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Передмова

Після окупації і анексії Криму та початку українсько-
російської гібридної війни на сході України перед українським 
суспільством постали нові виклики. Наше суспільство опини-
лося в абсолютно новій для себе ситуації, коли насильницький 
конфлікт став частиною нашого  життя. Як поводитися у такій 
ситуації, як бути ефективним в умовах конфлікту і, зрештою, 
як трансформувати конфлікт – ці питання стали нагальними 
для тисяч українських громадян. Щоб знайти відповіді на ці 
та інші питання, що постійно виникають в умовах триваючого 
конфлікту, коаліція громадських організацій створила Україн-
ську Миротворчу Школу (УМШ), яка б не лише готувала екс-
пертів з трансформації конфліктів, а й формувала горизон-
тальні мережі активістів у різних куточках України для обміну 
досвідом. Поєднання досвіду, практики та громадянської ак-
тивності стало важливим елементом стратегії УМШ на шляху 
трансформації конфліктів.

Тут варто сказати більше про саму ідею миротворчості  та 
участі громадянського суспільства у цьому процесі. Зазвичай, 
конфлікт розгортається за амплітудою по зростаючій і до пев-
ного моменту залишається невидимим для зовнішніх гравців. 
На цьому етапі  громадянське суспільство залучається для ви-
явлення та попередження насильницького конфлікту, визна-
чення  акторів та їх інтересів. На момент, коли насильницький 
конфлікт таки розпочався, головне завдання полягає у його де-
ескалації та подальшій трансформації. І на останній фазі кон-
флікту, після успішної трансформації, настає пора навчання.  
Це, так би мовити, класична ситуація. Втім, специфіка гібрид-



ної війни змушує українське громадянське суспільство одно-
часно працювати по всіх чотирьох етапах одночасно.  Додат-
ковим елементом залишається наявність зовнішньої сторони 
– путінської Росії, яка постійно підживлює полум’я конфлікту, 
тримаючи його на фазі ескалації.

Іншим, не менш важливим елементом нашої ситуації ста-
ло поширення в Україні культури насильства за останній рік.  
Ця культура, разом з іншими культурними практиками, стає 
зараз невід’ємною частиною нашого життя.   Саме культурні 
практики (так само як і культурні зміни) здебільшо визнача-
тимуть успішність чи неуспішність  наших реформ і, зрештою, 
долю нашої країни.

Українське суспільство тривалий час дотримувалося ра-
дянських культурнихпрактик, навіть якщо вони були позірно 
антирадянські. Потрібен був час для того, щоб виникли паро-
стки нових, нерадянських культурних практик, які поширилися 
із зростанням середнього класу, зрозуміло в українському ви-
мірі. Помаранчева революція, яка відбулась на тлі економічного 
зростання, була класичною революцією очікувань. Євромайдан 
і Революція Гідності відбувалися на тлі економічного та полі-
тичного занепаду, в умовах коли політичний український клас 
розірвав пакт ненападу, характерний для періоду олігархічної 
республіки, зруйнувавши таким чином культуру компромісів, 
яка дозволяла йому  існувати у відносному мирі. Насильство, 
яке ми побачили під час Майдану, це лише наслідок свідомої від-
мови частини політичного класу від цієї культури. Як наслідок – 
крах старого соціального порядку і народження нового. Новий 
соціальний порядок народжується через насильство і завдяки 
насильству, і тому  символічний акт повалення пам’ятників Ле-
ніну, відомий як «ленінопад», став відправною точкою нового 
соціального порядку та нової фази конфлікту.

Якщо до 2010 року домінуючою для політичного класу 
була культура компромісів, то для переважної більшості на-
селення такою практикою було уникнення конфліктів, їх пе-
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реадресація на гору за принципом «пани чубляться, а у холо-
пів чуби тріщать». Ця практика також має право на існування, 
адже до 2013 року в країні практично не було насильницьких 
конфліктів великої інтенсивності. Єдиним груповим конфлік-
том, який за розмахом і наслідками можна було б віднести  до 
насильницького, був конфлікт навколо Азізлеру у м. Бахчиса-
рай у 2006 році. Зауважу, що мова йде звісно про групові кон-
флікти, де діючими акторами є різні групи інтересів.

Війна внесла свої корективи у цю практику. Уникнути її 
неможливо. Отже люди опинилися в умовах цілої низки на-
сильницьких конфліктів практично безпорадними. Звичні со-
ціальні зв’язки руйнувалися, друзі ставали ворогами, а міста 
Сходу України окупували російські війська. Під час насиль-
ницького конфлікту високої інтенсивності  у людини насправ-
ді не так вже й багато варіантів  - вона або пристає до однієї із 
сторін конфлікту, або рятується втечею.  Той, хто залишаєть-
ся нейтральним, потерпає найбільше. Першою реакцією людей 
на війну стала втеча – близько 1200 тис. ВПО, лише зареєстро-
ваних, а за нашими оцінками, зважаючи на те, що значна час-
тина вихідців зі сходу не реєструється з різних причин, таких 
насправді набагато більше. Це той виклик, який недолугі дер-
жавні інститути самотужки подужати не в силах, і де волон-
терські організації прийняли на себе головний удар.

Новий виклик, з яким стикнулося громадянське суспіль-
ство, виник після звільнення частини Луганської та Донецької 
областей під час наступальних операцій української армії вліт-
ку минулого року. Українські активісти в цих містах, які повер-
нулися або вийшли із підпілля, стикнулися зі старою владою, 
яка часто власноручно відкривала ворота міста для окупантів. 
Конфлікт між ними та старою місцевою владою був немину-
чим і мав всі тенденції стати насильницьким. Щоб уявити, що 
таке політичне поле на цих землях після правління ПР, уявіть 
собі асфальт, щільно втрамбований шляхоукладником.   Коли 
згідно з соціологічними дослідженнями 90% мешканців Сіве-
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родонецька не визначилися, за кого вони будуть голосувати, 
це якраз наслідки тієї політики, яку роками впроваджува-
ли регіональні еліти, і які, до речі, намагаються запропонува-
ти новій владі свої послуги. Серед місцевого населення домі-
нують патерналістські настрої, які активно культивувалися і 
які є похідними від моноструктурної економіки  регіону. Сьо-
годні як ніколи значення і вага місцевих виборів стають вирі-
шальними. На сході від їх результатів залежатиме доля транс-
формації регіону від совкового неофеодалізму до відкритого 
суспільства. І відродження або правильніше для сходу винай-
дення міста стає найактуальнішим завданням громадянського 
суспільства.

Так, культурні практики опірні, вони тяжіють до само-
відновлення, і швидко їх змінити ми навряд чи зможемо, але, 
на щастя, в еволюційній теорії про розвиток суспільства, крім 
культури, є ще перемінні, на які ми можемо впливати. Це кон-
куренція – стимулювання різних форм конкуренції та допо-
мога у формулюванні нових правил гри, які зроблять цю кон-
куренцію інститутом, це поширення позитивних практик і 
особливо історій успіху, нових історій про нових героїв, і на-
решті це формування раціонального вибору для більшості на-
селення на користь України.

Ми приречені жити в умовах конфлікту ще тривалий час і 
в наших силах зробити все, щоб бути ефективними.

Представлені у збірці матеріали є результатом дослідниць-
кої роботи представників УМШ впродовж 2014-2015 років.

Ігор Семиволос, керівник проекту 
Українська Миротворча Школа
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Посольство Великої Британії в Україні
Українська миротворча школа

Оксана Міхеєва, д.і.н., проф.
Вікторія Середа, к.с.н., доцент 

 

СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасні українські внутрішньо переміщені особи: 
основні причини, стратегії переселення  
та проблеми адаптації

І. Загальний опис проблеми чи конфлікту
Назва підпроекту:
Сучасні українські внутрішньо переміщені особи: основні 

причини, стратегії переселення та проблеми адаптації
Актуалізація проблеми. Останні політичні події в Украї-

ні, пов’язані із розгортанням російсько-української війни на 
частині територій Донецької та Луганської областей, спричи-
нили масові міграції населення та актуалізували для України 
проблему біженців. Розв’язання проблеми внутрішньо пере-
міщених осіб на сьогодні здійснюється передусім завдяки ді-
яльності громадських об’єднань, що долучають до своєї волон-
терської діяльності усіх небайдужих та готових допомогти, а 
також, частково, коштом успішної діяльності органів місцево-
го самоврядування, передусім мерій міст. 

Однак переселенці зі Сходу України, які у більшості сво-
їй відчутно постраждали матеріально, зіштовхуються  з цілою 
низкою соціокультурних проблем, пов’язаних із різним світо-
глядом, світобаченням, моделями поведінки, мовою, політични-
ми наставленнями переконаннями) тощо. Означені протиріччя 
загострюються через інформаційні «вкидання» провокаційних 
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сюжетів, націлених на посилення практик «іншування», стигма-
тизації, поглиблення ворожнечі між громадянами однієї країни. 
Означені моменти потребують нагального розв’язання, оскіль-
ки роз’єднане суспільство не може успішно протистояти зо-
внішній аґресії. Однак при цьому маємо надзвичайно складне 
завдання – формування єдності на основі розмаїття, розумін-
ня та прийняття «іншого», толерантності та дотримання прав 
людини.  Останнє вимагає виваженого, науково обґрунтованого 
розуміння процесів для розробки найбільш оптимальних спо-
собів пом’якшення означених проблем.  

Мета: виявити коло причин та основні стратегії пересе-
лення, дослідити досвід адаптації. 

Завдання:
1. З’ясування мотивації та причин переселення;
2. Встановлення основних стратегій переселення;
3. Виявлення проблем соціальної адаптації на новому місті;
4. Виявлення проблем професійної адаптації на новому 

місці;
5. Розгляд вікових та гендерних особливостей процесу 

адаптації;
6. Виявлення контраверсійних позицій, сюжетів, думок.

ІІ методика дослідження
Географія дослідження: Дніпропетровськ, Харків, Одеса, 

Київ, Львів.
Вибіркову сукупність склали:
1. Внутрішньо переміщені особи з території Кримського 

півострова.
2. Внутрішньо переміщені особи з окупованих територій у 

Донецькій та Луганській областях.
Респонденти добиралися за статево-віковими параметрами. 
Додатково у вибірці переміщених осіб зі Сходу України є 

по двоє представників національних меншин (поза статево-
віковими параметрами).
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Дослідження охоплює респондентів, які мали можливість 
самі обирати вектор переселення (у разі переселення з Кри-
му йдеться про березень-квітень, з Донбасу – травень-липень 
2014 р.). Централізовано евакуйовані мешканці окупованих 
територій восени-взимку 2014-2015 р. у вибірку не увійшли.  

Практика польової роботи засвідчила, що, на відміну від 
переселення з Донбасу, розселення переселенців з Кримського 
півострова відбувалося значно неоднорідніше у регіональному 
перерізі.  Такі міста як Львів та Київ першими оголосили про 
програму розселення переселенців із Криму, тому незважаю-
чи на географічну близькість, такі міста як Дніпропетровськ 
чи Харків мають зовсім незначну частку кримчан у загальній 
структурі переселенців, натомість Львів та Київ – дуже вираз-
ну. Через це в процесі польової роботи у місцевих харківських 
та дніпропетровських інтерв’юерів виникла проблема із запо-
вненням кримської квоти. Відповідно було ухвалено рішення 
зменшити квоту кримських переселенців за рахунок її збіль-
шення щодо переселенців з Донбасу. 

Усього зібрано інтерв’ю:
1. Переміщені з Криму – 24 глибинних інтерв’ю
2. Переміщені зі Сходу України – 46 глибинних інтерв’ю
Метод інтерв’ювання – глибинне напівструктуроване 

опитування. Метод вибіркової сукупності – метод снігової ку-
лі. Щоб уникнути замикання на певних соціальних середови-
щах і максимально розширити та диверсифікувати досліджу-
вану аудиторію, застосовувалося правило – не більше 2 кроків 
в одному ланцюжку. Крім того, у кожному місті працювало 2 і 
більше інтерв’юерів. Важливою корисною для дослідження об-
ставиною було також те, що у 3 з 5 міст працювала інтерв’юер, 
яка сама є переміщеною особою, що дозволяло вибудувати ви-
щий  рівень довіри між респондентами та дослідником, глиб-
ше зануритись у сенситивні теми. 
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ІІІ Знахідки 

ОКУПОВАНИЙ КРИМ:

1. Головними векторами переселення мешканців Криму 
стали Київ та Львів. При тому у Київ переселялася національ-
но змішана  група людей, натомість кримські татари в основно-
му переїхали до Львова. Такий вибір пояснюється наступним 
чином: в Києві домінує мотив близькості до владних структур, 
що опікуються проблемою переселенців (це полегшує звернен-
ня до них та пришвидшує розв’язання проблеми); а переселен-
ня кримських татарів у Львів було зумовлене запрошенням та 
готовністю міста прийняти переміщених осіб. Щира готовність 
допомагати, виголошена на рівні місцевої влади, а також схваль-
на реакція мешканців міста, стали вирішальними чинниками. 

• «Был я [во Львове] несколько лет тому назад. Мне Львов 
очень понравился. Я про себя подумал: «Как бы хорошо 
было здесь пожить, поработать, с людьми пообщаться». 
Здесь очень хорошие люди, приветливые, верующие глав-
ное. Просто с верующими людьми легко разговаривать. 
Язык как бы у нас один: мы – мусульмане, они – христиа-
не. Но они веруют, они не атеисты. Они по-своему веруют» 
(старший, кримський татарин).

• «Я переехала сюда 6 марта по горячей линии из АРК Крым, 
Бахчисарайского района. Да, я позвонила на горячую ли-
нию. Там есть Х, замначальника социальной службы, это 
очень обстоятельный человек, очень порядочный, очень 
ответственный. Она с нами была изначально, когда мы 
только позвонили на горячую линию. Она сказала: «Если 
будете ехать, обязательно позвоните». Мы сели в поезд. Мы 
были на связи. Нас встретили. Местные люди предложили 
свое жилье» (старша, кримчанка).
2. Більшість людей переїхала в березні 2014 р. Головною 

причиною було створення нестерпних умов для проукраїн-
ськи налаштованих людей на території Кримського півостро-
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ва. Респонденти описують усе розмаїття варіантів тиску на них 
– від загалом неприємної атмосфери в суспільстві до активних 
переслідувань (доносів, проявів аґресії, побиття).  Натомість 
економічні причини виїзду не відіграють важливої ролі.

• «Я вирішив тим часом поїхати до Харкова на екскурсію, бо 
я давно хотів подивитися, і коли я їхав, то десь на кордоні 
з Кримом там вже стояли російські прикордонники, пере-
віряли, я поняв собі, що мене вже не пустять назад, з їхньої 
розмови, але я собі поїхав, це було ввечері і я їхав через кор-
дон, а вже зранку мені брат подзвонив і сказав, що поліція 
російська, короче відділ кримінального розшуку мене шукає 
в причетності до «Правого сектору», короче зробили вдома 
обшук в брата… [] я думав, що я можу допомагати, підтри-
мувати той проукраїнський рух в Євпаторії, стільки скільки 
хотів би це робити, бо це все організовували, за це мене й до 
«Правого сектору» (молодий, кримський татарин).

• «Эта аґрессия, этот вот натиск, это все не давало мне покоя, 
потому что я первую Чеченскую знаю войну, вторую Че-
ченскую, как было все. Заходили под каким-то прикрытием 
благих каких-то дел, потом начали исчезать люди, начали 
творить беззаконие. Я опасался этого, за своих внуков. Мы 
детей брали с Чечни, когда там многие оставались без роди-
телей: у кого там есть мать-отец, нет. Там и сироты были. Вот 
эти дети, многие были травмированы. Они, когда слышали, 
как летит самолет большой какой-то, они писались. Я всег-
да своих внуков представлял. Думаю, не дай Бог, если они 
увидят такое. И вот случилось. Сейчас-то все вроде как буд-
то спокойно, хотя не все спокойно. Человек должен жить 
там, где его семье, его религии, его жизни нет никакой опас-
ности. А здесь непонятно. Врываются домой. Обыски. По 
мечетям – обыски» (старший, кримський татарин).

• «Я не планировал сюда переезжать, вынужден был из-за 
того, что соседняя страна, – когда-то называла себя братом 
– захватила, оккупировала часть Украины, то есть Крым. И 
это заставило меня, вынудило переехать, потому что я не 
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собираюсь жить в подданстве того государства» (середній 
вік, кримчанин).

• «То есть получается как в советское время лишали граж-
данства советского, то здесь как бы наказание – российское 
гражданство. Как крепостных, вместе с землей передали» 
(середній вік, кримчанка).

• «После произошедших событий как бы я уже понял, что бу-
дущего там, где я живу, я не вижу. ... Будущего в своем городе 
я не видел, то есть я уже устал от напряжения, от гонения на 
все украинское. То, что происходило, когда разрывали флаги 
там, как уничтожалось все украинское. Очень тяжело было 
перенести, ну психологически находиться в этом, то есть со 
всех сторон шло давление, получается жил в стане 20 с чем-
то лет, а как-бы, страны как-бы не было, и Севастополь еще 
такой, ну, специфический город, все вот кричат там “Россия, 
ура-ура” и даже не понимают, просто стадо кричит и кри-
чит. Очень мало людей со своим мнением и если это мнение 
высказывалось, то оно тут же, как-бы, пресекалось, то есть 
ты становился автоматически изгоем. Пресекалось в форме, 
что начиная от простого крика, переходящего в оскорбления, 
то есть на улице если ты что-то говорил украинское, ты сразу 
автоматически становился ‘’бэндеровцем’’, каким-то там вра-
гом, каким-то изгоем и шли маты, угрозы в твой адрес там» 
(молодий, кримчанин).

• « ... Постійні обшуки ідуть в Криму ФСБ-шні, людей, які 
більш релігійні. Наприклад, в мене батьки живуть в доволі 
віддаленому селі, тобто це воно таке ізольоване і віддалене 
від цивілізації і навіть [у] сусідньому селі, де мій тато пра-
цює, то приїжджало ФСБ, обшукувало кримськотатарські 
сім’ї, шукали ісламську літературу і гривні українські, зня-
ли директора кримськотатарського зі школи, хоча він там 
директором вже доволі довго був» (середній вік, кримська 
татарка).
3. В кращих умовах опинилися кадрові військові, про пе-

реведення та адаптацію яких подбало Міністерство Оброни 
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України (значну частину військовослужбовців переведено в 
Одесу та працевлаштовано). 

• «Мы переехали при дислокации нашей воинской части 4 
апреля 2014 года. Государство нас поселило во временное 
жилье. Нас поселили в санаторий «Куяльник». Государство 
нас обеспечило жильем, поскольку мы военнослужащие. 
Проживание, трехразовое питание и проезд с «Куяльника» 
на службу. Мы жили так три с половиной месяца, пока не 
вышла директива о том, что мы должны найти себе жилье, 
но это жилье нам государство будет компенсировать» (мо-
лодий, кримчанин).
4. Кримські татари виразно виділяються на фоні інших 

переселенців з Криму та Сходу. Вони активно реферують до 
стратегій виживання, набутих під час депортації та репатріа-
ції. Одночасно досвід депортацій (з територій сучасної Поль-
щі), пережитий населенням Західної України, стає підґрунтям 
для співчуття і підтримки кримських татар.

• «Это жалкое ярмо тянем мы веками. Подгоняют оккупанты 
наш народ штыками. Море крови, море слез, этот геноцид – 
никогда без покаяния Господь не простит. Чтоб не повторять 
ошибок, нам пора урок извлечь, как татарам-украинцам за 
собой мосты не сжечь. Тронут я и благодарен тем, кто с бо-
лью встретил нас; тем, кто искренне, из сердца проронил сле-
зу из глаз». (старший, кримський татарин).

• «К крымчанам в большинстве положительно. Есть даже се-
ла, где много людей рассказывают, что ихние бабушки, де-
душки подверглись депортации еще в 46-ом году, когда их 
выселяли из Польши, и им как-бы боль и все остальное зна-
комо» (середній вік, кримський татарин).
5. Одразу після переселення (у березні-травні 2014 року), 

кримські татари активно взаємодіяли з державою (реєстра-
ція, оформлення статусу приватних підприємців, звернення 
про надання земельних ділянок) та волонтерськими органі-
заціями (які часто самі ж ініціювали).  Проблеми пошуку ро-
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боти здебільшого також вирішували самі - шляхом створення 
власного бізнесу (зокрема, етнічних ресторанів та фастфудів). 
Майже одразу постало питання про формування локальних 
національно-культурних товариств. 

• «Работу сейчас я вот уже налаживаю. Я частное предприя-
тие открыл. Сейчас собираемся арендовать помещение. Бу-
дем делать то, что умеем»  (старший, кримський татарин).

• «Респондент: Я занимаюсь предпринимательской деятель-
ностью, открыл здесь точки чебуреков, фастфуды так 
называемые. Как удалось мне это открыть? Помогли пред-
приниматели. К ним обратился, они предоставили помеще-
ние, ну и стартовали, запустились. 
Інтерв’юер: Тоже крымские татары? 
Респондент: Нет, местные львовяне» (середнього віку, крим-
ський татарин).

• «А чего ходить, просить что-то, плакаться? Сейчас, ес-
ли возможность будет,  надо какой-то кусок земли где-то 
взять, строить, может быть. Может, молодые будут стро-
ить. Дом могут построить. Если будут работать - строить 
смогут» (старший кримський татарин).

• «Ходить и просить, чтоб нам что-то дали. Сейчас страна в та-
ком положении, что не мы должны просить, а она у нас про-
сит, чтоб мы помогали кто как может: кто хлебом, кто словом, 
кто молитвой. Время такое» (старший, кримський татарин).
6. Самі кримські татари відзначають позитивну налаштова-

ність місцевого населення до їхньої групи, що добре позначається 
на формуванні широкого кола спілкування з місцевим населен-
ням, у наданні їм переваги при прийомі на роботу чи при пошу-
ках житла. Додатково вони відзначають, що навіть недостатнє 
володіння українською мовою не сприймається оточенням як не-
гативна ознака («бо всі ж і так бачать, що ми не росіяни»). 

• «Моєї сусідки мама здавала квартиру на початку вересня, 
однокімнатну квартиру, і  я знаю, що до неї приходили пе-
реселенці з Донецька, і вона дуже не хотіла здавати їм цю 
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квартиру, і вона тоді зі мною говорила, просила, щоб я до-
помогла знайти когось, бо вона не хоче здавати людям з До-
нецьку. Я думаю, що до кримських татар ставлення зміни-
лось в позитивнішу сторону, тому що люди цікавляться і 
в якийсь момент, після тої ситуації, яка сталася в Криму, 
люди стали більше цікавитись, і вдруг полюбили (смієть-
ся) кримських татар за те, що вони займають проукраїнську 
позицію, хоча займали вони проукраїнську позицію весь 
час. Ну от така любов з’явилася зі сторони проукраїнського 
населення» (середній вік, кримська татарка).

• «Я хочу, чтобы они видели, что я – не местный, потому что 
у людей возникает много вопросов: и о религии, и о культу-
ре народа, и о традициях, и о питании. Им нравится, когда 
что-то сготовишь, допустим восточная кухня. Я понял, что 
людям здесь нравится, если они спрашивают, интересуют-
ся» (старший, кримський татарин).

• Поэтому, если я начинаю разговор (запас моих слов – 
скудный), я сколько могу, столько говорю на украинском 
языке, а потом извиняюсь, говорю: “Пробачте, я не дуже гар-
но розмовляю на українской мові. Можна мені російською?” 
По мне видно, что я не русский. Обычно плохое отношение 
может быть к тому, кто взял твердо этот русский язык и сто-
ит на том, что я кроме русского не буду разговаривать ни на 
каком» (старший, кримський татарин).
7. Можлива потенційна проблема, яка прямо не артику-

люється респондентами, проте проговорювалася ними поза 
записом – це переселення з Криму мусульман, що побоюються 
утисків у зв’язку зі своїми релігійними переконаннями» (яких 
вони між собою називають «ваххабітами»). Їх поява в доволі 
гомогенному в релігійному відношенні львівському середови-
щі потенційно може стати викликом для толерантності місце-
вих громад стосовно кримських татар.  

8. Найбільш вразливі групи – студенти та молоді фахівці 
(які є непрезентабельними на ринку праці та оплата їх роботи не 
може забезпечити прожитковий мінімум) та люди пенсійного ві-
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ку (які так само не мають перспективи). Якщо представники цих 
груп не мають додаткової допомоги, то здебільшого вони зали-
шаються у погано придатному для життя житлі, наданому держа-
вою ще в березні (часто у неопалюваних приміщеннях). При цьо-
му вони не мають підстав для відчуття стабільності навіть щодо 
цього житла, оскільки воно має тимчасовий характер. 

9. Переміщені з Криму особи отримували активну допо-
могу від волонтерів у березні-квітні місяці. Але з початком по-
дій на Сході України увагу волонтерів було повністю переклю-
чено на людей із цих територій.  

10. Молодь та люди середнього віку мають більш чітко ви-
ражену проукраїнську позицію. Натомість люди старшого віку 
пояснюють дійсність радше крізь призму стратегії виживання 
і менш однозначні у свої оцінках того, що відбулося.

11. Переміщені особи здебільшого не мають наміру повер-
татися назад, пояснюючи це некомфортністю сучасного крим-
ського суспільства, бажанням жити в Україні.

• «На данный момент я не вижу себя в Крыму, ни для себя, 
ни для своего ребенка» (середній вік, кримчанка).

• «Не хочу, чтобы внуки мои ехали в Крым, не хочу» (стар-
ша, кримчанка).
12. Стосовно опису подій у Криму більшість опитаних за 

фактом приєднання Криму до Росії визнає наявність зовніш-
ніх російських впливів та російської окупації.

• «Прийшли люди з російськими прапорами і сказали, що це 
їхня територія, як на це не відреагувати?! Я не підтримую 
цього» (молодий, кримчанин).

•  «“Старший брат”, который вовсе не брат, а просто кроко-
дил с бешеным аппетитом, который пожирает все - людей, 
территории, ресурсы. Не смотрит, им все равно там, что 
какие-то человеческие судьбы ломаются или еще что-то» 
(молодий, кримчанин).

• «Ви знаєте, це – аґресія. Навіть якби 100% хотіли жити в Ро-
сії цього робити не можна, це ж захоплення території. Якщо 
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людина хоче там жити, нехай туди їде жити на свою бать-
ківщину, нехай їде. Навіть якби 100%, не 10%, а 100%  хотіли 
в Росію, Росія не мала права це робити, тому що якби не Ро-
сія, там би практично все [невдоволення, мітинги, протести 
тощо] заглохло» (старший, кримчанин).

Окупований схід україни
1. Якщо переселенці з Кримського півострова вказують 

низку різноманітних причин, пов’язаних з різними формами 
«витискання» небажаних «чужих» (погана атмосфера, відсут-
ність перспектив, прояви аґресії, доноси, демонстрація нега-
тивного ставлення, погрози відібрати бізнес тощо), то для пе-
реселення з окупованих територій на Сході України фактично 
є одна домінуюча причина – пряма загроза життю. 

• «Р.: Батьки з міста тікали в силу нашої проукраїнської пози-
ції. Тобто ДНР спершу зацікавилося мною через активність 
ще у лютому під час Євромайдану ну і по Донецьку… Власне, 
я попав в січні місяці в ті їх списки. Там вони робили спис-
ки, в мене там польотне 32 місце з адресою. Адреса була вка-
зана помилково… Вони виклали в Інтернет. Списків цих бу-
ло дуже багато. Викладали їх самі різні джерела… По-перше, 
соціальні мережі. По-друге, це сайти донецькі, по-третє, це 
сайти новосформовані цих проросійських організацій Доне-
цька різних. І по-четверте, я так вважаю, частково і універ-
ситетські сайти. Тобто таку детальну інформацію про весь 
осередок «Поштовху», нашої організації в Донецьку, я гадаю 
виклали представники Донецького національного універси-
тету. Вони це збирали. В нас в студентські часи ходили чутки, 
що є чорні списки. Ну все це ходило на рівні жартів, чуток, а 
як виявилося, це напевно були не чутки, списки в них дійсно 
були, людей, за їхніми мірками, неблагонадійних. І пізніше ці 
списки згадали мої батьки. І просто хороші люди попереди-
ли, люди, скажімо більше про-ДНР-івські ніж проукраїнські, 
але вони з поваги до родини попередили, що вам треба заби-
ратися з міста і негайно» (молодий, Донецьк).
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• «Я была тут в июле, в августе уехала, потому что там вооб-
ще невозможно. Знаете там дома рушатся, а когда заходи-
ли второго числа ополченцы, украинская армия уходила и 
тогда у нас погибло очень много людей. Очень много домов 
сгорело. В общем сильно было страшно и сейчас страшно… 
(жінка середнього віку, м. Щастя).

• «Моя донька – вона активна людина, вона висловлювалась, 
ну вона такі ж погляди має як і ми. Ми її виховували, во-
на вчилася в українському класі в Донецьку, ось. І вона ви-
ставляла в контактах прапор український і себе «Врятуйте  
Донбас від ДНР», а їй переробили цю світлину і зробили 
«Вона зливає Донбас»,  на прапорі написали усі контакти, 
координаті її, ось, і ми  її відіслали в Київ раніше (старший, 
Донецьк).
У висвітленні респондентами причини переїзду віддзерка-

люються основні елементи застосованої технології: опертя на 
марґіналів, стравлювання різних груп населення, загострення 
поділу на «своїх» та «чужих». 

З відповідей респондентів можемо бачити і те, що не спра-
цювало. Так, не спрацювали оприлюднені в Інтернеті «списки» 
проукраїнськи налаштованих мешканців Донбасу. Очевидно, 
що адреси було подано для того, щоб спровокувати людей на 
прояви аґресії стосовно тих, хто був маркований як «чужий», 
«ворог» тощо. Однак цього не сталося.  Не зіграла і «єврейська 
карта» – попри появу прокламацій та звернень очевидно анти-
семітського характеру, це не вилилося в якісь дії проти єврей-
ського населення Донбасу. Означені моменти говорять про за-
галом доволі здорове суспільство, яке треба було дуже активно 
розгойдувати і постійно підігрівати, бо інакше підтримувати 
високий градус конфлікту не вдавалося. 

2. Значною мотивацією до переселення була наявність дітей.
• «У нас двое детей и приходится жить в войне. Если может 

быть детей не было, мы могли бы там остаться. Мы пере-
ехали из-за детей и работы, потому что у мужа там работы 
не было» (жінка середнього віку, Донецьк).
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3. Спостерігається практика «відкладання переїзду» – лю-
ди до останнього моменту не хотіли вірити в те, що місце їх по-
стійного проживання стало небезпечним для життя. 

• «До последнего сидела, а потом уже как стало страшно, си-
деть, ждать и бояться - нет смысла. В подвалах прятались, 
ванной, туалете. Матрасы накидывала на окно, подушки, 
знаете, оно как волной идет, чтоб осколки не попали на де-
тей, потом еще матрасы на детей накидывала. А сама я си-
дела в шкафчике, у меня шкафчик маленький на кухне вот 
я сама там сидела, а дети были у меня в комнате» (жінка се-
реднього віку, м. Щастя).
4. Практично для всіх опитаних ситуація видавалася аб-

сурдною, такою, що не триватиме довго. Тому і виїзд за межі 
окупованої території сприймався як тимчасовий. Початок ак-
тивної фази бойових дій співпав із наближенням часу літніх від-
пусток. Більшість опитаних до останнього намагалися зберегти 
свій звичний світ. Попри реальну загрозу життю свій від’їзд від-
кладали до офіційної відпустки. Більшість із тих, хто переселив-
ся в цей час, не намагалися продати чи здати в оренду житло, не 
мали наміру звільнятися. Збиралися як у відпустку, не брали з 
собою осінні чи зимові речі, не кажучи вже про інше майно. 

• «Ситуація в нас погіршувалася. Погіршувалася такими 
темпами, що у лютому-березні це ще були демонстрації, по-
тім почалися озброєні протистояння... Ми думали, до чого 
це може призвести, чекали, що, може, це якось тимчасово, 
можна боротися, але ніхто не думав, що це все призведе до 
війни. Але коли вже захопили ОДА, коли вже почалися в 
місті вибухи, зброя, озброєні люди, бронетехніка, аеропорт, 
коли почалися дії в аеропорту, ми там живемо недалеко, і 
кілька днів чи більше ми чули вибухи, чули постріли, і це 
нас лякало (жінка середнього віку, Донецьк).
5. Розтягувалася у часі і процедура звільнення з роботи – 

люди намагалися зберегти свої робочі місця, не псувати трудо-
ву біографію (записи в трудовій книжці). Процес звільнення з 
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роботи для більшості почався вже дистанційно, через перепід-
порядкування низки установ та підприємств ДНР чи ЛНР, та 
супроводжувався проблемами з документацією (отримання 
трудових книжок, дипломів, сертифікатів, підтвердження про 
звільнення тощо). У трохи кращій ситуації опинилися ті, хто 
працював на підприємствах, офіційно евакуйованих з окупова-
ної території. Однак більшість установ та підприємств пережи-
ли «роздвоєння», поставивши людей перед нелегким вибором.

• «Интервьюер.: Не успели забрать [трудовую] или так нужно 
было? Респондент: Нет, всё слишком быстро было. Я чисто 
физически просто не смог, и мысли даже такой не возни-
кало. Почему, потому что уезжаешь – рассчитываешь, что 
скоро вернешься. Пусть не через две недели, а через месяц 
точно вернешься». (страший, Донецьк).
6. Важливим компонентом стратегій переселення є об-

рання вектору переїзду. Вибір місця майбутнього проживання 
мало пов’язаний з національно-державними чи патріотични-
ми міркуваннями. Домінуючим є мотив виживання, інтеграції 
у спільноту, що утруднюється у разі відсутності «провідника», 
який може допомогти увійти у середовище. Відтак вектор пе-
реселення зумовлюється наступними моментами:

• наявність родичів (які можуть надати на початковому 
етапі неоплачуване місце проживання та допомогти з первин-
ною інтеграцією у соціальні мережі);

• наявність роботи чи перспектива її отримання;
• наявність друзів, колег, товаришів по службі тощо. 
Окрім того, часто обирають уже знайоме місце. Респон-

денти часто бували в місті, до якого переїхали, з цим містом 
пов’язана частина їх життя. Вони тут вчилися, часто бували у 
родичів, бували по роботі, мають багато друзів тощо. В такий 
спосіб люди намагаються пом’якшити період адаптації. 

7. Процес обрання місця переселення пов’язаний і з тим, 
як людина сприймає перспективи свого повернення. Часто люди 
шукають місце свого тимчасового перебування неподалік від 
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окупованої зони, що полегшує процес комунікації з частиною 
родини, яка залишилася в зоні АТО, дає надію про доступ до 
майна, створює відчуття близькості до дому, в який можна бу-
де повернутися в будь-яку мить.

• «Мы думали, что все скоро кончится, чтобы ездить домой и 
чтобы недалеко было» (молодий, Луганськ).
8. Важливими є також стереотипи та страхи. Люди, що 

виявилися сприйнятливими до пропаганди, не схильні обира-
ти Львів як місце переїзду, вважаючи його осередком «Правого 
сектору» та бандерівців. За тієї ж причини частина мешканців 
регіону взагалі відмовляється переїжджати.

• «Ну у него [у мужа] есть представления о том, что на за-
падной Украине негативно относятся к жителям Донбасса: 
«Нет, это западенцы, и я туда не поеду» (молода, Донецьк).

• «Мамі 75 років. Це такий вік, коли важко приймати таке 
рішення. Каже: «Куди я поїду на чужині? Помирати – так я 
краще помру у своєму місті». Крім того, у мами інший по-
гляд на події, що відбуваються. Вона якраз з тих, хто ходив 
на той референдум, який проводився чи то 25, чи 28 трав-
ня... І мама ходила на той референдум, бо вважала, що нова 
українська влада, яка таким незаконним шляхом прийшла, 
що це для нас добра не принесе. До того ж мама моя при-
хильниця російського телебачення, того погляду, який во-
но нав’язує нашім мешканцям, і приїхати до Львова це для 
неї великий стрес, вона боїться, просто реально боїться, що 
тут бандерівці, які ненавидять Схід і таке інше.” (Жінка, се-
реднього віку, Донецьк-Львів).
9. Загалом простежуються декілька траєкторій  переселен-

ня, які формують дуже різні умови для тимчасово переселених 
осіб. Останніх умовно можна поділити на дві основні категорії: 
1) переселені у складі організованого колективу (підгрупи: під-
приємство, установа, релігійна громада, регулярні війська то-
що); 2) переселені індивідуально чи у складі сім’ї. 

Серед найкомфортніших траєкторій – переведення пра-
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цівників певних установ чи компаній у інші регіони України. 
У таких випадках переселенці переважно отримують допомо-
гу у двох найважливіших складових процесу переселення – по-
шуку/отримання житла та місця праці. Інші приклади «м’якої» 
траєкторії переселення – це переселення деяких національних 
чи релігійних меншин (протестантів, Свідків Єгови тощо). У 
таких випадках переселенці переважно отримують допомогу 
від національно-культурних товариств чи релігійних спільнот 
у вигляді безкоштовного (або оплачуваного спільнотами) жит-
ла, предметів побуту, фінансової допомоги. Особи, переселені 
у рамках першої траєкторії, демонструють значно вищий рі-
вень інтеграції у місцеві спільноти, використовуючи як ресурс 
локальні професійні/національні/релігійні мережі. Натомість 
друга траєкторія – є здебільшо траєкторією втечі, яка  ставить 
перед переселеними особами гостру проблему пошуку житла, 
праці та встановлення нових соціальних контактів.

• «Я знала, что я еду к бабушке сюда жить. Это бабушка на-
шего пастора в церкви. Так что я как-то во Львов сюда, и 
в церковь. Там же нашу церковь разогнали, там же нашей 
церкви нет. Там разрешают служить только церквям мос-
ковского патриархата, все остальные церкви закрыты и 
вплоть до расстрела. Будете собираться – расстреляем. Тут 
у меня церковь, уже все обжились, знают все. Звали меня и 
звали с жильем, звали мужа»  (старша, Торез).

• «Нам очень много «Хесед» помогает» (середній вік, Лу-
ганськ).

• «У родителей практически ничего не поменялось, потому 
что они переехали в Киев, там тоже хорошая квартира и 
они работают. Офис они как бы перевезли туда. То есть там 
есть работа» (молода, Донецьк).
10. Проблема довіри: до введення фінансової допомоги пе-

реміщеним особам більшість людей воліла офіційно не реє-
струватися та не отримувати статус переселенця. Офіційним 
поясненням була здатність вирішити свої проблеми самотуж-
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ки. Прихований мотив (виявлений поза межами запису) – страх 
і брак довіри через незнання, як, та з якою метою такі спис-
ки будуть використані. Важкий матеріальний стан та введен-
ня матеріальної допомоги, а також розуміння того, що довід-
ка переселенця перетворюється фактично на єдиний наявний 
документ, що створює певні можливості в місці переселення 
(відвідування лікарні, зарахування до дитячого садка, школи, 
перспективи працевлаштування тощо) змусили більшість пе-
реселених осіб зареєструватися.

• «С одной стороны, я думал об этом [о регистрации]. Есть 
сразу несколько ограничений. С одной стороны, есть та-
кая картина, что придется сразу регистрироваться, тогда в 
паспорте будут какие-то данные об этом, либо штамп, ли-
бо запись. Если у меня будет запись такая в паспорте, то я в 
Донецк больше никогда не въеду. Потому что там на блок-
постах паспорт проверяют, прописку, все остальное» (чоло-
вік середнього віку, Донецьк).

• «Ні, я не реєструвався як внутрішній переселенець. Ні я, ні 
моя родина. Мама вважає це для себе принизливим» (моло-
дий, Донецьк).

• «Да, я зарегистрировался, мы регистрировались, потому 
что я стал на учет в центр занятости, чтоб работу мне на-
шли» (середній вік, Луганськ).

• «Чомусь ми вирішили, що це нам потрібно для того, щоб 
влаштувати дитину в школу. В принципі, кажуть, що в шко-
лу приймають і без цього. Але ми десь почули, що треба за-
реєструватися, і тоді можна буде і в школу віддати дитину, 
і до якоїсь лікарні відноситися. Про допомогу, про те, щоб 
нам буде надана якась допомога, ми тоді не думали» (серед-
ній вік, Донецьк).
11. Опитані підтверджують існування чуток про зіткнен-

ня та неприємні ситуації у спілкуванні між місцевими мешкан-
цями та переселенцями, але в більшості випадків вони не були 
ані учасником, ані свідком таких ситуацій. Розмірковуючи над 
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причинами таких чуток про «поганих» переселенців, з одного 
боку говорять про можливість пропагандистських «вкидань» 
негативної інформації, але з іншого визнають диференціацію 
переселенців і тих проблем, які вони створюють. 

До того ж респонденти в загалом неохоче говорять про 
вельми різне ставлення до них в місті переселення. Через від-
повіді на інші питання проступають мотиви подібного «мов-
чання» переселенців: 

• «Ну а так – пойдешь за водой, слышишь высказывания лю-
дей. Ну, все говорят по-разному. Одни сочувствуют, другие 
смотрят как бы – чего вы сюда приехали, живите там. Третьи 
вообще какие-то гадости говорят. Я не хочу пересказывать. 
Но были случаи, когда приходится себя в руках держать. 
Хочется ответить, но держишь себя в руках. У себя дома я 
бы не стерпел, а тут я просто молчу» (старший, Донецьк).

• «И.: А как вы думаете, люди догадываются, что вы не 
местный человек?
Р. Скорее всего да.
И.: По чему именно, по каким признакам они могут 
догадываться?
И.: Может быть по взгляду, который потерянный у меня. 
Мне кажется, что я себя чувствую по-другому. Неуверенный 
я. (молодий, Луганськ).

• «Дело в том, что находясь здесь, когда человек не слышал и не 
видел войны, они не знают как страшно, поэтому они… Я ду-
маю, когда говорят что-то отрицательное – они просто не по-
нимают как это. Я не отвечаю и даже особо не обижаюсь ни на 
кого, потому что пока сам не окажешься в такой ситуации – не 
поймешь человека» (жінка середнього віку, Донецьк).

• Інтерв’юєр: Це все, дуже дякую. Чи є ще тема, яку ми не охо-
пили?
Респондент: Ну… я скажу, релігійна тема. Важливий мо-
мент для переселенців – це віра. Тут же греко-католики пе-
реважно, і православні почувають себе невпевнено. В мене 
є товариш, який переїхав до Києва. Він сказав: до Львова я 
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не поїду, бо я православний, і буду себе там почувати не-
зручно серед греко-католиків. Може, ще такий момент важ-
ливий: як свої духовні потреби вирішують переселенці (жін-
ка середнього віку, Донецьк).
Переселенці мовчать, бо прагнуть швидше злитися з серед-

овищем, не відчувати свою інакшість. Заради цього вони готові 
придушити свої емоції, пожертвувати власним світобаченням, 
системою цінностей. Але це не означає, що люди відмовляють-
ся від цього назавжди. Це ситуація «затриманої дії», як певною 
мірою сталося після розпаду Радянського Союзу, коли частина 
населення не сприйняла змін, але і не виголошувала свого не-
сприйняття. Однак, у певний момент цими витісненими настро-
ями змогли скористатися політтехнологи для організації проро-
сійських мітингів, які значною мірою адресувалися не стільки 
Росії як сучасній державі, як Росії, що ототожнюється з СРСР. 

З іншого боку, переселенці мовчать, бо бояться висловлюва-
ти свою точку зору, відстоювати свої права, тому що не відчува-
ють себе повноцінними громадянами, відчувають свою залеж-
ність від політичних рішень, процесу сприйняття спільнотою 
тощо й хочуть уникнути «напруження» у процесі адаптації.

Все це може спрацювати у майбутньому. Як тільки люди 
освояться на нових місцях, вони відчують за собою право на 
голос. І цей голос може бути несподіваним. 

• «Они ничего не делают, сидят просто и гребут деньги. На са-
мом деле мне вообще кажется, что Янукович ничего не крал, 
а просто на него повесили эти деньги, а эти деньги просто 
разделили на всех и начали занимать у Америки, у России, 
у кого они еще там занимали деньги? А Янык [Янукович] 
просто сошел в Россию, потому что ему больше нечего – или 
убьют, или он в Россию перепрыгнет. Это мое мнение и я ста-
раюсь его не разглашать» (молодий, м. Кіровськ).
Респондент розуміє, що його бачення ситуації сильно роз-

ходиться з офіційною версією. Але він не відчуває за собою 
права виголошувати власну позицію. Але як показала ситуація 
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в Донбасі, маргінальна позиція має потенціал доволі швидко 
перетворитися в домінуючу чи, навіть, єдино можливу. 

12. Процес адаптації ускладнюється і через загостре-
не сприйняття навколишньої дійсності самим переселенцем, 
який приглядається до себе й свого оточення, схильний пере-
більшувати значення реакцій на себе та свої дії, приймати ней-
тральні твердження за оціночні.

13. У східноукраїнському варіанті переселення, так само 
як і в кримському, йдеться про «розірвання» родини, однак її 
причини мають свої особливості. 

По-перше, відмовляються переїздити старші родичі (усві-
домлюють недостатність допомоги від держави і не хочуть пе-
реобтяжувати рідних, які й самі ледь виживають). 

По-друге, спостерігається стратегія залишити когось із 
членів сім’ї охороняти майно. Останнє зумовлено практикою 
надання керівництвом ДНР житла зі «звільненого» фонду тим 
мешканцям окупованих територій, котрі звернулися до керів-
ництва ДНР із проханням по допомогу у разі зруйнування їх 
житла. Тож люди готові ризикувати власним життям, зберіга-
ючи сімейне майно. 

По-третє, сімейна «жертовність» часто присутня і у прийнятті 
рішення на користь молодих / дітей через брак грошей на те, щоб 
виїхати усім. При цьому йдеться не лише про наявність грошей на 
момент виїзду, а й про перспективи життя на новому місці. 

І по-четверте, спостерігається повернення окремих чле-
нів сім’ї (переважно молодих та середнього віку чоловіків) на 
окуповані території у пошуках роботи (розрахунок на колиш-
ні зв’язки та допомогу знайомих; рішення приймається після 
безуспішних пошуків роботи у місцях переселення, хоча і така 
стратегія зрештою є безрезультатною).  

• «Родители моей супруги. Мы хотели их забрать, но они ка-
тегорически отказались. Сказали: мы уже старенькие, ехать 
никуда не хотим. Будь что будет» (страший, Донецьк).

• «То есть все уехали, и наша семья, и отец, и сестра и ее до-
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чка. Все выехали, они под Чернигов выехали. Но они хо-
тят вернуться, им тяжело там. Тяжело во всех планах, я вам 
скажу. Люди бежали буквально, и всё, что удалось взять, то 
и взяли. Банально вещей не хватает. Мужу сестры уже не-
сколько месяцев не платят деньги»  (жінка середнього віку, 
Донецьк).

• «Мама і сестра вони лишаються там. І такі аргументи. Се-
стра приїжджала сюди, і жила з нами приблизно два місяці. 
Поки були найбільш неспокійні часи. Мама не хотіла виїж-
джати. Мамі 75 років. Це такий вік, коли важко приймати 
таке рішення. Каже: «Куди я поїду на чужині? Помирати – 
так я краще помру у своєму місті». Крім того, у мами інший 
погляд на події, що відбуваються» (жінка середнього віку, 
Донецьк).

• «Ну, вот бабушка, папина мама, она вот буквально во вторник 
вернулась в Донецк. Ну, потому что ей как бы 70 лет. Она ску-
чает за домом и хочет за ним присматривать, она не может на-
ходиться долгое время у родственников» (молода, Донецьк).

• Тобто у мами чітка ідейна позиція. І тому мама моя не хоті-
ла їхати. І до того ж, є ще практична сторона питання. Мама 
розуміє, що лишати квартиру небезпечно. Що будь-хто мо-
же – може, прийде українська хунта, а може місцеві бойови-
ки, вона ж теж бачить, що серед них є різні люди, а порож-
ня хата – це мародерство. То нехай краще я буду тут, буду 
пильнувати, бо в мене це єдине майно в житті і іншого вже 
не буде» (жінка середнього віку, Донецьк).
Виявлені практики «розірвання родинних зв’язків» запе-

речують тези про однозначно сепаратистський характер на-
строїв тих людей, що залишилися на території ДНР/ЛНР. За 
цим рішенням стоять різноманітні причини, і далеко не за-
вжди вони пов’язані з переконаннями та поглядами людини. 

14. Головними проблемами, з якими зіштовхуються пере-
міщені особи, є взаємопов’язані та важливі для успішного ви-
живання пошуки житла та роботи. У процесі пошуків житла 
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практично всі переселенці зіштовхнулися із проявами нега-
тивного ставлення до них. 

• «Везде агенты, когда узнавали, что мы с восточного реги-
она, то говорили, что здесь вы не найдете квартиру, пото-
му что местные жители не хотят, чтобы селить к себе пере-
селенцев. Это первая часть, а вторая часть, когда узнавали, 
что мы из Донецка, цена повышалась в три раза на кварти-
ру. Можно сказать, живем в первой попавшейся нам квар-
тире, слава Богу, что она нам подходит – нормальная оказа-
лась» (жінка середнього віку, Донецьк).

• «Деякий час діяла активна пропаганда і було досить важ-
ко знайти щось. Житло, роботу. Дуже багато людей із за-
ходу [України] думали, що сюди приїжджають якісь люм-
пени, які працювати тут не будуть, які будуть тут сидіти 
в когось на шиї. А насправді до Львова поїхала професу-
ра, інтелігенція, поїхали айтішники, поїхали програміс-
ти, керівники бізнесу, поїхали, скажімо так, інтелігент-
на частина і поїхала проукраїнська частина міста. То і 
всі чутки потроху спали нанівець… Були проблеми з ви-
найманням житла… Ми знайшли адекватного рієлтера. 
Знайшли житло. Потім рієлтор передзвонив і сказав, що 
вони сумніваються… І дійшло тоді до того, що люди по-
просили довідку з місця роботи, що ми тут влаштовані. 
Це мене обурило, я зібрав усі можливі документи, жур-
нали свої обліку студентів, де я записаний як викладач, 
якісь накази, лист до консула республіки Польща в Укра-
їні, в якому моє ім’я фігурувало. Плюс попросив «Пра-
вий сектор» організувати відповідний лист в підтримку. 
Ну і тоді пішли якісь зрушення. Тоді люди заспокоїлися»  
(молодий, Донецьк).
Звертає на себе увагу  те, що внутрішньо переміщені осо-

би, які зіштовхнулися з проблемою винаймання житла, вияв-
ляються готовими надати рекомендації, які б засвідчували їх 
платоспроможність,  «нормальність» тощо. Однак в Україні 
практика рекомендацій в процесі винаймання житла не є по-
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ширеною. Відтак, власник житла скоріше відмовляє потенцій-
но «небажаному» клієнтові, ніж намагається розібратися.  

Варто також зауважити, що небажання надавати житло пе-
реселенцям пов’язане не лише зі стереотипами власників сто-
совно «донецькості» орендаторів, а й з їх потенційною непла-
тоспроможністю. Власники, для яких здавання в оренду житла 
є основним заробітком, очевидно не хочуть мати проблеми з 
оплатою. До того ж, значна частина «квартирного бізнесу» має 
нелегальний характер. Тому поселення переміщеної особи, яка 
мусить реєструватися, створює додатковий клопіт стосовно 
цієї незаконної діяльності. Таким чином, вибір у більшості ви-
падків цілком раціонально робиться на користь людей, з яки-
ми власники квартир не будуть мати  подібних проблем.  

• «…Есть хозяева, которые не пускают приезжих в квартиру. 
Ну по какой причине. Если бы у меня не было поддержки, я 
бы тоже была б такая сама. Люди из Славянска, Краматор-
ска убежали в халате, или кому в голову пришло взять день-
ги. И сразу здесь устроиться на работу, человек рассеянный, 
убитый, не знает, что к чему. Даже если здесь сразу начнешь 
работать, оплату тебе сразу не дают, через месяц дают. А то, 
что ты заплатил за квартиру, тебе ж на еду еще надо. Месяц 
платишь, а через месяц уже нет денег. Уже друг другу вот 
так передают… Вы с донецкой пропиской? Мы вас не возь-
мем, потому что у вас проблемы с оплатой. Но не все такие» 
(жінка середнього віку, вірменка, Костянтинівка). 
15. Наступною проблемою є проблема працевлаштування.  
А) перешкоди для працевлаштування, пов’язані з віком: 

• «Ну, с работой сейчас большие затруднения. Потому что 
мой возраст не принимается. 61 год – очень большой. Были 
попытки устроиться на работу [невозможно], но когда смо-
трят на возраст – не принимают» (старший, Донецьк).
Б) перешкоди для працевлаштування, пов’язані із «до-

нецьким» походженням. Ці перешкоди, як і у випадку з жит-
лом, пов’язані і з стереотипами стосовно мешканців Донбасу, 
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і з цілком раціональними міркуваннями. Переселенці, через їх 
невизначений соціальний стан, сприймаються як нестабільні 
працівники, які можуть в будь-яку мить, у разі припинення 
воєнних дій на Донбасі, вирішити повернутися назад. Спосте-
рігаються як відмови в працевлаштуванні, так і бажання пра-
цедавців скористатися ситуацією, взяти переселенця на робо-
ту нелегально та платити нижчу заробітну плату. 

• «Смотрят на возраст плюс еще откуда. А если еще посмо-
трят, что мы из Донецка… Вот объявление: нужны рабочие. 
Прихожу – извините, мы уже взяли» (старший, Донецьк).

• Р.: Это rabota.ua, то есть я в принципе несколько раз выезжал. 
Резюме я отсылаю, реакции никакой, потому что видно, где я 
работаю, возраст. Два раза было такое – я поехал, был в Бро-
варах ... после собеседования мне было высказано следую-
щее: «Вы временный человек. Через два три месяца вы уедете, 
смысла никакого нет». Плюс еще возраст, и официальное… И 
в конце концов, сейчас вот нашел фирму, хочу съездить по-
смотреть. Там заявлено официальный прием, начал разгова-
ривать по телефону – неофициальный» (старший, Донецьк). 

• «Где-то недели три я искал работу. Это отдельная история, 
достаточно сложно найти работу. С учетом, что у меня 10 лет 
опыта работы системным аналитиком, руководителем отде-
ла. Единственное, что говорят – у вас закончится завтра вой-
на, мы потратим на вас время. Работу никто не предостав-
ляет. Собственно сейчас я нашел единственный выход. На 
предприятиях я согласился обучать людей. Которые туда 
придут. Я обучаю. Получаю деньги за два месяца работы и 
иду на следующее предприятие. Я прихожу, а мне говорят: 
«Вы из Донецка? У вас зарплата 5000, к примеру, но посколь-
ку вы из Донецка, мы вам заплатим 2500. Вариантов все рав-
но нет, и приходится…» (чоловік середнього віку, Донецьк).
Проблема працевлаштування переселенців пов’язана із 

подвійним стресом – від пережитого в зоні бойових дій та від 
процесу адаптації на новому місті. Часто людина не здатна од-
разу взятися за роботу, навіть за її наявності.
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• «Я взагалі не міг нічого робити три місяці, коли приїхав 
сюди, я відкривав комп’ютер, доставав пасьянс і розкладав. 
Потім примусив себе і почав перекладати «Демона Декар-
та» [авт. Володимир Рафєєнко] (чоловік середнього віку, 
Донецьк).
Ускладнює пошуки роботи суттєва відмінність у структу-

рі зайнятості, специфічна кваліфікація працівників Донбасу, ді-
яльність яких в основному була орієнтована на промисловість.

Проблемою для переселенців стає не лише відсутність ро-
боти, а й обсяг зарплат. Один працюючий переселенець в біль-
шості випадків не може забезпечити необхідний для життя мі-
німум. Родини виявляються більш-менш життєздатними, коли 
працюють двоє. Тоді одна зарплата іде на оренду житла, дру-
га – на харчування. Переселенці-одинаки (переважно молоді) 
утворюють групи з об’єднаними фінансами.

16. Молоді люди легше сприймають ситуацію переселен-
ня, розглядають свій новий стан не як травму, а як нову мож-
ливість, певний виклик. Здебільшого не думають про повер-
нення, орієнтовані на самореалізацію на новому місці. Старше 
покоління з сумом мріє про повернення. 

• «Но… Я посмотрела университет, посмотрела всю обста-
новку - мне понравилось. И поэтому я решила поступать 
сюда [Дніпропетровськ]» (молода, Донецьк).

•  «А я вообще такой человек, что везде адаптируюсь. Через 
месяц буду говорить, что я как у себя дома. Как всегда здесь 
жила [в Одессе]» (молода, Донецьк).

• «Очень хочу вернуться домой. Но только, конечно, если 
Украина победит. Хотелось бы очень» (старша, Донецьк).

• «Конечно, конечно! Очень хочется, чтобы все закончилось, 
и скорее вернуться назад» (старший, Макіївка).
17. Різниця у планах щодо повернення часто пов’язана зі 

ставленням до житла, майна. Для старшого покоління це те, 
що накопчувалося роками, часто через самообмеження, тому 
складає значну цінність. Молоді люди здебільшого розуміють, 
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що у їх статусі суттєво нічого не змінюється. Якби вони вирі-
шили не жити з батьками – то мусили б винаймати квартиру, 
бо заробити на власне житло пересічна молода українська лю-
дина на сьогодні практично не може. А винаймання житла в 
іншому місті (особливо в Києві), з одного боку, несе ризики, 
а з іншого – відкриває можливості. Люди середнього віку теж 
пов’язують рівень мотивації щодо повернення з обсягом май-
на, що залишилося на окупованій території. 

18. Частина представників національних меншин розгля-
дає цей конфлікт відсторонено. Вони немовби спостерігають 
збоку, а не залучені до нього як громадяни держави. Це дозво-
ляє припустити, що події в Україні частиною людей (не тіль-
ки представниками національних меншин) сприймаються не 
лише як державні / міждержавні, а й в контексті міжетнічних 
(українці — росіяни) стосунків. 

• «Честно? Я вообще даже ничего не объясняю. Я даже не знаю. 
Я верующий человек, я не могу относиться ни к русским пло-
хо, ни к украинцам, ни к белорусам. Даже как относиться к 
ним, не знаю. Пока так. Хотя очень трудно жить, когда тебя 
обстреливают и все непонятно, хотя я не знаю, что им надо, 
зачем, что они хотят. У меня нет объяснения на этот вопрос, 
и я даже не задаю себе этот вопрос» (єврейка, Кіровськ).

• «Бо коли по центральній вулиці бігало вісім тисяч людей, 
зривали флаги українські, прапори… Що це таке? І крича-
ли на нас «фашисти». На нас… Вони зривають флаги, вони 
готові вбити кого,  будь-кого  і кричать на нас «фашисти».  Я 
не знаю...» (єврей, Донецьк).

• И.: Это внутренний конфликт или внешний?
Р.: Не разберешь. Не понятно там. Я ж говорю, вот у нас 

была война. Мы знали, что азербайджанцы по ихнему разгова-
ривают, и армяне по-армянски разговаривают. И знаешь, кого 
ты убиваешь. Кто в тебя стреляет. Здесь непонятно. Здесь на-
род один, и тем не менее получается, что даже не поворачива-
ется язык объяснить, что сто лет жили братьями, теперь стали 
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врагами друг другу. Непонятно здесь, я не знаю, кто там» (ві-
рменка, Костянтинівка).

19. Через невизначеність подальших перспектив окупова-
них територій, переселенці з Донбасу і далі продовжують жити 
в ситуації невизначеності – і не можуть повернутися, і не гото-
ві остаточно відмовитися від ідеї можливого повернення. 

Здебільшого загальна картина буття формується із моза-
їчних фрагментів власного досвіду та добудовується відомос-
тями, здобутими через ЗМІ. При цьому, через великий обсяг 
інформації людина не здатна її переосмислити, засвоїти. Вона 
читає величезну кількість повідомлень, але все одно не може 
зрозуміти, що відбувається. Більшість повідомлень має взає-
мовиключний характер, що формує недовіру до будь якого по-
відомлення та його джерела.

Тож, маючи доступ до значного обсягу інформації людина 
не знає, що відбувається, переживає стан розгубленості, через 
це часто не здатна приймати рішення та діяти.

 • «Респондент: Я в это время просто взял отпуск и привез 
свою семью сюда. Потому что если из самолета по Донецку 
стреляют, это, сами понимаете, страх какой. А это как раз 
недалеко от нас было, потому мы и уехали. 
Интервьюер: Это в какой части города было? 
Респондент: Ленинский район. 
Интервьюер: И самолеты действительно были?
Респондент: Да, по телевизору показывали» (старший, До-
нецьк).

• «Интервьюер: Как бы вы объяснили, что там [в Донбассе] 
произошло?
Респондент: Я все это видела со стороны. Я слышала. По 
большей части я видела все по телевизору. А там мы вече-
ром сели в поезд, а утром здесь были. Я тоже ничего не ви-
дела. А так, как стреляют, это все слышим. Как слышишь, 
что где-то бомба взорвалась, так страх берет и сразу убега-
ешь. Чтобы сказать, кто с кем и где какие части я видела, я 
ничего не видела такого (вірменка, Костянтинівка).
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20. Переселенці з Донбасу переживають процесуальність си-
туації та повну невизначеність майбутнього тих територій, на 
яких вони проживали. Відповідно, це формує і проміжний стан 
людини, яка вже не живе вдома, але й не інтегрується глибоко в 
спільноту на новому місці через сприйняття свого стану як неви-
значеного. За таких умов людині важко дається прийняття рішень 
стосовно працевлаштування, організації побуту тощо. В людини 
все нібито є, але недоступне на поточний момент. Відтак побуто-
ве життя повноцінно не налагоджується, скажімо, покупка речей, 
які б могли покращити побут, відкладається через їх наявність на 
окупованій території. Однак ця наявність не створює комфорту, 
бо користуватися цими речами людина не може. 

 • «І для неї, от знаєте, такі побутові речі її бентежать. От во-
на бачить холодильник – і каже, в нас теж був холодильник. 
Ось бачить щось таке і каже – в нас теж таке було. От бачить 
зимове взуття і каже – ось є воно в Донецьку, може і не тре-
ба. Такі моменти деморалізують» (молодий, Донецьк).
21. На самопочуття переселенців помітно впливає відчут-

тя втрати ними власного житла і його подальша доля. 
• «Не вистачає свого житла… Завжди було це відчуття, що в 

тебе є дім, там в тебе є твій будинок, де живуть твої батьки 
и ти в будь-який момент можеш приїхати до них. Було це 
відчуття. Цього відчуття більше нема. І така незручність 
відчувається. Така відсутність того свого. Тобто ми зніма-
ємо, і якщо власник, наче людина адекватна, але якщо він 
попросить з’їхати, ми будемо вимушені з’їхати» (молодий, 
Донецьк).

• «Ми не сплачували за донецьке житло, і досі за нього не спла-
чуємо. Це мене дуже хвилює, я не знаю, що з цим робити. Іноді 
думаю, може, слід поднатужитися і це зробити, а іноді – може, 
це все марно, зараз воно порожнє, і район порожній стоїть. І 
будинок наш ще є, але що там буде, якщо його рознесуть. Ну, 
це такі міркування. Іноді переживаю, бо втратити нерухомість, 
єдину, що у нас є, – це страшно» (старший, Донецьк).
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22. У питанні допомоги говорять і про державні структури, 
і про волонтерську роботу. Негативний досвід переселені осо-
би мають саме з державними органами влади. Передусім від-
значають як проблему  швидкість розв’язання бюрократичних 
питань, небажання вийти за рамки встановлених бюрократич-
них схем (ситуації з втратою певних документів, неможливіс-
тю надати необхідні документи), негативні відгуки та комен-
тарі посадових осіб щодо переселенців (особливо у Києві). 
Однак оцінка державних структур та їх діяльності пов’язана із 
очікуваннями людей. Респонденти демонструють високий рі-
вень очікувань допомоги від держави, вважаючи це її прямим 
обов’язком. Натомість неочікувані форми допомоги від волон-
терів, громадських організацій, небайдужих людей оцінюють 
дуже високо.    

23. Інтенсивність контактів з тими людьми / структурами, 
що надають допомогу, залежить від матеріального стану пере-
міщених осіб – частина з них не потребує допомоги держави 
чи волонтерів і навіть самі робили внески у волонтерські ор-
ганізації. Всі опитані обізнані з діяльністю волонтерських ор-
ганізацій і всі на якомусь етапі отримували пропозиції про 
надання допомоги від них. В питанні допомоги не виявляють 
надмірної вимогливості. 

Ще одним специфічним моментом допомоги з боку вну-
трішньо переміщених осіб є те, що вони інтенсивно включали-
ся у допомогу людям, що залишилися на окупованих територіях, 
однак практично жоден з них не надавав допомоги українській 
армії. Подібні дії засвідчують латентне засудження як самого 
озброєного конфлікту на Донбасі, так і всіх учасників воєнних 
дій на території Донбасу, яке не артикулюється, але проявля-
ється на рівні практик. 

24. Наступним моментом, що потребує уваги, є оцінка 
респондентами свого матеріального статусу після переселен-
ня.  З одного боку, вони визнають, що фактично втратили все 
і змушені на новому місці починати практично з нуля, будучи 



залежними як від державних рішень про допомогу, так і від во-
лонтерських організацій. 

Однак з іншого боку, респонденти намагаються оцінити 
свій новий статус як цілком прийнятний, «нормальний». За 
умов погіршення економічної ситуації в Україні в цілому вну-
трішньо переміщені особи відчувають, що державна допомо-
га руйнує нехай хиткий, але баланс у питаннях справедливого 
розподілу ресурсів, яких не вистачає на всіх. Відповідно, вони 
починають відчувати провину через те, що потребують допо-
моги. Кажуть про те, що в країні зараз усі переживають склад-
ні часи, тож допомога потрібна всім (що може грунтуватися на 
бажанні не привертати до себе надмірної уваги, не провокува-
ти негативної реакції незадоволених людей).

• «Погіршення один до десяти. Ми втратили все. Наш буди-
нок розбомбили» (молодий, Донецьк).

• «Ну чего мне не хватает. Волонтеры нас покинули, уже ре-
же приежают, ну так нормальное питание, все нормально я 
считаю. Чего не хватает, роботы не хватает, тепла не хвата-
ет. Чего еще, знаете все пока хорошо отлично. Главное когда 
прекратят кормить [чтобы] были деньги [на то] что себе ку-
пить. Не так, что тут хорошо кормят, зачем нам робота? Те-
пло, есть все и ничего не надо. Наоборот, хочется и роботу, 
и отдельную ванну и туалет. Уюта хочется, ты пришел вот и 
все, твой дом. А тут людей много. А вот люблю когда я од-
на пришла все твое. Но тут не плохо, но дома лучше (жінка 
середнього віку, м. Щастя).

• «Что касается помочь переселенцам, я не знаю, мы настоль-
ко бедны сейчас, настолько проблематично у нас государ-
ство, что помогать надо всем, не только переселенцам» 
(старша, Донецьк).
25. Ще одна проблема, яка потребує значної уваги у проце-

сі роботи з внутрішньо переміщеними особами – це проблема 
фізичного та психічного здоров’я. Респонденти вважають стрес 
причинами прискоренння смерті, різкого погіршення фізично-
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го стану. Характеризують свій психічний стан як поганий. Го-
ворять про суїцидальні настрої серед переселенців, зумовлені 
відчуттям непотрібності, обмеження їх громадянських прав. 

• Я просто слышал, что были места, там где люди жили в 
какой-то палате, спали на полу, ели печеную картошку, это 
вообще не для людей, а для зверей. Было холодно, около 
+5-7 градусов и были маленькие дети. Это все рассказывали 
мои знакомые, которые тоже переселялись и им было тяже-
ло, спасибо нашому президенту и Украине. … Переселенцы 
– они не хотят жить. Почему они не хотят? Потому что пло-
хое обращение президента к людям» (молодий, Кіровськ).

• «На момент початку штурму [донецького аеропорту укра-
їнськими військами], 26 чи 23 травня, вона [мати респон-
дента] була вдома і дуже таке враження на неї справило, що 
над нашим будинком, конкретно над нашим, завис україн-
ський гелікоптер і випустив весь запас у бік аеропорту. Це 
було просто над нашим будинком. І в мами це викликало 
такий моральний шок» (молодий, Донецьк).

• «А когда переехали в Одессу [из Константиновки], он [муж] 
устроился шашлыки делать. А я болела, от  переживаний, все 
это сильно влияло на здоровье. У меня стало подниматься 
давление. Гипертоник второй степени. Ну. В общем, много 
болезней обнаружили. И вот до сих пор как бы лечусь, не ра-
ботаю» (вірменка, середнього віку, Костянтинівка).

• «… люди с Луганска имеют травмированную психику. Это 
нервы, некоторые могут заплакать. Иногда не надо жалеть, 
надо обычно общаться. Я думаю лучше без жалости, так на-
строение ужасное, а тут «бедные» и еще больше хуже ста-
новится. И начинаются слезы, нервы и так дальше» (жінка 
середнього віку, м.Щастя).

• «Просто я помню ... как я только в Бердянськ приехала, [по-
сле того как] вот эта неделя обстрелов была, потом часть 
[военную] там взяли, я ... могу диагноз себе поставить... Я 
... истерила, я ругалась, то есть у меня вот нервное какое-то 
повышеное состояние. То есть я неспокойный человек была, 
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и часто плакала... С этим тоже нужно, наверное, роботать со 
специалистами, психологически» (молода, Донецьк).
• «Респондент: Иловайск я посещал 23-24 октября.
Интервьюер: Вы ездили помогать?
Респондент: Ездил. По крайней мере, мы бы так не поехали, 
но умер дедушка, так сказать, пережил все это, а потом лю-
ди немножко стали отходить, но такой эффект… несколько 
человек уже умерли после этих событий. Вот. И бабушка в 
Иловайске, и сестричка жены в Амвросиевке. Мы каждый 
раз созваниваемся, и ситуацию, по крайней мере, внешне… 
(старший, Донецьк).
26. Окупація частини України та реакція на цю ситуацію з 

боку Української держави примусили людей з окупованих те-
риторій переосмислити феномен громадянства. Внутрішньо 
переміщені особи, що відчули на собі обмеження громадян-
ських прав, демонструють у відповідях загострений акцент на 
українському громадянстві – що є і проявом бажання понови-
ти свій статус, і претензією до держави, що не виконує своїх 
обов’язків з захисту власних громадян. 

• «Вы знаете, как говорят  это – переселенец, мне это слышать 
неприятно. Ни одно высказывание из этих мне не нравится. Я 
– житель Украины. Если я приехал, то я приехал. Никакой я не 
переселенец. Я житель Украины. Все!» (страший, Донецьк).
• «Интервьюер: А почему вы решили зарегистрироваться?
Респондент: Боялась, что если не зарегистрируюсь, то по-
теряю гражданство Украины. Я хочу, чтобы Украина знала, 
что я на территории украинской, а не там» (чоловік серед-
нього віку, Кіровськ).

• «А что делается, чтоб прекратить это все? Бомбят что эти, 
что эти. Мирные переговоры - это ничего, как стреляли, так 
и стреляют, как убивали, так и убивают... Ну я не вижу ни с 
одной стороны, ни с  другой стороны, чтобы  чтото делали, 
чтоб прекратить войну. Помощь - да Порошенко, Украина 
помогает, мы не в ЛНР, за это спасибо. Даже за этого Поро-
шенко – мы за него не голосовали,  нам не дали проголосо-
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вать. Мы же в складе Украины, должны были проголосо-
вать» (жінка середнього віку, м. Щастя).
27. Покрокова стигматизація та дегуманізація мешканців 

Донбасу призвела до викривленого бачення подій мешканцями 
інших регіонів України. Все населення Донбасу розглядалося як 
гомогенне в сенсі сепаратизму, не українське. На нього покла-
далася провина за окупацію частини Донбасу Росією. Більшість 
мешканців регіону відчували, що вони залишилися сам на сам 
із проблемою і не вписані в загальнодержавний контекст, а про-
блеми Донбасу не сприймаються як загальнодержавні.     

• «Когда была в Днепропетровске, у меня сложилось совер-
шенно ужасное впечатление. Здесь слышала как одна жен-
щина разговаривала по телефону: «Донецк, ой, Донецк, как 
же вы не вышли, надо было выйти!». И я говорю: «Конечно, 
стоит танк посреди города, так надо было выйти! Что ж вы 
к нам не приехали? В Киев на Майдан приехали, а к нам нет. 
Та же самая железная дорога работала, приезжали бы к нам, 
вот» (молода, Донецьк).

• «Я знаю дуже багато людей зі Сходу, які там. Просто зараз 
ще виник інший момент – соціальні мережі, Інтернет. Якщо 
Цензор.нет не пише, що в Донецьку є партизани, не викла-
дають їх фотографії, відеоматеріали, то це не означає, що їх 
там немає. Якщо не розповідають історій про донеччан, то 
їх там немає. Так само донеччани, луганчани, хлопці з Кра-
маторська загинули на Майдані. Тобто, якщо про це не пи-
шеться, – не значить, що того нема. 
Є і інша сторона. Коли я спілкувався з батальйоном, коман-
дир батальйону, він сам з Західної України. Він каже, що в 
мене більшість бійців зі Сходу, з Донбасу, їм нема куди вер-
татися. Їм немає ніякої підтримки, їх звинувачують у всьо-
му , вони сепаратисти для всіх. Не дивлячись на те, що вони 
воюють на стороні України… Галицьким солдатам прихо-
де допомога від волонтерів, приходять листи від рідних. Їм 
нічого ніхто не присилає, в них нічого нема. Вони позбав-
лені того. Він попросив, будь ласка, знайди, там же ж є та-
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кі у Львові переселенці зі Сходу, знайди дітей, щоб вони їм 
писали листи… Щоб вони підписували, що я там, Сергій з 
Амвросіївки, чи там Коля з Дебальцеве. Щоб підписували 
справжнім містом. Тобто їх там дуже багато, просто якщо 
про це не говорити, не значить, що цього нема» (молодий, 
Донецьк)
28. Спільного бачення ситуації на Сході в свідомості пере-

селенців не існує. Потрактування того, що відбулося, карди-
нально різниться та важко складається у єдину схему, залежить 
від джерел інформації та власного досвіду. Але здебільшого си-
туація розглядається як штучна, привнесена ззовні (варіанти 
– з Америки, Європи, Києва, Росії), а місцеві керівництва – як 
несправжні, залежні, декоративні та такі, що не мають стосун-
ку до місцевих людей та їх поглядів та очікувань. 

Різне бачення ситуації стає однією з причин загальмову-
вання процесів об’єднання переселенців на новому місці. Пе-
реміщені особи демонструють небажання вступати в контакт 
із предствниками власного ж регіону, бо не хочуть травмувати 
себе поновленням дискусій навколо ситуації. Вони здебільшо-
го схильні закриватися на родинному колі, доволі сильно об-
межувати контакти з навколишнім світом. 

• «Ну ми зайшли, там на Оболоні є Дрімтаун [пункт волон-
терської допомоги] в одному з них є колишній магазин, чи 
що там, і там роздають одежу. Ну ми зайшли туди, один чи 
декілька разів, ну там мені не подобалися люди – наші, з 
Донецька. І ми туди не заходимо» (чоловік середнього віку, 
Донецьк).
29. Більшість опитаних демонструє песимістичне бачення 

майбутнього регіону. Території розглядаються як втрачені, що 
навряд чи стануть українськими через різні причини – як зо-
внішнього, так і внутрішнього характеру. 

• «Імовірніший варіант, є декілька варіантів. Один з варіан-
тів – що регіон поділять. Україна і назвемо це «Оце», я на-
віть не знаю, що це буде, чи це буде незалежна, скоріше за 
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все це буде щось на кшалт Абхазії або Придністров’я, ні-
ким не визнані штучні держави, де процвітає нелегальна 
торгівля наркотиками, зброєю та іншим як у Придністров’ї. 
А та частина Донецької і Луганської області, що лишаться 
під Україною, туди поллються інвестиції та переїде адекват-
не населення. Натомість, частина перша буде знаходитись в 
так званій незалежності, вона буде гнити і просто пропада-
ти. Інший варіант – Донбас просто знелюдніє і повернемо-
ся до стану дикого поля. Тобто покинутого регіону» (моло-
дий, Донецьк).

• «Ні  на кого вже нема надії, бо як він каже «медвідь свого не 
віддає» (старша, Торез).

• «Ну, если честно я никаких перспектив не вижу, потому что 
когда это все началось, я думала: «Ну, может там пару меся-
цев война там побудет и все. Когда она закончится, мы туда 
вернёмся». Но, сейчас, я думаю, что я туда уже не вернусь, 
по той причине, что многие люди, которые остались там, 
они просто за ДНР, им это все нравится. Там люди уже по-
лностью зомбированы с ними разговаривать невозможно. 
Что вот, украинские военные хорошие, то есть они воюют 
за нашу территорию, им такого вообще говорить нельзя, по-
тому что они считают, что украинские военные – убийцы» 
(молода, Донецьк).

• «Честно? Я не вижу там вообще никаких перспектив. Я, 
честно говоря, для себя не вижу там вообще ничего» (стар-
ший, Донецьк).
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МІСТА
1. Респонденти з усіх міст радять іншим переїздити саме у 

місто їх перебування, що свідчить про відсутність значного кон-
флікту із середовищем. Єдиними порадами (особливо стосовно 
Києва) є необхідність зважити свої сили, інтелектуальні та фі-
нансові можливості та розраховувати передусім на власні сили. 

2. Вибір міста часто зумовлений наявністю родичів / зна-
йомих, які допомагають швидше адаптуватися, знайти необ-
хідні соціальні контакти, вирішити проблему житла. Спра-
цьовує і ефект «знайомства» з містом (наприклад, колись тут 
навчалися). Тобто, для людей, що переселяються, важливою є 
наявність доступу до певних соціальних мереж, чого б вони не 
мали за відсутності знайомих.

3. Респонденти здебільшого блокують свої спогади про 
колишнє життя в місті. Окуповане місто сприймається як чу-
же, не своє, яке фактично вже більше не існує. Як не існує і ко-
лишнього життя.

СПІЛЬНЕ 
1. Незалежно від причин та стратегій переселення, всі пе-

реселені особи відзначили погіршення власного (а також сі-
мейного) соціально-економічного статусу.

2. Старше покоління дуже обережне у своїх висловлюван-
нях. Схильне не називати нічого прямим текстом, звертатися 
за продовженням власних думок до інтерв’юера. 

3. Більшість переселенців незалежно від віку мають обме-
жені контакти із мешканцями міста, до якого переїхали. Спіл-
кування обмежується родинним колом або місцем спільного 
проживання (переселені державою у табори чи санаторії).

4. Не дуже схильні комунікувати і в середовищі пересе-
ленців (часто через побоювання того, що серед переселенців 
не всі є однодумцями).

5. Спостерігається загальна втома від теми, небажання її 
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обговорювати, роздратування через відсутність розуміння то-
го, що відбувається (особливо серед переміщених зі Сходу лю-
дей старшого віку).

6. Старше покоління впевнене, що допомогу повинна на-
давати українська держава, молоде покоління схильне не чека-
ти допомоги та розраховує на власні сили.

ДОПОМОГА: ПРІОРИТЕТИ
1. Головною необхідною допомогою усі називають вирі-

шення проблеми житла у будь-якій формі: побудова модуль-
них містечок, надання безкоштовного житла хоча б на почат-
ковий час (бо очевидно, що людина одразу не може розв’язати 
і проблему житла, і проблему пошуку роботи). При цьому ви-
знають, що не можна видавати переселенцям повноцінне жит-
ло позачергово, бо на фоні нерозв’язаної житлової проблеми у 
багатьох людей це може викликати незадоволення з приводу 
«дискримінації навпаки». 

2. Саме у процесі пошуку житла переміщені особи най-
частіше стикалися із дискримінаційними практиками (неба-
жання здавати житло особам із зони АТО, підвищення цін). 
Мають вони місце і у процесі пошуку роботи.

3. Для респондентів, що не були переселені у наслідок пе-
реведення їхніх організацій та установ за межі зони конфлікту, 
питання працевлаштування стоїть на другому місці.

4. Необхідним є створення умов для перекваліфікації людей, 
професії яких були повязані із структурою економіки Донбасу. 

5. Наступною є проблема харчування (одна із щоденних 
потреб, не всім доступна у повному обсязі).

6. Далі йдеться про соціально-психологічну допомогу (ви-
ведення зі стресу, подолання «геттоїзації», ізоляції, включення 
у соціальні мережі тощо).

7. Допомога через створення можливостей є більш при-
вабливою, ніж допомога «з милості». Люди часто наголошують 
на власній повноцінності, повносправності, що свідчить, що 
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вони важко переживають зміну свого статусу та вимушену за-
лежність від допомоги інших. 

8. Як варіант пропонується диференційована допомога 
– для більш вразливих категорій (діти, учнівсько-студентська 
молодь та пенсіонери) – довша за часом, для інших – коротша.

9. Необхідною є допомога стосовно надання послуг, умов-
но прив’язаних в Україні до місця проживання (реєстрації) 
людини. Йдеться про взяття на облік в лікарні, запис дітей до 
дитячого садочка чи школи тощо.

ІІІ ВИСНОВкИ

• Загалом процес переселення відбувається без істотних 
соціальних чи міжнаціональних конфліктів, проте призводить 
до соціальної ізольованості переміщених осіб та необхідності 
додаткової культурної та соціальної адаптації (у деяких регіо-
нах України вираженої сильніше, у деяких слабше). 

• Відповіді респондентів дозволяють говорити про на-
явність латентних конфліктів, які не проговорюються респон-
дентом під час прямих питань, однак проявляються у відповід-
ях на інші питання, наприклад, коли респонденти пояснюють 
своє «мовчання» у відповідь на образи. Латентні конфлікти 
пов’язані з відмінними моделями світосприйняття та емоцій-
ним фоном спілкування, насиченим стереотипами та взаєм-
ною однобічною інформованістю. Також латентні конфлікти 
пов’язані з наочними проявами зміни традицій (поява тради-
ційного мусульманського вбрання, недотримання частиною 
переселенців місцевих традицій через незнання та невключе-
ність у місцеву спільноту).  

• Процес переселення має в основному характер індиві-
дуальних траєкторій переміщення, ніж організований групо-
вий. Відповідно, основну роль у процесі переселення відігра-
ють власні соціальні та інституційні контакти переміщених 
осіб. У ситуації браку таких контактів, першочергова відпові-
дальність лягає на волонтерські організації.
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• Держава у процесі переселення відіграє другорядну 
роль. Частково це пов’язано із небажанням переміщених осіб 
офіційно декларувати свій стан (через страх, небажання отри-
мати соціально непривабливий ярлик або через відсутність 
потреби), а частково через її бюрократичну інертність. 

• Державна статистика передає занижені цифри стосовно 
кількості переміщених осіб, оскільки вона не в змозі «побачи-
ти» таких осіб та адекватно оцінити їхню реальну чисельність. 
Серед осіб, що переселилися з Кримського півострова, кіль-
кість незареєстрованих осіб є меншою. Серед вихідців з зони 
АТО на момент проведення дослідження (жовтень-листопад 
2014 р.) незареєстровані складали близько половини. 

IV РЕкОМЕНДАцІї

• Переорієнтація роботи з переселеними особами з моделі 
«допомоги» на модель «залучення» або «відкритих можливостей». 
Надання прямої соціальної допомоги часто сприймається як пони-
ження соціального статусу, викликає відчуття залежності. 

• Головні проблеми, які переселенці не здатні розв’язати 
самотужки – це житло та робота. Ці напрямки допомоги пови-
нні бути пріоритетними у роботі з адаптації внутрішньо пере-
міщених осіб.

• Відсутність житла та проблеми з його пошуком зму-
шують декотрих повертатися назад, створюють джерело осно-
вної соціальної наруги та дискримінації. Важливо розробити 
стратегії заохочення державою приватних власників, що зда-
ють помешкання переселеним особам.  Це зменшило б наван-
таження на державний бюджет у процесі побудови тимчасово-
го житла для переселенців. 

• Пошук роботи в Україні все ще істотно пов’язаний із 
соціально-родинними мережами, а вакансії рідко потрапля-
ють у відкритий доступ, відтак особа, що переселилася, залиша-
ється поза інформаційними потоками стосовно наявних робо-
чих місць і програє у трудовій конкуренції. Додатково ситуація 
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ускладнюється через бюрократичні процедури (відсутність про-
писаних бюрократичних алгоритмів дій стосовно нестандарт-
них ситуацій – втрати трудової книжки, відсутності докумен-
тів тощо).  Важливою є роз’яснювальна робота з працівниками 
центрів зайнятості стосовно нестандартних ситуацій, робота з 
місцевими органами самоврядування стосовно створення еко-
номічних кластерів чи бізнес-інкубаторів для переселених осіб.

• З метою подолання соціальної ізоляції переселених осіб, 
місцевим органам самоврядування слід передбачити надання 
міні-грантів для переміщених осіб, що мають бажання утворю-
вати різноманітні види місцевих спільнот, спілок, об’єднань. 

• Орієнтувати органи місцевого самоврядування на не-
обхідність залучення переселених осіб до міського/сільського 
життя громади.

• Сам процес переселення є доволі травматичним для лю-
дини, відтак більшість переселенців потребують психологіч-
ної допомоги, однак в нашій державі в українського населення 
поки що не сформована культура звернення за психологічною 
допомогою. Важливо включити складову психологічної допо-
моги у дитячі садочки, школи, професійні середовища. 

ВИкЛИкИ / МОЖЛИВОСТІ
• Фактично вперше в Україні у процесі активної взаємо-

дії зустрілися представники різних регіонів (і на Майдані, і під 
час переслення з окупованих територій). Пряме та безпосеред-
нє спілкування людей підриває взаємні стереотипи, сприяє ін-
теграції українського суспільства. Ці процеси йдуть повільно, 
але демонструють в загалом позитивні тенденції.

• Події, що відбулися останнім часом в країні, призвели до 
переосмислення громадянами власного ставлення до україн-
ської державності, усвідомлення цінності державної незалеж-
ності, національно-державної символіки тощо. На фоні цього 
усвідомлення спостерігається надзвичайно сильна суспільна 
критика практично усіх державних інститутів, демонстрація 
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певними суспільними групами бажання обійтися без держави 
як політичного інституту, взяти на себе виконання завдань з 
упорядкування суспільства. Для країни це блискуча можливість 
витворити нову якість держави. Однак слід пам’ятати, що «ко-
ридор можливостей» не є тривалим за часом. 

• Соціальною реакцією на події на Майдані та російсько-
українську неоголошену війну в Україні став неочікуваний рі-
вень соціальної солідарності, який виявився і в тому, як ра-
ціонально люди реагували на провокації і певною мірою 
протистояли технологіям гібридної війни, а також у значному 
та вагомому волонтерському русі. Останнє також є надзвичай-
ною можливістю України, оскільки нарешті маємо соціальну 
групу, що цілком позитивно сприймається суспільною свідо-
містю та може стати основою нової соціальної солідарності.

• Відповіді респондентів стосовно власної національнос-
ті дозволяють говорити про активізацію конструкту політич-
ної нації, в який гармонійно вбудовуються власна етнічність 
чи національність:

- «Я украинец еврейского происхождения» (чоловік серед-
нього віку, Донецьк);

- «Украинка я. Я родилась в СССР, но не в России... Я ж 
россиянкой никогда не была, в России не была, я ж не знаю как 
там. Да у нас даже разговор разный» (жінка середнього  віку, 
м. Щастя);

- «В мене є друг, він вірмен, але він українець і позиціонує 
себе як українець» (молодий, Донецьк);

- «Украинка. Но это не национальность. Это – гражданство. 
Где-то русская, но не россиянка» (середнього віку, Донецьк).  
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Мета дослідження
Дослідити соціальні ідентичності та залучення їх носіїв у 

конфлікти в прикордонних регіонах України методом анкету-
вання, отримати кількісні показники та інтерпретувати їх. До-
слідження провести в населених пунктах Донецької і Луганської  
областей (кордон з РФ, зона АТО), Херсонської області (терито-
рія, що фактично стала прикордонною внаслідок окупації Кри-
му), Волинської (кордони з Польщею та Бєларуссю), Вінницької  
(кордон з Молдовою), та Одеської області (кордон з територія-
ми Молдови, фактично контрольований невизнаною ПМР). 

Визначення основних термінів 
Більшість сучасних дослідників розглядають соціальну іден-

тичність як складний та множинний конструкт, окремі складові 
якого актуалізуються та де-актуалізуються ситуативно. Чинни-
ком актуалізації ідентичності виступають відповідні культур-



51

ні практики. Їх відсутність або зменшення інтенсивності де-
актуалізує підтримувану практиками складову ідентичності. 
Хоча кожна ідентичність є скоріше динамічним, ніж статичним 
конструктом, ідентичності поділяються на відносно стійкі або 
ж нестійкі, транзитні. Наша інтерпретація соціальної та осо-
бистісної ідентичності базується переважно на працях [Erikson, 
1968], [Marcia, 1993]. Серед вітчизняних розвідок на тему іден-
тичності нами взято до уваги роботу [Горностай, 2012].

Зауважимо, що в даному дослідженні особистісна іден-
тичність та психологічні проблеми індивідуального рівня на-
ми детально не розглядаються; у фокусі анкетування як мето-
ду соціальне перебуває найбільшою мірою. Однак наш підхід 
є скоріше міждисциплінарним, ніж суто соціологічним; ін-
терпретуючи результати, бажано пам’ятати, що людина лише 
умовно редукується до виконавця соціальної функції (агента), 
та врахувати ряд чинників психологічного характеру, вплив 
яких на людський вимір конфлікту оцінюється нами як досить 
значний. Пропонований підхід також дозволяє у більшості ви-
падків відрізнити соціальну бажаність (світ, яким він має бути 
на думку респондента) від соціальної реальності. Напруги між 
дійсним і бажаним слугують важливим джерелом змін у соці-
умі; співставляючи ці групи чинників, ми можемо аналізувати 
зміни, що відбуваються, та в деяких випадках передбачити їх 
подальші напрямки і (або) вплинути на відповідні процеси.

Військова аґресія та фактичне формування нових кордонів 
спричинило значну зміну соціальних уявлень у прикордонних 
населених пунктах, зокрема про дружні та ворожі держави. Та-
ка зміна соціальних уявлень може відігравати як стабілізуючу, 
так і дестабілізуючу роль; одним із наших завдань є система-
тизувати та інтерпретувати соціальні уявлення та їх динаміку. 
Під соціальними уявленнями ми розуміємо базові когнітивні 
конструкти, які поділяються великою групою; або ж докси в 
темінології [Bourdieu, 1977]. Однак ми дотримуємось терміну, 
більш поширеного у вітчизняному дискурсі.
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Під прикордонним конфліктом ми розуміємо конфлікт, що 
відбувається у населених пунктах та місцевостях, близьких до 
кордону, та в певному зв’язку з його близькістю.  Ми дотриму-
ємось парадигми, сформулюваної в [Lederach, 1995]. “Транс-
формуючись, конфлікт скоріше перетворюється на щось інак-
ше, ніж зовсім зникає”.

Факторний аналіз як інструмент широко використовуєть-
ся для аналізу різних систем, в тому числі екологічних та со-
ціальних. Типова ситуація застосування — наявність великої 
бази різнопланових даних. Факторний аналіз є способом гру-
пування ознак, що найбільш системно корелюють одна з ін-
шою. Результати факторного аналізу не суперечать даним про-
стіших кількісних методів, але доповнюють їх, дозволяють 
побачити неочевидні тенденції та нелінійні зв’язки чинників. 
В даній роботі факторний аналіз доводить існування великих 
груп міського населення, що об’єднуються за відсутності ви-
димих сторонньому спостерігачеві чітких ліній розмежування. 
В такий спосіб ми суттєво наближуємось до розуміння соці-
альної структури сучасної України. 

Робоча гіпотеза 
Соціальні ідентичності є більшою або меншою мірою вза-

ємно сумісними. Уявлення про несумісність певних ідентич-
ностей, неможливість мирного співіснування їх носіїв є кон-
фліктогенним чинником і за певних обставин проявляється у 
безпосередній залученості їх носіїв у конфлікти. Носії деяких 
соціальних ідентичностей з метою досягнення групової єднос-
ті створюють та експлуатують соціальні уявлення про негатив-
ний образ колективного Іншого, що становить пряму загрозу. 
В таких випадках типово має місце асиметрична репрезента-
ція ідентичностей в наративі (ми – цивілізація, а вони – дике 
плем’я; ми – істино віруючі, а вони – сектанти, тощо).

Кожна соціальна ідентичність може вважатись певною мі-
рою унікальною, однак спирається на ряд простіших конструктів, 
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що за певних застережень можуть вважатись універсальними. 
В контексті сучасної України та конфліктної ситуації 2013-2014 
років нами детально розглядався конструкт підтримки автори-
таризму, який може проявлятись в різних, часто взаємно несу-
місних формах (радянський консерватизм, патерналізм, расизм 
тощо). Ми в загальних рисах поділяємо теоретичний концепт 
авторитарної особистості [Adorno, 1950], однак маємо зробити 
суттєві поправки на час і місце проведення дослідження. 

Обсяг і дизайн вибірки 
В проекті початково передбачено проведення анкетування 

1000 осіб, по 200 на кожний з досліджуваних регіонів. В кож-
ному регіоні нами було обрано 3 населених пункти, що суттєво 
відрізняються за соціально-демографічними характеристика-
ми та належать до різних типів поселення. Такий дизайн вибір-
ки дозволяє, крім базового для кількісних методів обчислення 
арифметичних параметрів (наприклад, відсоток прихильників 
політичної партії), провести факторний та кластерний аналіз 
відповідно до розробленої математичної моделі; у разі нестачі 
даних для деяких висновків замінити їх дисперсним аналізом. 
А також, з дещо меншою довірчою ймовірністю результатів, по-
рівняти між собою регіони та населені пункти. Дизайн вибірки 
виконала Ольга Малишева, на основі даних Інституту Демогра-
фії НАНУ, або на основі даних місцевої влади у випадках, коли 
ці дані були дещо повнішими або зібраними пізніше за датою. 

Дизайн вибірки базується на загальній демографії на-
селеного пункту, параметрах статі і віку респондентів, та на-
явних даних щодо структури зайнятості населення. Метод 
пред’явлення анкети – снігова куля.

Фактично проведено і визнано відповідними технічним 
вимогам анкетування в 13 населених пунктах. Через форс-
мажорні обставини, а саме фізичний ризик для інтерв’юерів 
у зв’язку з бойовими діями, анкетування замість трьох насе-
лених пунктів Донецької області було проведено тільки в од-
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ному.  Зауважимо, що дані з чотирьох міст, які відрізняються 
за типом поселення, можна вважати репрезентативними для 
фактично контрольованої Україною території Луганської і До-
нецької області. Зібрано 950 анкет, частина яких містить пілот-
ні дані. З них включено до поточного аналізу 857 анкет, від 50 
до 102 на кожний з населених пунктів. Оскільки дослідження 
проводилось у прикордонних населених пунктах, деякі резуль-
тати та висновки стосуються лише цих населених пунктів. 

Дизайн анкети
В анкету увійшло 55 питань (60, враховуючи підпитан-

ня), що переважно оцінюють соціальні ідентичності та став-
лення до конфліктів у прямий спосіб. Але також  передбачено 
коригувальний інформаційний контур, що дозволяє оцінити 
внесок чинників соціальної бажаності. Рання, інтуїтивно зро-
зуміла, але дещо некоректна назва цього контуру в деяких ме-
тодиках — шкала брехні. Соціальна бажаність має декілька ви-
мірів. Ми маємо хоча б в загальних рисах знати, 

– наскільки об’єктивно респондент оцінює реальну ситуацію,
– чи він (вона) висловлює власну думку, або користується 

запозиченою (інтроектом), 
– чи респондент намагається вгадати, які відповіді є “пра-

вильними”, створюючи певне враження про себе.
Дизайн анкети в її остаточному вигляді враховує як пропози-

ції консультантів, залучених координаторами проекту, так і досвід 
попередніх досліджень, проведених за участі  відповідальних вико-
навців, зокрема [Богомолов, Семиволос, Пушкар, 2009], [Пушкар, 
2009], [Пушкар, 2013]. Анкету розроблено в україномовній і росій-
ськомовній версіях, що є еквівалентними. Респондентам пропо-
нувалось обрати одну з версій на власний розсуд. Форми анкети в 
форматі Adobe Acrobat Reader додаються до звіту.

Анкета дозволяє оцінити наступні групи конструктів:
1) Демографічні чинники і мобільність;
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2) Громадянська ідентичність, уявлення про політичну 
систему;

3) Етнічна ідентичність, культура і мова;
4) Релігійна ідентичність, віра і марновірство;
5) Уявлення про функції держави, патерналізм;
6) Уявлення про сторони конфліктів, дружні та ворожі 

держави;
7) Підтримка авторитаризму;
8) Споживання медійних продуктів, довіра до джерел ін-

формації;
9) Особиста залученість до конфліктів та їх наслідки для 

респондента.

Загальна характеристика вибірки
Вибірка відповідає демографічним показникам, що були 

основою дизайну вибірки (стать, вік, рід занять). Однак, порів-
нюючи частку респондентів, які зазначили свою участь у вибо-
рах, з офіційними показниками явки на виборах до ВР, ми заува-
жили, що наші респонденти голосували частіше від середнього у 
відповідних населених пунктах. Отже, вони мають дещо актив-
нішу життєву позицію, та частіше замислюються над деякими 
абстрактними питаннями. Хоча значна частина респондентів 
має амбівалентні або скоріше антиукраїнські настанови, можна 
обгрунтовано припустити, що вибірка анкетування дещо зсуну-
та в про-український бік політичного спектру.

Анкета такого обсягу виявилась завеликою для осіб з 
низьким освітнім рівнем. Ми опитали досить мало асоціаль-
них і малоосвічених людей, для яких вона виявилась занад-
то складною за змістом, і в таких людей суттєво вищий рівень 
відмов від відповідей на окремі запитання, навіть якщо вони 
погоджувались заповнити анкету; якщо у подальшій роботі 
нам треба буде дізнатись їх думку, для цього потрібні інші спо-
соби. Відмови від відповіді, що складають 40...50%, також по-
требують інтерпретації.
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Результати анкетування 
1. Низька мобільність населення (Питання 6-9)
Переважна більшість опитуваних практично не виїжджає 

за межі свого району. Типовий напрямок поїздок для сіль-
ських мешканців - райцентр, для жителів райцентру - облас-
ний центр або село, дачний будинок. Типова частота поїздок за 
межі України - рідше ніж раз на рік (91%, від 100% у Старобіль-
ську і Генічеську, до 76% в Слов’янську); частина опитуваних 
наголошувала на тому, що взагалі не була за межами країни, 
але додатково повідомила, що відвідувала Росію або Бєларусь,  
які в їх уявленні не є “закордоном”. Місце проживання біль-
шість опитуваних (48%) міняла 1-2 рази за життя. Ті, хто не мі-
няв його жодного разу (35%, найбільше в Чаплинці - 62%), або 
більше двох раз (21%, найбільше в Слов’янську — 27%), пере-
бувають у явній меншості. 

Із зарубіжних держав опитувані на Сході відвідували пере-
важно Росію, жителі Ковеля і Володимир-Волинського - Поль-
щу, а з розташованого ближче до іншого кордону Ратного - Бє-
ларусь. Передбачувано, значно складніша за географією картина 
в Одесі. Зауважимо, що Придністров’я зовсім не фігурує як са-
мостійна сутність серед жителів Одеси (одна згадка як держа-
ви, ворожої до України) і навіть територіально близького Котов-
ська (жодної згадки), попри наявність прикордонного руху, хоча 
й послабленого після подій 2014 року. Молдова загалом також 
лишається непопулярною країною для подорожей, попри вза-
ємний безвізовий режим з Україною. Також невелику популяр-
ність серед опитуваних мають поїздки в Румунію і Болгарію, на 
що значною мірою впливає візовий режим із цими державами. 

Частина відмов від відповідей про напрямки поїздок ін-
терпретується нами як певна дезорієнтація у просторі, спричи-
нена російською аґресією, порушенням в респондентів сталих 
уявлень про географію довкілля. Адже з точки зору звичай-
ної людини не зовсім зрозуміло, як тепер називати свою типо-
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ву поїздку в Луганськ чи Донецьк. Чи продовжувати назива-
ти їх обласними центрами, чи окупованими  територіями, чи 
центрами “держав” ДНР та ЛНР? Цитата з анкети: “їжджу за 
кордон в Луганськ”. Аналогічна невизначеність спостерігаєть-
ся у жителів Херсонської області щодо міст Криму, фактично 
контрольованих РФ. 

2. Громадянська ідентичність, дружні і ворожі держави, 
ставлення до історичних діячів ХХ ст. (питання 10-14)

Переважна більшість опитуваних називає країною свого 
народження Україну (85%), по 2% народились в Росії, по 1% 
в Казахстані та Бєларусі. Відповіді СРСР (4%) або УРСР  (2%) 
практично зустрічаються тільки в старшій віковій групі, але і 
там складають явну меншість. Відповідно до аналізу кореля-
ційної матриці люди, які вказують як місце народження СРСР, 
не мають на увазі своїх симпатій до якоїсь ідеології або нос-
тальгії. Це констатація факту, більш притаманна для праців-
ників сфери менеджменту та фінансів, а також тих, хто окремо 
вказав свою професію, як “правник”.

Громадянство України опитувані найчастіше вважають 
приводом для гордості (46%); друге місце “ресурс, джерело 
можливостей” (34%), і третє - “необхідний формальний ста-
тус” (13%). Нелояльне уявлення, що громадянство є джере-
лом проблем, набрало найменшу кількість голосів (5%). Ре-
шту склали власні варіанти - “відповідальність”, “військовий 
обов”язок” тощо. Оскільки вибірка формувалась для окремих 
локацій, в даному розділі ми наводимо загальні міркування за 
підсумками аналізу, спільний знаменник за вибіркою. Іншим 
важливим результатом дослідження є власне порівняння ло-
кацій, наведене у діаграмі 1.  

Росія продовжує посідати непропорційно велике та міфо-
логізоване місце в уявленнях українців про довколишній світ. 
Однак це амбівалентна позиція. Держава, що є ворожою, здій-
снює військову аґресію і деструктивно втручається у внутріш-
ні справи; але при тому найближча до України в культурно-
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му сенсі. Уявлення про культурну близькість Росії в областях 
Сходу скоріше очікуване; подібне уявлення поширене також 
на Півдні та навіть на Волині. Міфологеми про схожість двох 
країн та, відповідно, неможливість серйозного збройного кон-
флікту, зіграли найбільшу негативну роль на початковому ета-
пі аґресії – захоплення Криму і вторгнення у східні області; 
частина жителів Донеччини і Луганщини досі відмовляєть-
ся усвідомити, хто ж саме є аґресором. Передбачувано, між-
народне та національне право в наративі посідає другорядні 
ролі порівняно з емоційними оцінками та некритично сприй-
нятими медійними меседжами. Хто є правим в конфлікті з точ-
ки зору соціальних уявлень і що може зробити внаслідок своєї 
суб’єктивної “правоти”, досить складне питання, що іноді ви-
рішується поза правовим полем.

Росія є найрозповсюдженішим напрямком для поїздок 
поза Україною для всіх локацій, крім прикордонних з Білорус-
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сю, найчастіше вказується як найближча до України культур-
но (44% від всіх опитаних); друге і третє місця як культурно 
близькі посідають відповідно Білорусія (21%) і Польща (17%). 
При тому, очікувано, РФ займає перше місце в рейтингу воро-
жих держав (75%); 8% вважають РФ дружньою державою; це 
одинадцяте місце в рейтингу дружніх держав і ще одне свід-
чення амбівалентності  стосунків. 2,4% респондентів (в осно-
вному з Одеси, суттєво рідше з Сіверодонецька  і Слов’янська) 
називають РФ одночасно ворожою і дружньою (в анкеті це два 
різних питання). Приклад ремарки: “Дружественный народ, но 
враждебная власть”. Якщо в одній анкеті вказуються як дружні 
одночасно РФ і Бєларусь, респондент, як правило, є прихиль-
ником КПУ або Опозиційного блоку; якщо лише одна з цих 
країн, кореляція з політичними преференціями значно менша, 
особливо для Білорусі. Пострадянські країни (крім країн Бал-
тії) практично не зустрічаються одночасно з європейськими 
державами в одному сеті, ні як дружні, ні як ворожі. (Інфогра-
фіка, Альтернативна географія за уявленнями мешканців при-
кордонних міст, мапи 1-3)

Уявлення про дружні щодо України держави певною мірою 
є раціональним та грунтується на фактах; зокрема, як дружня 
найчастіше згадуються Польща (55%)   і Бєларусь (33%), вони 
ж як ворожі лише в одиничних випадках, менше 1%. Далі йде 
США (дружні  20%, ворожі 8%), всі країни Балтії разом (Лит-
ва і Латвія разом, Литва і Естонія окремо) 16%; Грузія (15%). 
Молдову вважають дружньою 7% респондентів, ворожою 
0,5%. Дружнім сприймають Казахстан 2%, його ж ворожим - 
0,5%. Також 2% називають ворожим “Кавказ”, уточнюючи, що 
йдеться про Чечню і Абхазію. 

Також на рівні вище статистичної похибки називались
Канада 4% дружня, 0 % ворожа
Європа (як єдина сутність) 3% дружня 0,5% ворожа
Німеччина 2% дружня; 0,5% ворожа
Чехія 2% дружня; 0,5% ворожа
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Мапа 1. Одеса.

Фоновим кольором позначено дружні-недружні країни, 
відсотки в прямокутниках — уявлення про культурну схожість;

розміри сфер — відсоток жителів міста, що відвідували відповідні країни.

Болгарія 1,5% дружня 0% ворожа
Великобританія 1,5% дружня; 0,5% ворожа 
Румунія 1,2% дружня 1% ворожа
Франція 1,2% дружня 0,5% ворожа
Китай 0,5% дружній; 2% ворожий
Інші держави згадуються в одиничних випадках.
Казахстан розглядається переважно разом із Росією, на 
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другому місці, отже сприймається як її сателіт. США як друж-
ня держава називається або окремо, або разом з Німеччиною. 

Головним раціональним чинником наведених оцінок є 
роль країн у конфлікті 2013-2014 року, фактичне надання до-
помоги Україні або Росії, наявність або відсутність артику-
льованої проукраїнської позиції. Інший раціональний чинник 
- особистий досвід перебування в країні або контактів з її гро-
мадянами (найбільше стосується Італії, Франції і Чехії), ірра-
ціональний - суб’єктивна симпатія.

Також варті уваги значні медійні зусилля з боку РФ що-
до просування в Україні  негативного іміджу ряду  країн. Що-
до Німеччини це меседж про особливі стосунки Німеччини і 
Росії, “прагматичну” позицію, що насправді є проросійською. 
Сучасних німців з одного боку ототожнюють з нацистами, а 
з іншого - з комуністами НДР і штазі. Щодо Польщі маніпу-
лятивно використовується історична память про конфлікт 
на Волині, який значною мірою носив характер міжетнічного 
(польсько-українського), хоча й був спровокований та підтри-
маний третіми сторонами, включно з радянськими спецслуж-
бами. Стосовно Румунії наявна реальна та фальсифікована 
історична пам’ять про участь румунського війська в окупацій-
ному контингенті в 1941-1943 роках; конструювання уявлень 
про Румунію як потенційного аґресора, що претендує на тери-
торії сусідніх держав. США в наративі, що поширюється на те-
риторії України російськими ЗМІ, повернуто роль головного 
світового зла, яку ця країна посідала в радянській пропаган-
ді років Холодної війни. Цей поворот інформаційної політики 
прокремлівських медій в Україні приблизно співпав із почат-
ком першого президентського терміна Путіна.

Серед шести історичних діячів в закритому списку вира-
жену негативну оцінку заробив тільки Й. Сталін (“-2” для пере-
важної більшості респондентів). Стримане схвалення отримує 
номенклатурна пара доби застою — Л. Брєжнєв і В. Щербиць-
кий (найпоширеніша оцінка “+1”). Із більш вираженою загаль-
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Мапа 3. Слов’янськ.

Мапа 2. Володимир-Волинський. 
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ною тенденцією до схвалення оцінюють С. Бандеру та С. Пет-
люру. Найбільше відмов від оцінки щодо вождя більшовиків  
Л. Троцького, народженого в Херсонській губернії, який отри-
мав амбіваленту середню оцінку та найбільше відмов від відпо-
віді. Респонденти з Донецької і Луганської областей найчасті-
ше відмовлялись оцінити Щербицького. Частина респондентів 
позитивно оцінила і більшовицьких, і націоналістичних істо-
ричних діячів; однак ті самі люди віддали голоси за партії, що 
позиціонують себе як демократичні, можливо, водночас спо-
діваючись виконання їх лідерами авторитарних функцій - на-
ведення порядку, хоч що б вони розуміли під тим порядком. 
Ми свідомо включили в опитування лише діячів ХХ сторіччя, 
які асоціюються з принаймні частково актуальними для сучас-
ної України ідеологіями. Оцінка сучасних політиків, підтрим-
ка партій та власне ідеології розглядаються окремо; що дозво-
ляє надалі співставити ці дані математичними методами.

Звідси очевидно, що пантеон героїв формується скоріше 
медійним наративом, ніж, наприклад, шкільною освітою. Цей 
медійний наратив не завжди є проукраїнським; але нав’язати 
українцям радянське бачення історії (Сталін – ефективний ме-
неджер, великий вождь, тощо) теж не вдалось. Героїзація Банде-
ри націоналістами мала певний успіх, однак не стала загально-
прийнятою, як і його демонізація радянськими консерваторами. 
Цікаво, що середня оцінка постаті Бандери відповідає помірно 
схвальній оцінці націоналізму як ідеології. Однак при тому його 
симптатики не завжди голосують за націоналістичні партії.

Також ми можемо обгрунтовано припустити, що пози-
тивна ідентичність радянського консерватора частіше грунту-
ється на реальних або навіюваних медіями спогадах про часи 
Брєжнєва-Щербицького, що в побуті асоціюються із спокоєм 
і стабільністью, ніж на міфологізованих уявленнях про СРСР 
часів сталінщини та культі т.з. Великої вітчизняної війни. Від-
повідно, саме радикалізація комуністичного руху в Україні, 
аґресивне нав’язування Сталіна як символічної батьківської 



64

фігури від 2010 року, призвела до того, що КПУ остаточно пе-
рестала сприйматись як одна з нормальних політичних партій. 
Однак прихильники авторитаризму радянського взірця, бу-
дучи статистично невеликою меншиною, досить помітні соці-
ально; вони не приховують своїх поглядів та схильності, при-
наймні на словах, до радикальних дій. Ймовірно, їх настільки 
відверта поведінка зміниться після законодавчої заборони 
пропаганди комунізму; але покладатись лише на окремо взя-
тий закон буде дещо необережно. Десовєтизація, хоча й зага-
лом підтримувана суспільством, напевне потребує ширшого 
комплексу заходів.

3. Володіння мовами, етнічна ідентичність і культура (питання 15-22)
Абсолютна більшість респондентів оцінюють себе як бі-

лінгви, що добре знають українську і російську мову; у більшос-
ті локацій українська частіше посідає першу позицію, російська 
другу, але там де російська на першому місці, друге типово збе-
рігається за українською. Українська дещо частіше згадується як 
мова, якою висловлюють найважливіші думки; однак російська 
від неї відстає не сильно. Як третю мову найчастіше називають 
англійську та німецьку, решта мов називається на рівні, близь-
кому до статистичної похибки. Деклароване знання тільки ро-
сійської мови загалом корелює з іншими відповідями, що вказу-
ють на радянський консерватизм респондента.

Ми можемо обгрунтовано припустити, що частина цих 
відповідей відображає бажаний для респондентів стан воло-
діння мовами, а не фактичний. За нашими даними, отрима-
ними в інші способи, певна кількість мешканців Сходу і Пів-
дня дійсно не розуміє письмової української, не вміє писати. З 
формальної точки зору їх можна вважати мовною меншиною 
у вузькому сенсі; однак ці люди скоріше потребують перекла-
ду важливих для них документів або практичних способів ви-
вчити українську в дорослому віці, ніж демагогії про особли-
вий статус російської або іншої мови. Російськомовних людей 
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треба радше повноцінно включати в соціум, замість штучно 
ізолювати у пострадянському мовному гето, в якому ці люди 
переважно не хочуть перебувати.

Крім того, частина умовної групи “російськомовних” не є 
етнічними росіянами; їх російськомовність часто є вимушеною 
- наслідком соціального тиску та неможливості вивчити мову, 
відповідну етнічному походженню. Характеризуючи ступінь 
володіння своєю етнічною мовою, що відрізняється від україн-
ської та російської, респонденти, як правило, вказують початко-
вий або середній рівень. Володіють ними на рівні “дуже добре” 
респонденти, що довгий час проживали за межами України. Та-
кож нашу гіпотезу підтверджує відповідь на питання про ет-
нічність. Більшість респондентів зазначили етнічність в явно-
му вигляді (українець, росіянин, білорус, тощо). Значна частина 
респондентів, що не може вказати етнічність однозначно, як 
правило, володіє лише одною мовою — російською. На Волині 
зустрічається згадка “національності” слов’янин, або субетніч-
них груп (волинянин, поліщук, бойко). В Одесі на рівні близько-
му до статистичної похибки згадується як “національність” оде-
сит. Отже, концепт етнічності в її старому етнографічному сенсі 
принаймні частині респондентів просто незрозумілий, як і наці-
ональності в сенсі радянської “п’ятої графи”.

На думку більшості респондентів, в українській мові є всі 
слова, потрібні для вираження думок. Також популярні версії, 
що потрібні слова можна запозичити або утворити за правила-
ми мови. Песимістичного погляду щодо неможливості вислов-
лювання деяких думок українською дотримується меншість.

Особливе місце в цьому комплексі уявлень посідає став-
лення до культури. Більшість респондентів оцінює українську 
культуру як розвинену приблизно однаково з іншими, тобто 
рівну їм за об’єктивними показниками (від 34% в Генічеську до 
82% в Одесі). Цю групу респондентів можна охарактеризувати 
як реалістів, бо протилежне не доведено жодним науковим до-
слідженням. Оцінку української культури як менш розвиненої 
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доречно інтерпретувати як комплекс меншовартості (від 13% 
в Ратному до 21% в Старобільську); її ж оцінку як більш розви-
неної (від 10% в Ямполі до 33% в тому ж таки Старобільську) - 
як надкомпенсацію цього комплексу (Діаграма 2).

На думку більшості респондентів, запозичувати з інших 
культур варто розумно (варіанти - “запозичувати лише най-
краще” (від 45% у Сватовому до 75% в Херсоні) та “запозичува-
ти все, крім явно шкідливого” (від 5% в Ямполі до 33% в Одесі). 
Два варіанти, що можна охарактеризувати як нездорові, тобто 
некритичне ставлення до чужого (“запозичувати можна все” 
(1-3% по вибірках)) та культурницький ізоляціонізм (“запози-
чення взагалі непотрібні” (від 9% в Одесі до 33% в Сватово-
му))) набрали кількісно меншу підтримку. 

Уявлення про українську культуру як менш розвинену 
сильно корелює зі сприйманням українського громадянства 
як джерела проблем, ставленням до РФ як дружньої держави, 
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відмовою визнати Майдан Революцією Гідності, і, частково, 
незгодою, що держава має забезпечувати права меншин, спри-
яти розвитку культури і обмежувати діяльність монополій. Та-
кож уявлення про меншу розвиненість української культури 
позитивно корелює з підтримкою авторитаризму (передача 
влади сильному лідеру) та великого капіталу (не обмежувати 
діяльність монополій, сприяти великому бізнесу). Однак жод-
на з цих кореляцій не проявляється достатньо, щоб стверджу-
вати про наявність якоїсь єдиної соціальної групи  (само)нена-
висників української культури.

Крайні, екстремальні позиції (наша культура найкраща/
найгірша в світі) не є типовими для мешканців України. Отже, 
базовий для кожної культури механізм емпіричного розрізнен-
ня свого і чужого продовжує нормально працювати; при тому 
бурхливих дискусій між “ізоляціоністами” та “інтернаціоналіс-
тами” нам уникнути не вдасться. Та й чи треба їх уникати? Од-
нак буде корисно спрямувати цю дискусію в цивілізоване русло, 
долучити до неї, крім активістів у балаклавах, митців і науков-
ців. Щоб предметом обговорення були власне культурні явища 
і твори мистецтва, а не особистості; і головними аргументами 
сторін були не істеричні звинувачення в фашизмі чи підпалені 
споруди. Україні потрібне чесне змагання  культурницьких ру-
хів, за прямої участі локальних спільнот і субкультур.

Одною з проблем українського соціуму є амбівалентне 
ставлення до російської культури. Саме тут найчастіше прояв-
ляються крайнощі – прагнення до повного ототожнення, роз-
чинення в “Русском Мире” і вимога повного розмежування, 
ізоляції (“геть від Москви”, за висловом Хвильового). На дум-
ку більшості респондентів (від 27% в Ямполі до 74% в Старо-
більську), Україна культурно найближча до Росії. Це уявлення 
поділяє навіть значна частина респондентів з Волині. Респон-
денти вважають РФ найбільше знайомою та зрозумілою, хо-
ча в багатьох випадках йдеться не про особистий досвід про-
живання в сучасній РФ, а про засвоєну ними маніпулятивну 
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медійну репрезентацію. Практично всі неукраїнські ЗМІ, за-
значені симпатиками РФ, є російськими; одиничні винятки 
становлять сайти міжнародних інформаційних агенцій.

Детальне з’ясування, чи дійсно має місце ця виняткова 
культурна близькість, чи уявлення про неї є складовою росій-
ського імперського міфу, виходить за межі нашого досліджен-
ня. Однак уявлення про Росію як державу-аґресора і Росію як 
взірець для наслідування культурних практик разом утворю-
ють досить небезпечний амбівалентний конструкт. З цієї при-
чини виникають як капітулянтські настрої і різні форми під-
тримки аґресора, так і протиправні, деструктивні дії щодо 
осіб, яких персонально ототожнють з аґресором, лише іноді 
маючи для того раціональні підстави. Якщо ж ми воюємо з ки-
мось “близьким” - то чи можемо ми взагалі воювати; і чи не 
краще одразу здатись настільки “близькому” супротивнику? 
В умовах гібридної війни її інформаційна складова заслуговує 
не меншої уваги, ніж власне військова. Деконструкція соціаль-
них уявлень про “близькі культури” має початись з експертних 
спільнот, але не обмежуватись ними, та поступово переходити 
у медійний дискурс, в освіту та популярний наратив. Це ско-
ріше питання адекватної оцінки культурної спадщини, інвен-
таризації наявного, ніж пропаганда неіснуючих переваг перед 
колишньою метрополією.

В поточному дослідженні частина респондентів вважає, 
що культурно найближчими до нас є Польща (від 6% в Рат-
ному і Одесі до 32% в Сіверодонецьку), Бєларусь (від 6% в Ча-
плинці до 38% в Ратному з виразною тенденцією згадувати її 
тим частіше, чим ближче вона розташована до кордону для 
всіх локацій, крім Сватового, Слов’янська і Сіверодонецька, де 
вона становить близько 20% і часто фігурує в парі з Росією) або 
Молдова (18% у розташованого на кордоні з Молдовою Ямпо-
ля, в решті локацій – одиничні згадки, або Молдова взагалі не 
вказується). Отже, відповідні соціальні уявлення не   потребу-
ють маніпулятивного створення з нуля; достатньо посилювати 
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вже існуючі, поступово додаючи до них нові подробиці та ви-
ходячи на нові цільові групи.

Трактування радянського “інтернаціоналізму” як шкідли-
вого та руйнівного явища існував навіть в СРСР; досить згада-
ти полемічний текст  “Інтернаціоналізм чи русифікація” [Дзю-
ба, 1965]. “У всіх цих поглядах те спільне, що, по-перше, їхні 
власники вважають свою позицію вельми благородною і з ку-
медним презирством вважають за “націоналізм” усякий інтер-
ес до національної справи, не помічаючи, що таким “націона-
лізмом” пройнята вся людська культура. По-друге, як показує 
історія, всяке збайдужіння до національної справи, нехтуван-
ня її, затемнення її чи неохочість до неї завжди і всюди були 
так чи інакше пов’язані з суспільною реакційністю, антигро-
мадськістю чи занепадом громадських засад. Одне слово, їхнє 
спільне джерело – суспільний деспотизм, несвобода.”

Але подібний напрямок думок довгий час був переслі-
дуваним, ірраціонально табуйованим, або (після 1991 року) 
всього лише соціально небажаним, оскільки на конструйова-
ній близькості культур, крім власне імперського міфа, функ-
ціонувала і продовжує функціонувати значна кількість еко-
номічних схем, де “спільне” за замовчування контролюється 
з РФ, а Україна під виглядом традиційних зв’язків зазнає по-
дальшої постколоніальної експлуатації.

4. Віра, марновірство і належність до релігійних громад (питання 23-28)

Більшість респондентів вважають себе віруючими; але ти-
повий віруючий в Україні бере досить обмежену участь у ре-
лігійних практиках, відносно нечасто відвідує храми (типово 
кілька разів на рік). Представники релігійної більшості (пра-
вославні) явно вказують свою належність до релійгійної гро-
мади на порядок рідше, ніж представники міноритарних релі-
гійних громад.

Значна частина респондентів в якихось формах схильна 
до марновірства. Таким критеріями в дослідженні є 
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- ствердна відповідь на питання “Чи треба дотримуватись 
релігійних приписів людині, яка не розуміє їх сенсу?”, (“так” - 
від 5% в Одесі до 33% в Ратному і Старобільську, “ні” - від 17% 
в Ратному і Чаплинці до 62% в Одесі), (Діаграма 3)

- високий або середній рівень довіри до екстрасенсів (“за-
слуговують більшої довіри, ніж лікарі” - від 7% в Старобільську 
до 48% в Ковелі), але натомість і екстрасенси “взагалі не заслу-
говують довіри” - від 28% в Чаплинці до 82% у Слов’янську, 
(Діаграма 4)

- серйозне ставлення до класифікації людей за астрологіч-
ним знаком (як способу краще зрозуміти людину – від 8% в 
Старобільську і 13% в Одесі до 46% у Сватовому).

 Марновірство виникає там, де людям бракує цілісної кар-
тини світу; воно заповнює своєрідний вакуум, що лишаєть-
ся між релігійним та науково-раціональним світоглядом, де-
кларованим атеїстами. Адже популярні астрологічні прогнози 
і “екстрасенсорні явища” не тільки глибоко сумнівні з науко-
вої точки зору; більшість світових релігій розглядає відповід-
ні ним практики як гріховні. Дотримання формальних припи-
сів без розуміння їх сенсу є ірраціональним з світської точки 
зору; водночас такий підхід не схвалюється і християнською 
теологією. Кореляція між марновірством і підтримкою авто-
ритаризму відстежується в багатьох розвідках, починаючи від 
вже згаданої “Авторитарної особистості” [Adorno, 1950]. Гіпо-
тетично, марновірна людина через нестійкість свого світогля-
ду легше залучається до деструктивних культів і (або) злочин-
них угруповань, що застосовують маніпулятивні техніки до 
своїх членів. Однак детальна перевірка цієї гіпотези виходить 
за межі нашого дослідження.

Варто зазначити, що висока оцінка екстрасенсів на проти-
вагу до лікарів впевнено корелює з довірою до ТБ як джерела ін-
формації, а також довірою до випадкових людей. Хоча деталь-
ний аналіз впливу ТБ на марновірство виходить за межі нашого 
дослідження, цілком можливо, що ТБ значною мірою доклалось 
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до формування марновірства через фрагментування загальної 
картини світу в глядацьких аудиторій. Систематично підтри-
муване маскультом марновірство у м`яких формах не є небез-
печним саме по собі, але підготовляє споживачів до жорсткіших 
форм маніпулятивної обробки, зокрема створює середовище, 
сприятливе для діяльності деструктивних культів.

Техніки деструктивного впливу на психіку та деякі особли-
вості їх застосування в Україні детально розглядаються моно-
графією [Петрик, Ліхтенштейн, Сьомін, 2002]. Однак буде пев-
ним спрощенням приписувати такі техніки лише так званим 
нетрадиційним релігійним громадам, або ж “сектам”. Деструк-
тивний культ може маскуватись і під громаду традиційної кон-
фесії, і під просвітницьке товариство, що навчає східним ду-
ховним практикам, психологічним технікам, тощо. Соціальна 
ідентичність, яку конструює для своїх учасників деструктив-
ний культ, в типовому випадку виключає будь-які інші і напев-
не відноситься до проблемних як з соціально-психологічної, 
так і з безпекової точки зору. 

Діаграма 3
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Деякі угрупування, протиправну діяльність яких в Україні 
зафіксовано в 2010-2015 році, поєднують риси деструктивного 
культу із структурами на взірець бійцівського клубу, що від-
носно легко трансформуються в боївку та використовуються в 
ході гібридної війни.

Ці угрупування ймовірно застосовували специфічні тех-
ніки психологічної обробки як до своїх членів, так і до потен-
ційних прихильників що, зокрема, можна було побачити на 
відеозаписах їх лідерів, досі відкрито розміщених в соціаль-
них мережах. Приклад перший: Євгеній Жилін, колишній спів-
робітник МВС, за саморепрезентацією “глава харьковского 
“Оплота”: “власти Украины не могут нас защитить” https://www.
youtube.com/watch?v=yWoyIM-TMKw. Приклад другий: лідер 
угрупування Каскад Сєргєй Разумовскій, за саморепрезентаці-
єю “Глава Всеукраинского союза бездомных офицеров, ветеран 
разведки, полковник”, розповідає адептам, що Україна є остан-
ньою   землею расово чистих білих людей https://www.youtube.
com/watch?v=bIAyoEluIhM. Приклад третій: Віталій Храмов, за 
саморепрезентацією “старейшина Казачей общины «Соболь»: 
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5. Вплив на рішення влади, підтримка ідеологій і партій (питання 29-33) 
 
Хто може впливати на рішення влади? Оптимістів, які вважають, що можуть впиливати 
на рішення центральної влади, у вибірці меншість (нуль або кілька процентів ó  крім 
Чаплинки, 20% і Ямполя, 13%). Натомість, свої можливості впливу на місцеву владу 
громадяни оцінюють як дещо вищу (можуть ó  від нуля в Одесі і Херсоні до 22% в 
Чаплинці, скоріше можуть ó  від 1% в Одесі до 38% в Сіверодонецьку). Отже, влада 
для громадян України - це не продовження колективного Ми, а колективні Вони, часто 
позбавлені зв”язку з громадою навіть на місцевому рівні (хоча така позиція менш 
типова для селищ міського типу і невеликих міст). 
 
Оцінка респондентами ідеологій показує найбільшу підтримку демократії (частково або 
повністю підтримують від 73% респондентів в Старобільську до 99% в Херсоні; 
виключенням є Чаплинка з підтримкою по сумі обох пунктів 60%) та екологічного руху 
(повна або часткова підтримка ó  від 86% в Сватовому до 100% в Херсоні, хоча в усіх 
невеликих містах значною є кількість відмов від відповіді, близько 10%. Виключенням 
знову є Чаплинка з рівнем непідтримки екологічного руху до 32%). Як бачимо, повна або 
часткова підтримка є типовою. Менш популярним виявся націоналізм (засуджують від 
17% у Володимирі Волинському до 54% в Котовську). Лібералізм набрав від 1% 
(Сватове) до 9% (Генічеськ) прямої підтримки, і від  24% (Одеса) до 54% (Чаплинка) 
заперечення. Типово це часткова підтримка, що можна інтерпретувати як заперечення 
крайніх форм цих ідеологій та готовність сприймати мîякі, помірковані. Фашизм і 
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этический анализ некоторых канонов ортодоксального Иуда-
изма. Правда о термине «Поц» и кто такие «Дохлотрахи» http://
rutube.ru/video/b6e8cfe4e5c96f5b542161bf22a7b0c9/ Бажаючі мо-
жуть порівняти манеру поведінки перед камерою зазначених 
ектремістів, та звичайних ведучих російського ТБ.

5. Вплив на рішення влади, підтримка ідеологій і партій (питання 29-33)

Хто може впливати на рішення влади? Оптимістів, які вва-
жають, що можуть впиливати на рішення центральної влади, 
у вибірці меншість (нуль або кілька процентів – крім Чаплин-
ки, 20% і Ямполя, 13%). Натомість, свої можливості впливу 
на місцеву владу громадяни оцінюють як дещо вищу (можуть 
– від нуля в Одесі і Херсоні до 22% в Чаплинці, скоріше мо-
жуть – від 1% в Одесі до 38% в Сіверодонецьку). Отже, влада 
для громадян України - це не продовження колективного Ми, 
а колективні Вони, часто позбавлені зв”язку з громадою навіть 
на місцевому рівні (хоча така позиція менш типова для селищ 
міського типу і невеликих міст).

Оцінка респондентами ідеологій показує найбільшу під-
тримку демократії (частково або повністю підтримують від 
73% респондентів в Старобільську до 99% в Херсоні; виклю-
ченням є Чаплинка з підтримкою по сумі обох пунктів 60%) та 
екологічного руху (повна або часткова підтримка — від 86% в 
Сватовому до 100% в Херсоні, хоча в усіх невеликих містах зна-
чною є кількість відмов від відповіді, близько 10%. Виключен-
ням знову є Чаплинка з рівнем непідтримки екологічного руху 
до 32%). Як бачимо, повна або часткова підтримка є типовою. 
Менш популярним виявся націоналізм (засуджують від 17% у 
Володимирі Волинському до 54% в Котовську). Лібералізм на-
брав від 1% (Сватове) до 9% (Генічеськ) прямої підтримки, і 
від  24% (Одеса) до 54% (Чаплинка) заперечення. Типово це 
часткова підтримка, що можна інтерпретувати як заперечен-
ня крайніх форм цих ідеологій та готовність сприймати м”які, 
помірковані. Фашизм і комунізм викликають однозначне засу-
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дження; повна підтримка комунізму (від 1% в Херсоні до 18% 
в Чаплинці) і фашизму (одиничні анкети) зустрічається в біль-
шості локацій на рівні статистичної похибки. Однак зауважи-
мо, що навіть невелика кількість правих або лівих радикалів, 
малоперспективна як електорат, за певних обставин може сут-
тєво вплинути на ситуацію, як це було під час подій на Грушев-
ського в січні-лютому 2014 року. Частина респондентів мала 
проблеми з оцінкою ідеологій, і повністю або частково відмо-
вилась відповідати на це питання, особливо стосовно лібера-
лізму, - аж до 14% в Старобільську, Сватові і Ковелі.

Підтримка демократії приблизно корелює з голосуванням 
за політичні партії, зокрема УДАР, що входить в блок Петра 
Порошенка, та Народний Фронт. Натомість, підтримка еколо-
гічного руху після першої та єдиної перемоги ПЗУ (Кононова) 
жодним чином не переходить в електоральну підтримку жод-
ної з трьох зареєстрованих екологічних партій. Скептичне або 
негативне ставлення до партійних екологів також є дуже по-
ширеним в середовищі екологічних активістів. 

Отже, ідеології як абстрактні конструкти існують дещо 
окремо від українських політичних реалій; виборці це скоріше 
розуміють, а тому голосують за добре відомих їм або просто 
зовні симпатичних осіб. Як наслідок, “нові обличчя” без вира-
женої в класичних термінах орієнтації посіли досить бага-
то місць у Верховній Раді, витіснивши звідти неосталіністів 
КПУ та суттєво посунувши артикульовано націоналістичну 
Свободу, представники якої пройшли лише по мажоритарних 
округах, і не завжди завдяки саме націоналістичним гаслам. На 
вакансії, звільнені колегами-націоналістами, міг би претен-
дувати Правий Сектор; але і він спромігся тільки на невели-
ке представництво по мажоритарці. Самопоміч і ДемАльянс  
в певному наближенні можуть вважатись християнсько-
демократичними партіями; однак їх виборча риторика в од-
ному випадку стосувалась переважно досягнень львівського 
міського голови, а в іншому була загально-демократичною. 
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Результат Самопомочі в перерахунку на кількість місць у ВР 
виявився на порядок вищим. 

БЮТ можна умовно віднести до демократичних партій; по-
при те вона не має вираженого позиціонування в координатах 
лівого-правого, або авторитаризму-лібертаріанства, натомість 
чітко орієнтується на харизматичну особистість своєї лідерки 
Юлії Тимошенко. Говорити про радикалізм як ідеологію блоку 
Ляшка не зовсім доречно, якщо хоча б трохи поцікавитись іс-
торією цього політичного руху. Опозиційний блок також фак-
тично позбавлений ідеології. Заяви про  подвійну російсько-
українську лояльність знаходять розуміння лише в частини 
колишнього електорату Партії Регіонів. Привабливість ПР по-
лягала скоріше в доступі до повноважень та можливості “вирі-
шувати питання”, ніж у відвертому капітулянтстві та ігноруван-
ні державних інтересів; партія влади, що перейшла в опозицію, 
цілком може зазнати поступового демонтажу, самоліквідації у 
м’якій формі, як це сталось з кількома аналогічними проектами 
від 90х до 2010х. Нами коротко згадано лише партії та блоки, що 
мають  фракції у ВР. У позапарламентських партій справи з іде-
ологією та відповідним  ідеологічно відданим електоратом, оче-
видно, ще гірші. Передбачувано, у нашій вибірці вони згадують-
ся максимум на рівні статистичної похибки.

6. Індивідуалізм, індивідуальна свобода та довіра (питання 34-39)
Як бачимо з результатів оцінки індивідуалізму, україн-

ці в більшості дотримуються поміркованих поглядів на інди-
відуальну свободу. Але при тому статистично значимо відда-
ють перевагу деякому надміру свободи перед деяким надміром 
обмежень. До самовираження респонденти ставляться скорі-
ше позитивно; його крайні форми не зовсім вітаються, але і 
не зовсім різко засуджуються. Якщо розглядати поширений 
конструкт матеріалістичних - постматеріалістичних ціннос-
тей [Inglehart, 1977, 1995], українці перебувають дещо ближче 
до пост-матеріалізму. Стосовно цінностей самовдосконалення 
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(self-enhancement, в термінах Ш.Шварца), [Schwartz, 2004],   по-
казники українців як спільноти знаходяться приблизно посе-
редині шкали. Цей висновок легко перевірити, застосувавши 
відповідні спеціалізовані методики анкетування.
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Отже, до національних цінностей українців належать 
свобода, поміркованість і самовдосконалення. Відповідно, 
висновки деяких дослідників про якусь патологічну “інтро-
вертованість” чи архаїзованість українців, їх консолідоване 
небажання вирізнятись з натовпу, є значною мірою спекуля-
тивними та спрямованими на приниження людей за культур-
ною ознакою.

Чого ж в Україні найбільше бракує? Виявляється, відпові-
дальності за свої вчинки (від 57% в Одесі до 93% в Старобіль-
ську) і професіоналізму посадовців (від 39% в Одесі до 73% в 
Старобільську відповідей “так”, і решта - “скоріше так”. Це прак-
тично консенсус в межах нашої вибірки. Меншою мірою бракує 
самоорганізації громадян і довіри в ділових стосунках. А індиві-
дуальної свободи, на думку респондентів, скоріше є достатньо. 
Отже, професіоналізм, відповідальність за вчинки і взаємна до-
віра в розумних межах це те, над чим українцям ще доведеться 
працювати. Вони є соціально та індивідуально бажаними цін-
ностями, яких поки не вдалось досягнути. Свобода - більшою 
мірою реалізована цінність; зокрема, це означає, що спроби по-
збавити українців свободи в тій мірі, в якій вони її вже мають, 
справа невдячна та малоперспективна. (Діаграми 5-10)

Щодо поширених  в суспільстві патернів довіри-недовіри, 
які приблизно корелюють з соціальним капіталом, абсолютна 
більшість довіряє близькими родичам; цей результат є скоріше 
тривіальним. Включення в спільноту відбувається за кількома 
патернами 

- нуклеарна сім’я – довіра тільки близьким родичам;
- розширена сім’я – довіра до близьких і далеких родичів;
- сусідська громада – довіра до родичів і сусідів;
- професійна спільнота — довіра до колег, що, як прави-

ло, поєднується з довірою близьким родичам. Це мало поши-
рений, але статистично значимий варіант;

- атомізований індивід – відсутність довіри до всіх зазна-
чених.



78

���

�

 
 
 
 

���

�

 
 
 
 



79

Зауважимо, що довіряти випадковим людям українці не 
схильні; це практично консенсус по вибірці. Досить нетипові 
патерни довіри демонструють члени деяких міноритарних ре-
лігійних громад (баптисти, саляфіти, тощо); для них варто бу-
ло б запровадити окрему опцію відповіді - довіра своїм єдино-
вірцям. (Діаграми 11-15)

Відповідно до таких патернів довіри в Україні тривалий 
час розвивався фемілізм, тобто практики перенесення сімей-
них стосунків у виробничу сферу, бізнес та бюджетні устано-
ви.  Керівники, коли йдеться призначення на відповідальну або 
просто вигідну посаду,  як правило, віддають перевагу канди-
датурам родичів і земляків.  Додатковим  поширеним критері-
єм є однаковий з роботодавцем або дещо молодший вік. Якщо 
ж вибір між родичами і земляками лишає вільний простір для 
маневру, професійні якості кандидата, можливо, будуть врахо-
вані. І тут ми повертаємось  до вже згаданої нестачі професіо-
налізму посадовців та безвідповідальності щодо власних вчин-
ків. На жаль, в нас відсутня достовірна статистика кадрових 
призначень за сімейними зв’язками та земляцтвом; міжнарод-
ні розвідки фемілізму і непотизму на Україну поки не поши-
рюються; достовірної статистики призначення через коруп-
ційні практики скоріш за все бути не може. Однак практично 
наявний консенсус по вибірці з цього питання потребує інтер-
претації в подальших дослідженнях. В цьому сенсі цікавим є 
дослідження організаційної культури за методикою [Hofstede, 
2010], що в тому числі розглядає  парохіальні принципи орга-
нізації (персональна лояльність та залежність від керівника) 
на противагу професійним.
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7. Уявлення про функції держави, авторитаризм і патерналізм  
    (питання 40-44)

Уявлення респондентів про функції державної влади поділя-
ються на два патерни. Частина респондентів, скоріш за все, взага-
лі не замислювалась над функціями держави; їх відповідь у корот-
кій формі зводиться до того, що держава має займатись “всім”.

Серед респондентів, що дали диференційовану відповідь 
(держава робить тільки це, а оце не робить), найпопулярніши-
ми виявились такі функції:

���

�

Діаграми 11-15.�
 

���

�



83

- захист від зовнішньої аґресії; 
- забезпечення дотримання законності; 
- забезпечення та контроль освіти; 
- забезпечення та контроль охорони здоров’я. 
Функції, що посіли проміжну позицію за рівнем підтримки:
- забезпечення дотримання прав людини;
- соціальний захист (матері і дитини, інвалідів, пенсіоне-

рів, безробітних);
- сприяння розвитку культури. 
Найнепопулярніші функції держави:
- регулювання цін на основні продукти; 
- забезпечення мінімального рівня життя бідним;
- забезпечення прав меншин;
- контроль моральності населення (найменша підтримка 

у вибірці). 
Стосовно бізнесу, держава напевне має (практично кон-

сенсус по вибірці):
- зменшувати ризики корупції; 
- стимулювати розвиток високих технологій; 
- обмежувати діяльність монополій; 
Скоріше має (менш популярний вибір):
- сприяти малому бізнесу, а не великому;
- сприяти бізнесу лише своїх громадян; 
Держава не має (найменш популярний вибір):
- сприяти великому бізнесу, а не малому, 
Стосовно підтримки авторитаризму [Adorno, 1950], цей кон-

структ очевидно корелює із схваленням передачі влади одному 
сильному лідеру. Ми загалом поділяємо класичну концепцію ав-
торитаризму, однак вважаємо недоречним застосовувати для йо-
го оцінки довгу шкалу, розроблену для США 65 років тому.

 Одна з поширених опцій: довіряють або скоріше довіря-
ють одноосібну владу наразі  не визначеному сильному лідеру, 
але конкретне ім’я лідера при тому не називається. Психоана-
літична інтерпретація такої відповіді – в респондента є сенти-
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менти до втраченої батьківської фігури, якою є авторитарний 
лідер. Однак при тому не знаходиться політика, на якого (яку) 
переноситься цей образ. Також поширений варіант повного 
несхвалення передачі влади односібному лідеру. Серед гіпоте-
тичних сильних лідерів найчастіше називають П.Порошенка, 
за яким із значним відривом ідуть А.Яценюк, Ю.Тимошенко, 
О.Ляшко, Решта відповідей (Путін, Ярош, Саакашвілі (!), Си-
моненко тощо) статистично перебувають приблизно на рівні 
шуму (діаграма 16, таблиця 1)

Підтримка авторитаризму у поєднанні з прагненням до 
свободи як цінності зустрічається в тій самій анкеті; це не 
обов’язково дві стійкі соціальні групи, одна за свободу, дру-
га за авторитаризм; також це можуть бути взамовиключні з 
точки зору логіки конструкти в світогляді тієї самої людини. 
Досить згадати про авторитарні тенденції в партії Свобода, 
значна кількість симпатиків якої до початку війни вважала го-
ловними ворогами України “ліберастів”, а не російських імпе-
ріалістів. Тут ми маємо справу із ще одною небезпечною амбі-
валентністю та конфліктогенним чиником.
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на державу пенсіонери, домогосподарки і безробітні. Отримати консолідовану думку 
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на власні сили, ніж на державу (56%, від 48% в Котовську до 
75% в Ратному), або лише на власні сили (27%, від 16% у Воло-
димирі Волинському до 44% в Генічеську). Патерналізм в його 
крайній формі (покладатись лише на державу) сприймає явна 
меншість (менше за 1%, максимум 4% в Старобільську). Цікаво, 
що найменше схильні покладатись на державу (за сферою за-
йнятості) селяни і... державні службовці. Передбачувано, най-
більше покладаються на державу пенсіонери, домогосподарки 
і безробітні. Отримати консолідовану думку працівників ве-
ликих промислових підприємств з цього приводу не вдалось; 
в цьому полягає суперечність із стереотипним уявленням про 
робітника великого підприємства, який постійно вимагає пре-
ференцій в держави. Припускаємо, що власники великих під-
приємств виступають з позицій патерналізму інтенсивніше за 
найманих працівників, маючи на увазі насамперед  свої інтер-
еси. Але така гіпотеза потребує додаткової перевірки. 

Кількість патерналістськи налаштованих громадян серед 
населення загалом може бути уточненою в інший спосіб, якщо 
детально дослідити конструкти екстернальності-інтернальності 
та дистанції влади. Однак тенденція до зниження патерналіст-
ських настроїв, що контрастує з раніше проведеними дослі-
дженнями Інституту Соціології НАНУ [Ворона, Шульга, 2013], 
очевидна. 

Підтримка децентралізації. Найбільшу підтримку (від 
38% в Чаплинці до 78% в Ямполі, в середньому 61%) набирає 
варіант із збільшенням повноважень міста, села, міського ра-
йону. Далі, в порядку зменшення підтримки, зі значним розри-
вом респонденти схвалюють чинний адміністративний устрій. 
Збільшення повноважень областей набирає однакову кількість 
прихильників із їх повною ліквідацією. Найменш популярні 
опції - об’єднання областей в регіони і збільшення повнова-
жень центральної влади. Отже, ідеї регіоналізму без інтенсив-
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ного медійного підживлення поступово втрачають вплив. “Де-
централізація” до рівня області також знаходить досить слабку 
підтримку серед громадян. Варто зазначити, що, за інформаці-
єю інтерв’юерів, питання про необхідність децентралізації  бу-
ло одним з найважчих для респондентів.

���

�
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8. Споживання медійних продуктів, довіра джерелам інформації  
    (питання 45,46,46.1,46.2)

Серед культурних практик, що підтримують уявлення про 
близькість Росії та України, особливе місце посідає перегляд 
українських каналів, що транслюють переважно контент, ви-
готовлений на замовлення російських власників. Ці канали 
викликають більшу довіру в цільових аудиторій, ніж власне 
російські; але їх меседжі в дещо м’якшій формі просувають ті 
самі змісти - братні народи, ностальгія за СРСР, підтримка ім-
перських проектів, еквівалентість радянського “загальнолюд-
ському” (Інтер, Україна, тощо). Канали, що займають виважену 
позицію (інформування) або упереджено проукраїнську (про-
паганда), користуються серед респондентів кількісно меншою 
популярністю; однак їх вплив є вагомим навіть на прикордон-
них територіях і за своїми довготерміновими наслідками спів-
ставний з прокремлівськими медіями. 

Зауважимо, що в рейтингу довіри до джерел, який склада-
ється за нашим анкетуванням, перші позиції (Інтер, 1+1, Укра-
їна) співпадають з рейтингами міжнародної агенції Нільсен, 
визначеними методом піплметрії, що регулярно друкуються 
сайтом Телекритика. Виняток становить 5 канал, який посів тре-
тє місце, після Інтера і 1+1, і  дещо нижчі оцінки ІСТV та СТБ. 
Причина розбіжності: піплметрія оцінює загальну кількість пе-
реглядів; питання про довіру має сенс, якщо в сітці каналу зна-
чна частка належить новинам, аналітиці і документальному кі-
но. Говорити про (не)довіру до суто розважальних програм дещо 
недоречно. Відносно високу позицію посіло Громадське ТБ, яке 
транслюється через інтернет; при тому жоден респондент не за-
явив про свою недовіру до Громадського. Очевидно, така висока 
довіра пояснюється способом залучення цільової аудиторії — 
через інтернет; ймовірність перегляду випадковим споживачем 
контенту, що виявить невдоволення, явно зменшується.

Решта каналів, що є в позитивному рейтингу, зустрічають-



90

ся також і в негативному; але для провідних українських ка-
налів довіра значно перевищує недовіру. Протилежну картину 
ми спостерігаємо щодо російських каналів. Багато респонден-
тів повідомляють про свою недовіру всім російським каналам 
без винятку.

Серед груп, представники яких практично не дивляться 
ТБ, або дивляться в незначному обсязі, великого поширення 
набули практики користування соціальними мережами, час-
тина яких належить російським компаніям, афілійованим з 
державними органами, та передбачувано контрольованими 
спецслужбами РФ (“ВКонтакте”, “Одноклассники”). У ВК до-
вгий час відкрито анонсували та висвітлювали свою діяльність 
прокремлівськи налаштовані групи, включно з терористични-
ми організаціями (“Оплот”, “Каскад”, тощо); ця практика про-
довжується і дотепер, але з деяким дотриманням конспірації. 
“Одноклассники” не включались нами в опитування як опція 
закритого вибору, але на рівні вище похибки називались рес-
пондентами серед “інших важливих джерел”, що свідчить про 
їх значний вплив на цільові групи. 

Аудиторія Facebook та Twitter менш вразлива для росій-
ських інформаційних спецоперацій; підчас подій 2013-2014 
року ці медії частіше відігравали позитивну роль та слугували 
комунікаціям проукраїнських користувачів. Однак, за станом 
на початок 2015 року йдеться скоріше про відносний виграш 
української сторони в мережі інтернет, ніж про абсолютний 
і остаточний, оскільки сумарно аудиторія ВКонтакте і Одно-
классников в Україні кількісно більша (в 2-3 рази) порівняно 
з Facebook і Twitter, навіть враховуючи дещо маніпулятивну 
інтерпретацію даних досліджень. Найпопулярніший пошуко-
вик та поштовий сервіс Google випереджає пошуковик Yandex 
і пошта Mail.ru; а серед власне українських сервісів до першої 
двадцятки входить тільки поштовий сервер та агрегатор но-
вин УкрНет. Оскільки рейтинги інтернет-сервісів мають зна-
чні розбіжності, залежно від того, хто і з якою метою їх ви-
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мірює, в цьому тексті ми орієнтуємось на умовне середнє між 
ними. Дані нашого анкетування добре узгоджуються із спеціа-
лізованими дослідженнями на великих вибірках. 

Помірно важливу роль в структурі споживання медій віді-
грають радіостанції. Але тут ми стикаємось із проблемою ме-
дійних монополій, власники яких дотримуються прокремлів-
ської політики. Розподіл радіочастот, здійснений на користь 
монополістів, практично виключає отримання споживачами 
як збалансованої інформації, так і упереджено проукраїнської. 
Паперова преса є помірно важливою приблизно для половини 
опитуваних. Тут ми теж стикаємось з прокремлівськими ме-
дійними монополіями, низькою доступністю та недостатнім 
різноманіттям українського контенту. Щодо локальних осо-
бливостей споживання медій, в Одесі значно більше від серед-
нього дивляться місцеві ТБ-канали. А Волинь виявилась єди-
ним регіоном, де відносно регулярно читають місцеву пресу.

В нашому анкетуванні відстежується ще одна позитивна тен-
денція. Значна кількість респондентів довіряє своїй референтній 
малій групі (родичі, друзі, колеги) більше, ніж медіям. Відповідно, 
принаймні деякі медійні меседжі сприймаються критично, і перш 
ніж (метафорично) зайняти місце в картині світу споживача, 
практично всі вони проходять етап схвалення малою референт-
ною групою. На нашу думку, групова верифікація медійних пові-
домлень скоріше корисна, хоча й не гарантує, що рішення, при-
йняті клубом за інтересами, будуть оптимальними. Соціально 
виключена людина, залишена наодинці з телевізором, має менше 
шансів достовірно оцінити інформацію, ніж залучена в декілька 
спільнот з різною інтенсивністю взаємодії з ними.

Додаткове джерело інформації, використане автором з ме-
тою інтерпретації кількісних даних – персональне спілкування 
з експертами, що працюють або працювали в галузі шоу-бізнесу. 
На умовах анонімності опитано чинного та колишнього влас-
ника арт-агенції, ді-джея радіостанції, піар-фахівця, який про-
суває на український ринок зарубіжних артистів, двох худож-
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ніх керівників популярних ансамблів, одного екс-редактора 
музичного видання. На думку опитаних експертів, 

• Україна від початку 90-х була готова обходитись мінімумом 
російських медійних продуктів;

• поверненню монополій РФ на вітчизняний ринок в кінці 
90-х можна було запобігти, якби на те була воля політично-
го керівництва; 

• популярність продуктів маскульту потребує систематично-
го інформаційного підживлення; за умови наявності при-
близних аналогів цільові групи  забувають типовий мас-
культовий продукт протягом приблизно 1-3 років; 

• наявні рейтинги медійних продуктів частіше відобража-
ють інтереси замовника власне через розміщення продукту 
в рейтингах, ніж дають відносно об’єктивну картину прак-
тик споживання;

• пошук або створення заміни існуючому продукту в загаль-
ному випадку більш ефективні, ніж заборони; 

• перерозподіл частот та демонополізація медійного ринку 
також сприятимуть прогресу в даному напрямку.
Додаткового дослідження заслуговують спільноти, які ко-

мунікують в контрольованих РФ соціальних мережах. Йдеть-
ся не тільки про політичних екстремістів або бойовиків, але 
і про нормальні субкультури, що існують в межах правового 
поля, і про звичайних, не-субкультурних користувачів, серед 
яких просуваються панічні чутки або інші маніпулятивні ме-
седжі. Зменшення частки користувачів цих соціальних мереж, 
включно із забороною або обмеженням їх використання для 
держслужбовців, видається нам важливим. Крім заборон, що в 
будь-якому разі сприйматимуться як негатив, бажано розши-
рити опції для спілкування українських користувачів та пред-
ставників діаспор за рахунок вітчизняних або контрольованих 
дружніми державами.
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9. Ставлення до конфліктів, особиста участь і наслідки для респондента 
(питання 47-55)

Як найкраще охарактеризувати події листопада 2013 – лю-
того 2014 року? Найбільшу кількість голосів (41%, від 16% в 
Чаплинці до 62% в Ковелі) набрало визначення “революція гід-
ності”; решта варіантів - рух за євроінтеграцію (23%, від 16% 
в Котовську до 44% в Чаплинці), масові заворушення і безлад 
(17%, від 7% в Ямполі до 33% в Слов’янську), проплачені акції 
протесту і провокації (14%, від 3% в Ратному до 30% в Котов-
ську) (Діаграма 17)

Найбільша частка респондентів допомагала учасникам 
протестів матеріально; наступні місця посідають підписання 
петицій, участь у демонстраціях, поширення інформації про 
протести. Проживання в наметі, патрулювання території і за-
хоплення адміністративних споруд передбачувано виявились 
менш популярними, ці відповіді знаходяться на рівні статис-
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тичної похибки (близько 3%). Участь у збройних сутичках або 
бойових діях респонденти не брали; або, з очевидних причин, 
не хочуть про це відкрито заявляти.

Хто і в чому винен? З відповідальними за силовий розви-
ток подій на Майдані картина  досить однозначна. Це переваж-
но екс-президент, уряд, керівництво МВС, Росія та її агенти. Та-
кож винними називаються Верховна Рада, олігархи, США та їх 
агенти. Версії провини екстремістів на боці влади, екстремістів 
на боці опозиції і лідерів опозиційних партій мають меншу по-
пулярність. Менш однозначно розподіляється провина за оку-
пацію Криму. Практично однаково часто винними називають 
попередню владу і владу, чинну на час окупації. 3-4 місця посі-
дають Росія та її агенти, а також версія “всі жителі Криму.” При-
чинами загибелі людей в Одесі 2 травня найчастіше називають 
бездіяльність правоохоронців (27%, від 8% в Генічеську до 54% 
у Старобільську), та змову таємних сил (47%, від 28% в Чаплин-
ці до 63% у Старобільську). Дії прихильників анти-Майдану як 
чинник набирають 25%, (від 13% у Старобільську до 36% в Хер-
соні, в самій Одесі — 24%), 16% (від 3% у Старобільську до33% 
в Сіверодонецьку) - трагічний збіг обставин. Респондентів, які 
покладають провину на учасників Майдану, у вибірці 12% (від 
0% в Старобільську до 28 в Котовську, 24 — в самій Одесі, при 
тому кілька респондентів покладають провину одночасно на 
обидві сторони конфлікту). При тому в Старобільську взагалі 
аномальна кількість відмов від відповіді на це запитання (10%, 
проти одиничних в решті локацій), що може свідчити про за-
гальне низьке зацікавленння питанням. Гіпотетично, а також 
за враженнями інтерв’юерів, провину на олігархів покладають 
з тих самих причин, що і на змову невідомих сил, тобто за бра-
ком релевантної інформації (10% вказують, що на Донбасі від-
бувається антиолігархічне повстання, 16% - що олігархи винні 
за силовий розвиток подій зими 2014 року і 4% - що вони від-
повідальні за втрату Україною Криму). Також цікаво зазначити, 
що відповідальними за втрату Криму вважають самих жителів 
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Криму лише 20% (від 3% в Одесі до 35% в Херсоні).
На думку респондентів, на Донбасі скоріш за все відбува-

ється аґресія з боку РФ або АТО. Версія повстання сепаратис-
тів проти України посідає третє місце, 4-5 ділять повстання 
трудящих проти олігархів та захист Росією населення Донбасу. 
Хоч що б мали на увазі під захистом з боку Росії респонденти, 
але цей варіант набирає 10% голосів.  Гіпотетично, а також за 
враженнями інтерв’юерів, провину на олігархів (а в Одесі і Ча-
плинці вказують, що на Донбасі відбувається АТО) так само, 
як і в попередніх питаннях, перекладають за браком сформо-
ваної позиції або релевантної інформації.  

Найкращою допомогою біженцям (внутрішньо перемі-
щеним особам), на думку респондентів, буде допомога у пра-
цевлаштуванні. Менш популярні варіанти - надання житла на 
пільгових умовах та призначення соціальних виплат. Спро-
щення процедури реєстрації згадується на рівні статистичної 
похибки. Цей пункт за даними кореляційного аналізу показав 
найбільшу розбіжність серед опитаних локацій як за кількіс-
ними показниками, так і за їх співвідношенням. Допомогу вла-
штуватися на роботу пропонують найбільше в Одесі і Старо-
більську (86%), найменше в Слов’янську (53%), надати житло 
на пільгових умовах — від в 65% Слов’янську до 17% в Ковелі і 
Одесі, спростити процедуру реєстрації — від 1% в Старобіль-
ську до 55% в Сіверодонецьку, призначити соціальні виплати 
— від 8% в Ковелі до 53% в Слов’янську. Ймовірно, підтриму-
ють надання житла на пільгових умовах там, де відбувається 
помітна на побутовому рівні депопуляція, і людей починає не-
покоїти не стільки надмір умовно чужих, нашестя ВПО чи мі-
грантів, скільки перспектива знелюднення свого міста. Також 
грає роль професійна належність — працівники освіти і охо-
рони здоров’я значно частіше вказують на важливість спро-
щення реєстрації; ймовірно через відомі їм бюрократичні про-
блеми, які мають ВПО. Варто також зазначити про особливу 
позицію в цьому питанні осіб, що не погоджуються з тим, що 
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обов’язком держави є захист меншин: вони надають явну пере-
вагу всім позиціям, крім допомоги у працевлаштуванні, що, на 
нашу думку, є проявом внутрішньо суперечливої позиції (ми 
не толеруємо меншини, тому створимо з  ВПО ще одну стійку 
меншину, яку держава має годувати).

Шкода, яку отримали опитувані від революційної зміни 
влади та іноземної аґресії. Найчастіше згадується втрата кон-
тактів з людьми інших політичних поглядів (39%, від 17% в Ко-
велі до 80% в Старобільську); в контексті практично вказують на 
взаємне послаблення толерантності та низьку ефективність ти-
пових спроб “почути”, “встановити діалог” тощо. 2-3 місце  по-
сідає вимушений переїзд (25%, зрозумілим чином від 3% в Рат-
ному до 73% в Слов’янську), втрата роботи або закриття бізнесу 
(25%, від 6% в Ратному до 30% в Старобільську, Слов’янську і 
Сіверодонецьку, при аномальних 78% в Одесі); 4-5 загибель 
або зникнення близьких людей (9%, від нуля в Ямполі до 21% в 
Слов’янську), респонденти або їх знайомі отримали травму, по-
ранення, хворобу (12%, від 1% в Старобільську до 55% в Сіверо-
донецьку); 6 - втрату або серйозне ушкодження житла (10%, від 
нуля в Ямполі до 21% в Слов’янську і Генічеську).

Здобутки, вигоди по вибірці оцінюються як суттєво ниж-
чі. Отримали позитивний життєвий досвід 11% респондентів 
(від 4% в Старобільську до 62% в Сіверодонецьку), також по 
2% встановили нові ділові контакти (максимально, по 11%, в 
Слов’янську і Сіверодонецьку) або вступили в близькі стосун-
ки і шлюб (максимально в Сватовому, 6%). Почувають себе 
більш вільними 18% (від 3% в Старобільську до 62% в Сіверо-
донецьку), тут яскраво виражена різниця між статями, чолові-
ки значно (22%) “вільніші” за жінок (14%) ; ще 4% відкрили но-
ву справу (максимум — 11% в Словянську).

В коментарях до цього питання суттєво переважають не-
гативні і гостро негативні за змістом, від “нет” до “совсем ни-
чего!!!”, “только негатив”, “придбала душевний біль”, “депресія”. 
Для Одеси також характерні коментарі “маловато пока что” або 
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подібні до них, а в Старобільську і Сіверодонецьку помітні ко-
ментарі в дусі “понимание необходимости действовать”, в Ко-
товську і Чаплинці також вказують на подорожчання життя. 

Отже, загальний баланс наслідків революції і війни з точ-
ки зору умовно “звичайної людини” поки виходить різко нега-
тивним.  Однак

- значною мірою зберігаються позитивні очікування щодо 
наслідків революції

- проживання на окупованих територіях і колаборантство 
з аґресором також є неприйнятною опцією для більшості рес-
пондентів. Хоч ми і не задавали цього питання напряму, це од-
нозначно випливає з попередніх відповідей.

10. Факторний аналіз
Сєвєродонецьк. 
Вибірка 78 осіб, 47 жінок, 31 чоловік. 
Віковий розподіл відповідає загальній демографії, освіт-

ній з деяким перевищенням квоти осіб з вищою освітою.
СД F1 Власне значення (далі EV) 30.
Що об’єднує групу
Ставлення до Бандери (+1 +2)
Майдан як Революція Гідності
Залученість до подій 2013-2014 року
Довіра до 5 каналу
Ставлення до Петлюри (+1)
Почувають себе більш вільними
Вважають, що забагато свободи не зашкодить
Отримали позитив від подій 2013-2014 року
Позитивне ставлення до свободи (є достатньо, але не бу-

ває забагато)
США, Польща і Німеччина дружні країни
Передача влади одноосібному лідеру - ні або скоріше ні
Частіше голосують за Правий Сектор
Що роз’єднує групу
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Амбівалентне ставлення до Сталіна і Брєжнєва (+/-)
(Не)довіра до Фейсбук
(Не)підтримка демократії
Оцінка громадянства України як формального статусу
РФ як дружня держава
Група не має вираженої ідеології, але має спільні символи, 

об’єднана скоріше ситуативно, на основі спільної залученості 
в локальні події на Луганщині

СД F2 EV 13
Що об’єднує групу
Категоричне ставлення до особистої відповідальності за 

вчинки
Російська як перша і як мова для висловлення важливих 

думок
Українською володіють на початковому рівні або “хорошо”
Ставлення до Щербицького (+1 +2)
Українській мові може бракувати слів
РФ є дружньою державою
В силовому розвитку подій 2013-2014 винні США та їх 

агенти
Що роз’єднує групу
Довіра в ділових стосунках (достатньо-недостатньо)
Володіння-неволодіння українською
Ставлення до подій 2013-2014 року
Голосування за БЮТ або БПП
Група носіїв транзитної ідентичності, скоріше лояльна до 

України, але в минулому лояльніша до Росії.
СД F3 EV 9,3
Що об’єднує групу
Респонденти є мігрантами з Кавказу,
Ностальгія за СРСР, слабко виражена
Що роз’єднує групу
Різний етнічний склад групи
СД F4 EV 9,7
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Що об’єднує групу
Не згідні делегувати функції державі, особливо контроль 

моралі
В силовому розвитку подій 2013-2014 винна опозиція
Скоріше не довіряють близьким родичам
Не довіряють ТБ, але дивляться інтернет-канали
Скоріше негативно ставляться до Кавказу загалом
Що роз’єднує групу
Чи є [події на Сході] аґресію з боку РФ
Голосування за БПП
Гіпотетичний одноосібний лідер у місті
Такого поки нема - 8 згадок, Порошенко - 4, Садовий -1, 

Путін -1
Результати подій
“Понимание того, что жить можно честно”, “Улучшение 

отношений с соседями”, “нові друзі” “Понятие необходимости 
действий” “Новые знакомства”.

Пропонована допомога біженцям
Дотримуватись Констититуції України; Никак; Относить-

ся по-человечески
Типові місцеві жителі, скоріше економічно самостійні, але 

переживають важкі часи
Слов’янськ. 
Вибірка 66 осіб, 36 жінок, 30 чоловіків. 
Віковий розподіл відповідає загальній демографії, освіт-

ній з деяким перевищенням квоти осіб з вищою освітою.
СЛ F1 EV 16.3
Схожа на СД F4
Що об’єднує групу
Не згідні, що держава має контролювати освіту, охорону 

здоров’я; захищати від зовнішньої аґресії
Надавали матеріальну допомогу протестуючим
Державне регулювання бізнесу не потрібне
Вказали свою етнічну приналежність (українці або росіяни)



100

В подіях 2013-2014 винні США або провладні екстремісти
Сильно бракує професіоналізму посадовців
Сильно бракує відповідальності за вчинки
Не мають думки щодо децентралізації
СЛ F2 EV 13.4
Що об’єднує групу
Вважають дружніми Польщу і Грузію, трохи менше Бєларусь
Частіше голосують за Самопоміч
Не довіряють ТБ
в 2013-2014 відбулась Революція гідності
Голосують за ідеологію партії
Довіряють соціальним мережам, особливо Фейсбук
Росія та її агенти відповідають за втрату Криму
Поширювали інформацію про протести
Не підтримують передачу влади одноосібному лідеру
Що роз’єднує групу
Голосування за Оппоблок
СЛ F3 EV 13.1
Що об’єднує групу
Брали участь у збройних зіткненнях
Дружня держава — Чехія
Максимальна кількість варіантів позитиву від подій
Сильний лідер - Ярош
Голосування за Правий Сектор
Відчувають себе більш вільними
В подіях  в Одесі винні (найбільша кількість варіантів)
Не голосували за НФ
Ставлення до Щербицького (-2 +2)
Володіння іноземними мовами (англ)
Зазнали шкоди через події на Донбасі
Що роз’єднує групу
Ставлення до Китаю
Ставлення до націоналізму
Оцінка можливості впливати на центральну владу
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Ставлення до української культури відносно інших країн 
(більш або менш розвинена)

Гіпотетичний одноосібний лідер, якому згідні передати 
владу

Ярош – 2, Яценюк – 1, Ісус Христос – 1, Сергій Дьомін – 1
В яких подіях брали участь:
“Допомагала людям”, “Молилась за мир”, “Сиділа у бом-

босховищі”. Майдан малоактуальний. Переважна концентра-
ція на локальних подіях.

Найчастіше вказують конфесію:
Християннин – 7; Євангеліст – 5; Лютеранин – 1; П’яти-

десятник – 1; Месіанський єврей – 1
У вибірці спостерігається дещо зависока пропорція гро-

мадських активістів та представників релігійних меншин; ти-
повими місцевими жителями варто вважати хіба що групу, 
об’єднану першим фактором. По вибірці в цілому характерний 
підвищений рівень стресу через військові дії.

Старобільськ
Вибірка 70 осіб, 38 жінок, 32 чоловіка. 
Віковий розподіл відповідає загальній демографії, освіт-

ній з деяким перевищенням квоти осіб з вищою освітою.
CБ F1 EV 23,5
Що об’єднує групу
В Україні є забагато довіри в ділових стосунках
Держава не має сприяти бізнесу тільки своїх громадян, не 

повинна контролювати мораль населення
Ставлення до Бандери (+1) і Петлюри (+1)
На Донбасі відбувається повстання сепаратистів
В силовому розгоні Майдану винні керівники МВС та СБУ, 

а також Росія та її агенти
Брали участь в поширенні інформації про протести, підпи-

санні звернень. Загалом більша залученість до подій Майдану.
Майдан є Революцією Гідності
Не згідні, що забагато свободи може бути шкідливим
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Вважають дружніми Балтійські держави, Чехію, Польщу, 
Канаду

Що роз’єднує групу
Ставлення до націоналізму
Уявлення про подібність/різницю між Україною і Росією
(Не)важливість обговорення новин з колегами 
Питання про розвиненість української культури. Є варі-

анти розвинена менше або більше за інші.
Ставлення до лібералізму.
Можуть або не можуть впливати на центральну владу
Підтримка різних політичних партій
CБ F2 EV 12,5
Що об’єднує групу
Втратили контакт з людьми інших поглядів
Довіряють Першому Національному каналу ТБ
Скоріше засуджують комунізм (-1)
США та Німеччина скоріше є дружніми державами
На Донбасі скоріше відбувається АТО
Біженцям треба допомогти у працевлаштуванні
Що роз’єднує групу
Більше або менше залучені у події 2013-2014
Держава має або не має контролювати охорону здоров’я
Треба чи не треба розвивати свої унікальні якості
Ставлення до Китаю
Чи є на Донбасі повстання проти олігархів?
CБ F3 EV 15.8
Що об’єднує групу
Засуджують ідеологію фашизму
Допомагали протестуючим їжею, грошима, житлом
Дають багато відповідей щодо подій на Донбасі, найчасті-

ше аґресія РФ
Пишаються громадянством України
Довіряють соціальним мережам, більше В Контакті
Особистої свободи є достатньо
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Майдан є Революцією Гідності
Перша мова частіше російська
Звинувачують Януковича та Азарова в силовому розвитку 

подій
Що роз’єднує групу
Ставлення до демократії
Функції держави — запобігання корупції та стимулюван-

ня розвитку високих технологій
Великі розбіжності у ставленні до екологічного руху, включ-

но з різко негативним, що загалом нехарактерне для вибірки.
Сватове
Вибірка 69 осіб, 36 жінок, 31 чоловік. 
Віковий розподіл відповідає загальній демографії, освіт-

ній з деяким перевищенням квоти осіб з вищою освітою.
CВ F1 EV 17.8
Що об’єднує групу
Російська мова як перша
Менше функцій делегувати державі, зокрема щодо захис-

ту від зовнішньої аґресії, сприяння розвитку культури, захис-
ту прав меншин

Українська мова вказується як друга
Сумніваються, що подвійне громадянство це добре
Щодо децентралізації, не хочуть збільшення повноважень 

міста (села)
СВ F2 EV 15.9
Що об’єднує групу
Позитивне ставлення до Петлюри, амбівалентне до Троць-

кого і Щербицького
Не слухають радіо і не дивляться ТБ, за винятком 5-го каналу
Вважають, що біженцям допоможе спрощення реєстрації
Унікальні якості людині варто розвивати
Особистої свободи в Україні достатньо, як і сильної влади
Є достатня довіра в ділових стосунках та самоорганізація
Дещо частіше голосують за БПП
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США — дружня держава
Громадянство України не є джерелом проблем
Молодший вік
Найчастіше по вибірці подорожують 
СВ F3 EV 15.8
Що об’єднує групу
Амбівалентне ставлення до Бандери (оцінки +1 та -1)
Не бажають уникнення крайнощів та обмеження свободи
Важливі думки краще висловлювати українською
Визнають наявність російської аґресії
Голосування залежить від ідеології; перший вибір – Сво-

бода, другий – БЮТ
Демократія оцінюється низько, націоналізм – амбівалент-

но, хоч як це дивно для електорату націоналістичної партії.
Поширювали інформацію про протести
Мають вищий рівень освіти
Підвищена цікавість до Майдану і подій в Одесі; схильні 

покладати провину на РФ  або Януковича і Азарова
Дивляться 1+1
Вважають дружніми державами Грузію та Бєларусь
Що роз’єднує
Ставлення до Росії як ворожої держави не є спільним; як і 

категорична відмова голосувати за Опозиційний Блок.
Для двох наступних факторів дані перебувають на межі 

достовірності; ймовірно, через частково нещирі відповіді рес-
пондентів. Але при тому становлять деяку цікавість.

СВ F4 EV 10.4
Респонденти намагаються вгадати соціально бажані відпо-

віді на політизовані питання, або уникають відповіді на них.
Користуються соціальною мережею ВКонтактє.
Їздять в Крим та Бєларусь
Відмова від відповіді, на яку країну схожа Україна
Назвемо цих людей “законспірованими”, або “недовірли-

вими”.
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СВ F5 EV 10.2
Не вказують етнічне походження.
Мають належність до конфесії, але не називають її
Пропущені питання скоріш за все виявились для них важ-

кими, попри наявність вибору між українською і російською 
мовами.

Скоріш за все це соціально виключена група ВПО або мі-
грантів, що водночас є вірянами міноритарної конфесії.

Одеса
Вибірка  102 особи, 54 жінки, 48 чоловіків. 
Віковий розподіл відповідає загальній демографії, освіт-

ній з деяким перевищенням квоти осіб з вищою освітою.
ОД F1 EV 28,5
Що об’єднує групу
Залучені у події 2013-2014 року, найчастіш поширювали 

інформацію про протести
Отримали користь від подій 2013-2014 року, зокрема по-

зитивний досвід та відчувають себе більш вільними
В Україні є надмір або достатньо особистої свободи
На Донбасі є аґресія РФ
Заперечують проти централізованого встановлення цін 

на продукти і державного регулювання моралі населення
Майдан це Революція Гідності
За силовий розвиток подій відповідає РФ та її агенти
Держава має обмежувати діяльність монополій
Польща і США є дружніми державами
Дещо частіше є прихильниками Народного Фронту
Позитивно ставляться до запозичень з інших культур
Уникати крайнощів скоріше недобре
Що роз’єднує групу
Ставлення до КПУ
Україна (не) схожа на СРСР; частина респондентів напо-

лягала саме на негативно забарвленій сленговій назві (Совок). 
Прихильники та учасники Майдану в Одесі; зауважимо, 
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що в цій вибірці кількість громадянських та політичних акти-
вістів не більша від середнього по місту.

ОД F2 EV 10.3
Що об’єднує групу
Російська мова як перша, українська як друга
Деяке розчарування в результатах Майдану (поки не отри-

мали жодного позитиву)
Підтримка ідеології лібералізму
Що роз’єднує групу
Електоральні преференції
Ставлення до Великобританії
Загальна характеристика: розчаровані, двомовні з  пер-

шою російською та ліберальні.
ОД F3 EV 10.3
Що об’єднує групу
Українська мова як перша, російська як друга
Більша компетентність щодо української мови та культури
Держава не має обмежувати діяльність монополій та ве-

ликого бізнесу
Що роз’єднує групу
Електоральні преференції
Ставлення до Польщі
Загальна характеристика: культурне українство на додачу 

до політичного, двомовні з  першою українською та прихиль-
ники вільного ринку.

Дві соціальні групи, об’єднувані факторами ОД F2 і ОД 
F3, нагадують потенційний електорат двох досі не створених в 
Україні великих партій, умовно ліберальної та консервативної; 
їх погляди на життя, цінності та інтереси дещо відрізняються, 
Але обидві групи не патерналістичні, не авторитарні, і при то-
му демонстративно дистанціюються від подій 2013-2014 року, 
про що свідчать їх індивідуальні коментарі до анкети (бардак, 
реакция на безисходность, буржуазная революция).

ОД4 EV 8.9
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Що об’єднує групу
Вік до 25 років
Вказують як джерело інформації В Контактє
Вказують як місце народження УРСР
Зовсім не довіряють екстрасенсам та астрології
Скоріше віруючі, або скоріше невіруючі. Тобто амбіва-

лентно ставляться до віри, але належать до певної релігійної 
громади та відвідують службу.

Схильні покладати провину за події 2013-2014 на США та 
їх агентів.

Цей фактор вказує на ще одну групу активних молодих 
учасників подій, які боролись проти Майдану, представлену 
у нашій вибірці невеликою кількістю анкет. Це особи, орієн-
товані на збільшення ролі держави у повсякденному житті, 
прихильники м”якого або жорсткого авторитаризму. Консер-
вативні, прихильні водночас до цінностей радянської доби та 
сучасної Росії, позаринкового розподілу матеріальних благ, 
включно з силовим. Правосвідомість таких людей досить до-
бре описується фольклорним “Карають не того, хто порушує, а 
того, хто попадається.” При тому, за суміснитцвом, вони є ско-
ріше воцерковленими атеїстами, що розглядають церкву як со-
ціальний інститут, ніж власне віруючими. Політичне право-
славіє та антиамериканізм є важливими ознаками цієї групи.

Котовськ
Вибірка 50 осіб, 29 жінок, 21 чоловік. 
Віковий розподіл відповідає загальній демографії, освіт-

ній з деяким перевищенням квоти осіб з вищою освітою.
КТ F1 EV 16
Аномальні значення змінних, що рідко зустрічаються. Гі-

потетично, цей фактор вийшов на перше місце через велику 
кількість параметрів, розподілених нормально або квазінор-
мально. Свідчить про відносну однорідність думки по вибірці 
щодо  пред’явлених питань.

КТ F2 EV 16
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Що об’єднує групу
Держава скоріше не має контролювати мораль населен-

ня, захищати права людини, займатись соціальним захистом, 
контролем освіти, захистом від зовнішньої аґресії.

Посадовцям лише трохи бракує професіоналізму (типове 
по вибірці — дуже бракує)

Отримали позитив від подій 2013-2014 року, різні варіанти
КТ F3 EV 14
Що об’єднує групу
Володіння двома мовами (російська перша, українська 

друга), типове по вибірці - тільки російська.
Людині, яка не розуміє сенсу релігійних приписів, не тре-

ба їх дотримуватись
Дуже бракує відповідальності за вчинки
Що роз’єднує групу
Різний вік.
КТ F4 EV 18
Що об’єднує групу
Російська як мова для важливих думок, вона ж перша.
В загибелі людей в Одесі винні прихильники Майдану
ВПО треба надати житло на пільгових умовах
За втрату Криму відповідає теперішня центральна влада
Події 2013-2014 — проплачені акції та провокації
Вважають астрологію модною розвагою
Віддають перевагу КПУ або Опозиційному блоку
Вказують етнічну приналежність (переважно росіяни)
Росія є дружньою державою
Що роз’єднує групу
Ставлення до Польщі
Брали або не брали участь у подіях 2013-2014 (на боці ан-

тиМайдану)
Фактор виражений неявно; його елементи рідко зустріча-

ються в одній анкеті в повному обсязі, але частково присутні в 
їх великій кількості. Негативна громадянська ідентичність, па-
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терналізм, радянський консерватизм. 
КТ F5 EV 11
Виражений неявно, скоріш за все вказує на проєвропей-

ську ідентичність, подібну до наявної в Одесі, але в стадії фор-
мування.

Ямпіль
Вибірка 55  осіб, 31 жінка, 24 чоловіка. 
Віковий розподіл відповідає загальній демографії, освіт-

ній з деяким перевищенням квоти осіб з вищою освітою.
ЯМ F1 EV 12.5
Що об’єднує групу
Довіряють сусідам, далеким родичам і частково колегам, але
Бракує довіри в ділових стосунках
Позитивне ставлення до Щербицького
Негативне ставлення до великого бізнесу, позитивне до 

малого, схвалюють обмеження діяльності монополій з боку 
держави

На Донбасі є повстання сепаратистів
Схильні голосувати за захисників своїх інтересів; голосу-

вали за Блок Ляшка
Звинувачують РФ в силовому розвитку подій на Майдані
ЯМ F2 EV 14.8
Що об’єднує групу
Не довіряють ТБ, але користуються інтернетом та див-

ляться інтернет-канали, зокрема Громадське ТБ
Внаслідок подій 2013-2014 завели корисні ділові контакти
Події в Одесі викликані трагічним збігом обставин та кіль-

кома іншими причинами
Часто їздять в країни Європи, володіють англійською і ні-

мецькою
В подіях на Майдані звинувачують МВС і СБУ,  а також 

провладних екстремістів
Брали участь у кількох різновидах протестних дій, зокре-

ма жили в наметах, захоплювали споруди, вели бойові дії
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Більше були залучені до Майдану, ніж до АТО
У втраті Криму звинувачують сепаратистів, Порошенка і 

Яценюка
Надлишок свободи не є шкідливим
Голосують за Правий Сектор; скоріше схильні вважати се-

бе віруючими
ЯМ F3 EV 19.2
Що об’єднує групу
На Донбасі відбувається аґресія РФ
Важливі думки краще висловлювати українською, для то-

го є всі потрібні слова
Довіряють ТБ-каналам — 5й, 1+1
Пишаються громадянством України
Вважають Україну схожою на Бєларусь
Позитивно ставляться до Бандери
Втратили контакти з людьми протилежних поглядів
Звинувачують РФ у силовому розвитку подій на Майдані
Голосують за БЮТ
ЯМ F4 EV 13.2
Що об’єднує групу
Рід зайнять — студенти і малий бізнес
Не патерналісти, схильні покладатись на себе
Великі розбіжності щодо функцій держави з рештою ви-

бірки, зокрема не треба захищати права людини, контролюва-
ти освіту та охорону здоров’я,  скоріше не треба захищати за-
конність (!) 

В ділових стосунках є достатньо довіри
Часткова недовіра близьким родичам, що є унікальним 

для вибірки
Влада є достатньо сильною.
Події 2013-2014 були рухом за євроінтеграцію.
Довіряють радіо.
Голосування за принципом меншого зла.
Херсон
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Вибірка 69 осіб,  37 жінок, 32 чоловіка. 
Віковий розподіл відповідає загальній демографії, освіт-

ній з деяким перевищенням квоти осіб з вищою освітою.
ХР F1 EV 15,9
Що об’єднує групу
Події Майдану вважають Революцією Гідності
Позитивне ставлення до Бандери і Петлюри
Громадянство України — привід пишатись
Симпатизують Самопомочі
Більша залученість в події 2013-2014
Засуджують комунізм
Вважають, що багато свободи не може зашкодити, не вар-

то уникати крайнощів
Що роз’єднує групу
Не мають спільної думки щодо націоналізму та, меншою 

мірою, демократії
Ставлення до Брєжнєва
Ставлення до Опозиційного Блока 
Ставлення до Бєларусі
Чи були в 2013-2014 масові безлади
ХР F2 EV 12,0
Має тільки негативне навантаження, виглядає дещо хао-

тичним, інтерпретація відсутня
ХР F3 EV 12,9
Що об’єднує групу
Позитивне ставлення до Троцького (+1)
Залучення в події 2013-2014
Отримали шкоду від подій, зокрема загинули чи зникли 

близькі люди
Дружня країна Австралія
Категорично не довіряють екстрасенсам
Найбільша зацікавленість у подіях 2 травня в Одесі
Володіють іноземними мовами
Що роз’єднує групу
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Ставлення до Брєжнєва (-2 +2)
ХР F4 EV 10,3
Що об’єднує групу
Російська як перша, а також для висловлення важливих 

думок
Вказали етнічність (росіяни)
Звинувачують прихильників Майдану в одеських подіях
Не згідні з тим, що держава має обмежувати діяльність 

монополій
Категоричне ставлення до Петлюри (-2)
Група дуже схожа за поглядами, але незначно представле-

на у вибірці.
Генічеськ
Вибірка 59 осіб, 37 жінок, 22 чоловіка. 
Віковий розподіл відповідає загальній демографії, освіт-

ній з деяким перевищенням квоти осіб з вищою освітою.
ГН F1 EV 19,8
Що об’єднує групу
В силовому розвитку подій винні Янукович і уряд
Відсутня відповідь, чи вистачає сильної влади
Позитивне ставлення до Бандери (+1)
Найбільше залучення у події 2013-2014, різні способи, але 

переважно мирні
Засудження комунізму
Звинувачують у втраті Криму РФ та її агентів
Всі брали участь у виборах, переважно БПП
Українська як перша мова і мова висловлення складних 

думок, є всі необхідні слова
Багато свободи не може зашкодити
Що роз’єднує групу
Ставлення до Сталіна
Ставлення до демократії
Причини подій в Одесі
Ставлення до подій на Донбасі
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ГН F2 EV 16
Що об’єднує групу
В Україні є достатньо або забагато свободи
Достатньо самоорганізації
Достатньо, або частково бракує довіри в ділових відносинах
Частково бракує професіоналізму посадовців (по решті 

вибірки - дуже бракує)
Не згідні, що треба спростити реєстрацію ВПО
Не довіряють ТБ
РФ — дружня держава
Україна культурно подібна до Бєларусі
Не вважають, що держава має обмежувати діяльність мо-

нополій
Вважають, що “все пропало” - дописують відповідні ко-

ментарі самостійно, поза питаннями анкети.
Що роз’єднує групу
Ставлення до новин, отриманих від колег
Нема спільної думки щодо децентралізації
Різні за віком
ГН F3 EV 11,2
Що об’єднує групу
Довіра до соціальних мереж, особливо Фейсбук
Від подій 2013-2014 отримали нові контакти
Більше володіють англійською
Голосують за добре відомих людей в списках
Не висловили ставлення до Щербицького
Негатив від подій 2013-2014 — загибель або зникнення 

близьких людей
Що роз’єднує групу
Чи можуть впливати на центральну і місцеву владу
Чи добре уникати крайнощів
Ставлення до Опозиційного Блоку
ГН F4 EV 11,9
Що об’єднує групу
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Довіра до каналу 1+1
Що роз’єднує групу
Хто відповідає за втрату Криму
Хто відповідає за силовий розвиток подій
Ставлення до Балтійських держав
Культурна схожість України — чи вона є унікальною
“Люди, що недавно прокинулись і подивились 1+1” 
ГН F5 EV 10
Фактор на межі статистичної похибки. Базується на від-

носній незгоді щодо функцій держави.
Людині, яка не розуміє сенсу релігійних приписів, не тре-

ба їх дотримуватись.
Фактори 3, 4 і 5 сумарно виглядають як наслідки розми-

вання ідентичності радянських консерваторів-патерналістів 
за різними напрямками; це колишня однорідна група, що по-
ступово стає різноманітною.

Чаплинка
Вибірка 50 осіб, 30 жінок, 20 чоловіків. 
Віковий розподіл відповідає загальній демографії, освіт-

ній з деяким перевищенням квоти осіб з вищою освітою, не-
значне перевищення квоти жінок.

ЧП F1 EV 22,3
Що об’єднує групу
Засуджують демократію, або відсутність відповіді
Дуже не вистачає відповідальності за вчинки 
Фейсбук не є джерелом інформації
Не були за кордоном
Допомогти ВПО влаштуватись на роботу (нехарактерне 

для вибірки)
Що роз’єднує групу
Думка про причини загибелі людей в Одесі
Уявлення про функції держави, зокрема соціальний за-

хист, захист від зовнішньої аґресії, регулювання цін на продук-
ти, захист прав людини. 
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ЧП F2 EV 20,2
Що об’єднує групу
Друзі і сусіди як надійне джерело інформації
Особистої свободи не вистачає
Чи держава має зменшувати ризики виникнення корупції 

– відмова від відповіді
Найбільшою мірою не довіряють далеким родичам
ТБ не є джерелом інформації
Скоріше засуджують екологічний рух
На Майдані відбулась Революція Гідності
Дуже бракує самоорганізації громадян
Максимальне для Чаплинки залучення в події 2013-2014, 

як правило лише поширення інформації про протести.
Що роз’єднує групу
Окремі ТБ -канали, що заслуговують довіри
Чи можуть впливати на рішення центральної та місцевої 

влади
Ставлення до Опозиційного блоку 
ЧП F3 EV 13,7
Що об’єднує групу
Ставлення до Бандери (+1) і Петлюри (+1)
США є дружньою державою
Дещо бракує сильної влади
Група схожа на невелике товариство громадських або по-

літичних активістів
Володимир-Волинський
Вибірка 58 осіб, 29 жінок, 29 чоловіків. 
Віковий розподіл відповідає загальній демографії, освіт-

ній з деяким перевищенням квоти осіб з вищою освітою.
ВВ F1 EV 17.2
Що об’єднує групу
Українська мова як перша, також для висловлення важли-

вих думок. В ній є всі потрібні слова
Пишаються громадянством
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Засуджють ідеологію комунізму
Визнають аґресію РФ на Донбасі
Покладють відповідальність за події на Януковича
В трагічних подіях в Одесі винні правоохооронці, але не 

прихильники Майдану
Позитивно ставляться до Петлюри і Бандери
США дружня держава
Україна культурно схожа на Бєларусь
“Кавказ” як цілісна сутність, ворожа до України
Допомагали протестуючим матеріально
ВВ F2 EV 12
Що об’єднує групу
Збільшення повноважень міста
Втратили контакт з людьми протилежних поглядів
Трохи знають польську та білоруську мови, їздять у Польщу
Мають вищий рівень освіти
Засуджують Сталіна
Не довіряють екстрасенсам
Не вірять ТБ
Пишаються громадянством України
Україна культурно схожа на Польщу
Голосують за Блок Ляшка, але не за Свободу
Що роз’єднує групу
Невизначено ставляться до демократії
ВВ F3 EV  13.3
Що об’єднує групу
Люди, що отримали вигоду від революції, зокрема нові 

контакти або позитивний досвід.
Брали участь в кількох різновидах протестних активнос-

тей, зокрема захопленні споруд і проживанні в наметах
Більше двох версій щодо відповідальних за розгін Майда-

ну, події на Донбасі і в Одесі, найчастіше звинувачуються про-
владні екстремісти

Втратили близьких людей в 2013-2014 році
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Не належать до конфесій, скоріше не є віруючими
Не довірять далеким родичам
Активно користуються інтернетом
Не згідні з державним регулюванням цін
Голосування – Правий Сектор, другий вибір - БЮТ
ВВ F4 EV 10.8
Що об’єднує групу
Найбільше цікавляться функціями держави, економічни-

ми питаннями, але при тому делегують державі найменше по-
вноважень

Більше двох разів міняли місце проживання
Вважають, що сильної влади є забагато
Брали участь в силових зіткненнях
Не мають чіткої відповіді на питання про децентралізацію
Не знають, як охарактеризувати Майдан
Не називають етнічного походження
Не впливають на місцеву владу
Українську культуру вважають рівною до інших
Скоріш за все це недостатньо соціалізована група мігран-

тів або ВПО.  
Ковель
Вибірка 63 особи, 38 жінок, 25 чоловіків. 
Статевий розподіл з деяким перевищенням квоти жінок, 

віковий та освітній відповідає загальній демографії.
КВ F1 EV 14,1
Група ВПО, переважно з Криму, та пов’язаних з ними людей
На Донбасі є повстання сепаратистів
Зазнали збитків від подій, вимушений переїзд і втеча, по-

шкодження житла, втрата роботи або бізнесу
Найбільша зацікавленість щодо причин загибелі людей в 

Одесі
Провину за Крим покладають на сепаратистів, олігархів та 

більшість жителів Криму, що нехарактерно для решти вибір-
ки, рідше РФ та її агентів
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Дружні країни – Грузія, США, Німеччина
Найбільша по вибірці недовіра до ТБ взагалі, але значна 

довіра до СТБ
Що розділяє групу
Ставлення до Опозиційного Блоку і Народного Фронту
(Не)можливість впливу на місцеву владу
Ставлення до екологічного руху
Чи добре розвивати свої унікальні якості
КВ F2 EV 12,5
Що об’єднує групу
Дуже негативне ставлення до Казахстану
Група скоріш за все не є стійкою та характерною для Кове-

ля. Було б цікаво дізнатись, чи є в Ковелі мігранти з Казахста-
ну, та чим вони займаються.

КВ F3 EV 11.9
Що об’єднує групу
Залученість до подій 2013-2014 року, більше до Майдану, 

ніж до АТО
Категоричне ставлення до Бандери (-2 +2), негативне до 

Сталіна (-2) і Троцького (-2)
Російська мова для висловлення важливих думок
Що розділяє групу
Невизначене ставлення до КПУ та Бєларусі
Група гіпотетично утворюється людьми, що під впливом 

Майдану змінили свою політичну лояльність на користь про-
української. Залученість до АТО скоріше низька.

КВ F4 EV 13,7
Що об’єднує групу
Україна подібна до Чехії
Канада дружня держава
Довіряють мережевим ТБ-каналам, особливо Громадсько-

му ТБ, та інтернету загалом
Отримали позитив від подій 2013-2014 року, зокрема ко-

рисні ділові контакти та почуття більшої свободи.
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Залучені у події Майдану в різній формі
Вважають, що влада є достатньо сильною
Іздили в Туреччину і Єгипет
Частіше міняли місце проживання
Гіпотетично це представники локального малого і серед-

нього бізнесу. 
КВ F5 EV 12,8
Що об’єднує групу
Не можуть впливати на рішення центральної влади, і мен-

ше впливають на місцеву
Не довіряють Фейсбук і В Контактє
Не бувають за межами України
Не мають думки щодо лібералізму
Люди, напевне виключені з прикордонної економіки; гіпо-

тетично це помірковані радянські консерватори.
Ратне
Вибірка  68 осіб, 38 жінок, 30 чоловіків. 
Віковий розподіл відповідає загальній демографії, освіт-

ній з деяким перевищенням квоти осіб з вищою освітою.
РТ F1 EV 12,5
Що об’єднує групу
Виступають за мінімізацію функцій держави, але підтриму-

ють забезпечення прав меншин і захист від зовнішньої аґресії
В Україні достатньо довіри в ділових стосунках, що нети-

пово для вибірки в цілому
Локальний малий бізнес
РТ F2 EV 12
Що об’єднує групу
Підтримка передачі влади сильному лідеру
Російська мова як перша, або добре володіння нею
Категоричне ставлення до Сталіна (-2 +2)
Гіпотетично це група “старих” мігрантів, які добре соці-

алізовані, але зберегли рештки своєї колишньої ідентичності, 
помірковані радянські консерватори.
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РТ F3 EV 10
Що об’єднує групу
Не називають свою етнічну приналежність
Вказують як першу мову польську або російську
Слабко володіють українською мовою, включно з розмов-

ною
Схильні звинувачувати у втраті Криму теперішню владу
Схильні голосувати за Опозиційний Блок
Трохи більше довіряють ТБ
Не треба спрощувати реєєстрацію, щоб допомогти біженцям
Що роз’єднує групу
Чи варто довіряти новинам, отриманим від колег
Помірковані радянські консерватори, але, на відміну від 

попередньої групи, місцевого походження. Совєтизовані по-
ляки і білоруси.

РТ F4 EV 10,8
Що об’єднує групу
Недовіра до соціальних мереж і паперової преси
Часті локальні поїздки, маятникова міграція
Схильні звинувачувати тодішню опозицію в подіях 2013-

2014
РТ F5 EV 10,4
Що об’єднує групу
Вважають дружніми ЄС, Польщу, США
Важливі думки краще висловлювати українською мовою
Менше довіряють далеким родичам
Поширювали інформацію про протести
Володіють білоруською мовою
Фактори РТ F4 і РТ F5 репрезентують більшість населен-

ня Ратного, як це випливає із співставлення змінних, які ха-
рактеризують вибірку. Ці фактори не є взаємно суперечними, 
але недостатньо корелюють, щоб математично достовірно вка-
зувати на одну групу замість двох.
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Загальні висновки за факторним аналізом.
1) Соціальна структура кожного з досліджених населених 

пунктів дозволяє впевнено вирізнити від трьох до п’яти груп, які 
частково співпадають між собою для різних міст. Такі групи, за 
кількома винятками, не детермінуються  віком, родом зайнять та 
рівнем освіти. Більшість респондентів так чи інакше має прина-
лежність до одної з цих груп. Наявність у місті населення, що не 
тяжіє до жодної з цих груп, можна інтерпретувати як соціальну 
виключеність, атомізованість, або ж включеність в міноритарну 
групу за практичною відсутністю контактів з іншими. 

Дослідження виявило структурно подібні групи в різних 
містах. Наприклад, перший фактор у Севєродонецьку СД F1 
практично співпадає з другим фактором у Старобільську СБ F2, 
а СД F2 із першим фактором Сватового F1. СД F3  має ще один 
аналог у Сватовому, хоча й недостатньо виражений СВ F5.    

2) Поряд з групами, які майже в повному складі є прихиль-
никами діючих партій, є також групи, що не вважають жодну з 
партій “своєю”, голосують ситуативно, виходячи з принципу мен-
шого зла. Або, наприклад, голосуючи за націоналістів, не можуть 
визначитись із своїм ставленням до націоналізму як ідеології.

3) Чинники, що об’єднують або роз’єднують людей в меж-
ах одного міста, як правило, не є суто ідеологічними. Це став-
лення до громадянства України, сприйняття функцій держави 
(патерналізм проти приватної ініціативи, авторитаризм про-
ти свободи) та ставлення до історичних діячів минулого. Лінії 
об’єднання та розмежування спільнот лише частково співпа-
дають з напрямками інтенсивних медійних кампаній останніх 
років (Сталін проти Бандери, офіційний статус російської мо-
ви, тощо). Також респондентів об’єднує і позиція у більш прак-
тичних питаннях — роль держави щодо бізнесу, менше  втру-
чання в їх приватне життя.

4) Зауважимо, що питання, задіяні в гучних медійних кам-
паніях, зовсім не обов’язково є штучними, другорядними, то-
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що. Скоріше йдеться про їх викривлену репрезентацію та не-
адекватні шляхи вирішення, як це тривалий час було з мовною 
політикою. Якщо громадська думка з цього приводу і дослі-
джувалась, то найчастіше з маніпулятивною метою. Символи 
є важливою складовою соціальної реальності; зміни у симво-
лічному просторі відбуваються у взаємному зв’язку із більш 
матеріальними, суто прагматичними. Історичні діячі, постій-
но присутні в медійному дискурсі, сприймаються інакше, ніж 
діячі, які згадуються лише в спеціалізованій літературі. Країна 
досі недостатньо знає про своїх героїв, та перебуває лише на 
стадії формування консенсусу щодо своїх символів. Зокрема, 
часто згадуваний як націоналістами, так і радянськими кон-
серваторами Бандера сприймається більш контроверсійно, 
ніж практично замовчуваний соціал-демократ Петлюра. 

Зокрема, в нашому аналізі слабо проявлений конструкт, 
схожий на політизовану російськомовність, як її репрезентує 
пропаганда. Можна припустити, що небезпека “захисту” з бо-
ку РФ сприймається як актуальніша порівняно з мовним пи-
танням. Також не виявлено політичних українців, які заявля-
ють про своє вороже ставлення до російської мови. Більшість 
респондентів вільно володіє двома мовами, або, принаймні, 
стверджує що володіє ними. Однак сама по собі двомовність, 
тим більш декларована, не є доказом відсутності конфліктів на 
мовному грунті, їх наявність або відсутність потребує додад-
ткової перевірки. Передбачувано, значне навантаження у фак-
торному аналізі припадає на володіння англійською, німець-
кою, польською та іншими іноземними мовами, яке корелює 
із складнішою картиною світу та більшою підтримкою умовно 
західного шляху розвитку країни.

5) Події Майдану, окупації Криму, аґресії на Донбасі та за-
гибелі людей в Одесі сприймаються більшістю респондентів 
диференційовано. Вони демонструють різний ступінь зацікав-
леності, а також покладання провини на різні сили.

6) Як специфічний для Волині чинник нами розглядалась 
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близкість кордону із Польщею та Бєларуссю. В області, всупе-
реч стереотипним уявленням про Захід України, значною мірою 
зберігається радянський консерватизм, що помітно не тільки 
для Ратного, але і для Ковеля та Володимир-Волинського. Од-
нак, крім впливу економічних зв’язків та безвізового режиму з 
Бєларуссю, варто розглянути чинники структурної подібнос-
ті пострадянського села по обидва боки кордону. У випадку 
українсько-польського кордону, поряд із загальним візовим 
режимом, що стримує контакти, наявний безвізовий прикор-
донний рух, що їх посилює. Також цілком можливо, що рес-
понденти, найбільш активні у зв’язках з Польщею, виявились 
недостатньо представленими у нашій вибірці. 

7) Окремим фактором, що відповідає стійким соціальним 
групам, є поєднання залученості в події 2013-2014 років та відпо-
відей на питання, що стосуються загальних функцій держави, і 
ролі держави щодо бізнесу. Відповідно, однією з головних причин 
внутрішнього конфлікту в Україні стали саме різні бачення функ-
цій держави. Політика де факто правлячої ПР та її сателіта КПУ 
полягала у збільшенні ролі держави щодо регулювання бізнесу, та 
низькоефективному соціальному захисті, який сприяв зростан-
ню кількості персонально залежних від державних органів. 

8) Однією з груп, виявлених нашим дослідженням в 
кожному з великих міст (Одеса, Херсон, Сєвєродонецьк), 
є група, яку найпростіше описати як “стихійних лібералів-
антирадянщиків”. Це група, що заперечує авторитаризм і па-
терналізм, негативно ставиться до пострадянської інерції 
в розвитку соціума. Але разом з тим політично нейтральна 
до держави; її представники неприязно ставляться як до по-
літичного росіянства, так і до культурницького українства. 
Перша проблема цих людей полягає у відсутності партії, що 
дотримується ліберальної ідеології, але не очолюється одіоз-
ними фігурами старого політикума, що вже проявили себе як 
анти-ліберали на владних посадах. Ця група напевне хотіла б 
отримати підкріплення своєї лояльності до держави, зокрема 
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адекватну політичну репрезентацію. Друга проблема полягає в 
несприйнятті культурницького українства у вигляді, прийнят-
ному для села або етнічно однорідніших міст. Українська куль-
тура має кращі шанси бути сприйнятою в космополітичній 
Одесі в своїй сучасній версії, ніж в архаїчно-консервативній. 

 Варто також зазначити, що від груп з виразною проукра-
їнською громадянською позицією тих же міст ця група прак-
тично відрізняється лише ступенем залученості в події осені-
зими 2013-2014 року, яка найімовірніше була ситуативною, а 
не системною. 

Висновки 
1) Проблемні соціальні ідентичності
Важливим конфліктогенним чинником є негативна грома-

дянська ідентичність, уявлення особи про себе як не-громадянина 
України, а громадянство як джерело своїх проблем. Більшість 
носіїв негативної громадянської ідентичності залишились на 
окупованих територіях Криму і Донбасу; за межами цих терито-
рій такі погляди не є соціально бажаними, однак невелика кіль-
кість їх носіїв потрапила у нашу вибірку. Подвійна лояльність, 
невизначеність між своєю належністю до громадян України або 
РФ, також є джерелом проблем. Особи, що мають подвійну ло-
яльність, скоріш за все не стануть активно підтримувати оку-
пантів, але напевне не стануть і заважати їм. Така особа, як пра-
вило, намагається раціонально обгрунтувати свою співпрацю з 
будь-якою владою, в тому числі і окупаційною.

Радянський консерватизм є основним чинником, що під-
тримує негативну громадянську ідентичність, або амбівалент-
ний стан, коливання між лояльністю до конфліктуючих сторін. 
В поміркованій формі це ностальгія за СРСР доби Брєжнє-
ва, уявлення про єдність або виняткову схожість народів РФ і 
України, а також патерналізм,  покладання на державні органи 
псевдо-батьківських обов”язків перед громадянами. Держава 
зобов”язана забезпечити вирішення більшості проблем люди-
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ни, що є скоріше підданим, ніж громадянином, незалежно від 
того, чи є потрібні ресурси, і чи може відповідна проблема вирі-
шитись без втручання держорганів. Фактично патерналізм зво-
диться до отримання матеріальної винагороди в обмін на пер-
сональну лояльність. Як справедливо стверджував Е.Гелнер, “всі 
диктатури тримаються на підкупі“ [Gellner, 1983]

Зауважимо, що на рівні соціальних уявлень права люди-
ни і громадянина в цій соціальній групі досить часто плута-
ють з привілеями або пільгами. Пересічний носій радянсько-
го консерватизму не може отримувати безкоштовно значні 
матеріальні блага за відсутністю тих, хто хоче їх надавати, од-
нак такі люди, як правило, інфантильно радіють “подарункам” 
у вигляді невеликих грошових сум або продовольчих пайків. 
Вони ж часто входять до мережевих структур, які забезпечу-
ють масовку платних політичних заходів або потрібний спон-
сору результат голосування на виборах, яким би далеким не 
був цей спонсор від ідеального радянського лідера.

Радикальніші конструкти, що відповідають варіаціям іде-
ології російського імперіалізму, не набули поширення в Укра-
їні, достатнього для вивчення кількісними методами. Особи, 
що є носіями подібних поглядів, виявились недосяжними для 
методу анкетування, або ж вони вважають відверте вислов-
лення своїх поглядів в анкеті соціально небажаним.

Регіональна ідентичність (ми = Донбас) має кількісно мен-
ше поширення в Луганській і Донецькій області, ніж громадян-
ська, яка з великим відривом посіла перше місце; або локальна 
(місто, село), що знаходиться на другому місці за поширеніс-
тю. “Новоросів” Одеської і Херсонської області в ході дослі-
дження взагалі не виявлено; але ми не виключаємо їх існування 
у невеликій кількості, на рівні нижчому від статистичної похиб-
ки. При тому пропорція обласних патріотів явно вища від рів-
ня статистичної похибки (4-6%), про що свідчать обрані відпо-
віді на питання про децентралізацію. Відповідно до результатів 
дослідження, конфліктогенний потенціал регіональної ідентич-



126

ності частково зберігається в Одеській і Херсонській області. На 
жаль, в поточному дослідженні нам не вдалось опитати жителів 
півдня Одещини, він же колишня Ізмаїльська область, де гіпо-
тетично існують відносно великі групи радянських консерва-
торів та осіб, лояльних до іноземних держав, зокрема Росії. 

Найбільший відсоток “регіоналів” методами кількісної со-
ціології в 2010-2013 роках було виявлено саме на територіях, в 
2014 році окупованих РФ [Ворона, Шульга, 2013]. В Криму і До-
нецькій області останнє перед окупацією опитування [КМІС, 
2014] виявило найвищий відсоток прихильників  “об’єднання 
України з Росією”. За станом на 8-18 лютого, в Криму таких 
знайшлось 41%, в Донецькій області — 33%. Для порівняння, в 
Луганській і Одеській області було виявлено по 24% прихиль-
ників “об’єднання”, в Запорізькій — 17%, Харківській — 15%, а 
в Дніпропетровській 13%.

Отже, регіоналізм у поєднанні з негативною громадянською 
ідентичністю є конфліктогенним конструктом. Однак, після 

- офіційного розпуску Партії Регіонів; 
- виявлення невисокої популярності ідеї “федералізації” 

на основі об’єднання областей;
- окупації частини Донецької і Луганської областей, що 

призвела до асиметричного поділу Донбасу;
- відсутності позитивних наслідків для населення від фак-

тичного перетворення АРК на “регіон” РФ та окупації частини 
Донеччини і Луганщини;

- неможливості об’єднання так званих республік через 
конфлікт між лідерами “ДНР” та “ЛНР”;

підтримка ідеології регіоналізму надалі буде зменшува-
тись. Що також підтверджується іншими відомими нам кіль-
кісними дослідженнями; зокрема, значне падіння популярнос-
ті регіональної ідентичності в 2010-2013 роках зафіксувано у 
[Vorona, Shulga, 2013]. Оскільки в нашу вибірку з очевидних 
причин не потрапив Крим, подальша трансформація крим-
ських ідентичностей є предметом окремого дослідження.
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Відповідно до попередніх результатів нашого досліджен-
ня, конфліктів, що мають своєю причиною власне етнічну при-
належність, в Україні немає. Представники більшості етнічних 
спільнот займають позиції, лояльні до держави; але практично 
в кожній спільноті є приклади співпраці її представників з аґре-
сором. Отже, ці явища доречно розглядати як використання ет-
нічних чинників з метою розпалювання ворожнечі та конфлік-
ти, що мають етнічну складову. Позиціонуючи певний конфлікт 
як міжетнічний в традиціях радянської етнопсихології, ми прак-
тично виключаємо його позитивну трансформацію.

Аналогічно, ми маємо підстави констатувати відсутність 
власне релігійних конфліктів, але, разом з тим, наявність кон-
фліктів, що мають релігійну складову. Зокрема, попри вираже-
ну антиукраїнську позицію чільних ієрархів Московського па-
тріархату, серед вірних УПЦ (МП) існують різні позиції, в тому 
числі і бажання дистанціюватись від контрольованого Кремлем 
політичного православ’я. Окремі релігійні громади заслугову-
ють на підвищену увагу, оскільки за методами і цілями практич-
ної діяльності вони нагадують деструктивні культи. Це стосу-
ється як громад, формально належних до великих конфесій, так 
і представників невеликих за чисельністю громад. Сама по собі 
“(не)традиційність” конфесії або низька-висока чисельність ві-
рних не є достатнім свідченням релігійного екстремізму або йо-
го відсутності. Зауважимо, що кількісними методами ми здатні 
оцінити лише найбільші конфесії та їх звичайні практики; неве-
ликі громади, релігійні екстремісти та деструктивні культи на-
певне потребують іншого підходу. 

Розгляд “сект” з православної точки зору має мало спільно-
го з науковим підходом; до “сект” в цьому випадку принаймні 
частково включаються громади, діяльність яких знаходиться у 
правовому полі. Також варто зауважити, що деякі деструктив-
ні культи діють під виглядом психологічних тренінгів або на-
вчання “езотериці”; і це не дозволяє класифікувати їх як власне 
релігійні громади [Петрик, Ліхтенштейн, Сьомін, 2002]. 
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За нашим припущенням, ближчим часом в Україні продо-
вжаться спроби розпалювання конфліктів на етнічному і релі-
гійному грунті, підтримка аґресором міноритарних радикаль-
них угрупувань, які намагатимуться виступати від імені значно 
більших спільнот, в тому числі з “неполітичними” популіст-
ськими вимогами до державних органів. Зокрема, це стосуєть-
ся землевідводів та забудови, місцевого самоврядування, ЖКГ 
та банківської системи.

Соціальні уявлення, що стосуються проблемних ідентичностей.
Росія продовжує посідати непропорційно велике місце 

в побутових уявленнях українців про довколишній світ. Од-
нак це амбівалентна позиція. Держава, що є ворожою, здій-
снює військову аґресію і деструктивно втручається у внутріш-
ні справи; але при тому найближча до України в культурному 
сенсі. Якщо ми перебуваємо у фактичному стані війни з на-
стільки близькою колективною сутністю, то як ми взагалі мо-
жемо воювати, і чи не простіше нам капітулювати перед на-
стільки близьким сусідом? 

Уявлення про “близькість” РФ до України відіграли важ-
ливу, якщо не ключову, роль підчас окупації Криму та на пер-
шому етапі гібридної війни на Сході.  Невизначеність, що має 
настільки серйозний вплив на ситуацію має вирішитись, інак-
ше вона і далі буде джерелом серйозних проблем. Громадяни 
України мають усвідомити себе як частину не-Росії, навчитись 
доводити власну належність до окремої великої групи;  хоча б в 
загальних рисах зрозуміти, що в українській культурі є питомо 
своїм, що добровільно запозиченим та добре вписаним в кон-
текст, а що - маніпулятивно накинутим ззовні. Гасло одного з 
належних російському капіталу операторів мобільного зв’язку 
“Від подарунків не втечеш” цілком могло б бути і гаслом ро-
сійського маскульту загалом. Але українці, як політична спіль-
нота, у власних інтересах мають організовано відмовитись від 
цих “подарунків”; принаймні від більшості з них.
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Це питання має, крім безпекового та культурницького, 
також досить вагомий економічний вимір. Оскільки на кон-
струйованому уявленні про близькість культур, крім власне 
імперського міфа, функціонувала і продовжує функціонувати 
значна кількість бізнесових схем, де “спільне” за замовчування 
контролюється з РФ, а Україна під виглядом збереження тра-
диційних зв’язків зазнає постколоніальної експлуатації.

2) Чи є українське суспільство розділеним?
Якщо коротко, суспільство скоріше єдине, ніж розділене. За 

результатами анкетування ми отримали досить велике різно-
маніття без явних розривів функцій або множинних піків. Ма-
ємо нормальний розподіл за більшістю питань, що теоретично 
могли б вказувати на наявність поділу на дві або більше кон-
фліктуючих груп. Групи, чиї ідентичності є засадничо відріз-
няються, можна знайти на протилежних краях від середньої 
соціальної норми, яку поділяє більшість. Вони не є численими 
і не піддаються прямій кількісній оцінці методом анкетуван-
ня. Відповідно, між малопопулярними протилежними пози-
ціями типово знаходиться заповнений більшістю контінуум, а 
не прірва.  Деякі групи можуть бути відносно стійкими та від-
носно ізольованими від більшості, що не означає автоматично 
підвищеної схильності до аґресивних дій та наявності ситуа-
цій, де вони  можуть  проявити аґресію у протиправній фор-
мі. Також важливо, що за цілим рядом питань, які стосуються 
державного устрою та політичної системи, по вибірці спостері-
гається розподіл відповідей, близький до консенсусу (90-95%).

Отже, в Україні відсутні передумови для маштабних вну-
трішніх конфліктів між фашистами і більшовиками, Сходом і 
Заходом або, скажімо, Алою і Білою Трояндами. Але потенцій-
них учасників внутрішніх конфліктів за певних умов може ви-
стачити для маскування зовнішньої аґресії проти України, як 
це відбулось на Донбасі в 2014 році. Чи  потребує українське 
суспільство “склеювання”, чи іншої маніпулятивної операції 
подібного змісту? Відповідь негативна; “склеювання” довіль-
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но визначених частин соціуму з великою ймовірністю перейде 
в їх взаємне відторгнення. Так само як заклики “почути Дон-
бас”, уособлений речниками олігархічного капіталу, заважали 
врахувати   думку більшості населення відповідних областей 
та послабляли позиції центральної влади в регіоні. Однак со-
ціум напевне потребує грамотного управління різноманіттям, 
що вивільнилось з-під уламків  “президентської республіки”, 
якою вона була в 2010-2013 роках.

Міські ліберали без своєї партії. Одною з груп, виявле-
них нашим дослідженням в кожному з великих міст (Одеса, 
Херсон, Сєвєродонецьк), є група, яку найпростіше описати 
як “стихійних лібералів-антирадянщиків”. Це група, що за-
перечує авторитаризм і патерналізм, негативно ставиться до 
пострадянської інерції в розвитку соціума, і політично ней-
тральна до держави і з неприязню ставиться як до політич-
ного росіянства, так і до культурницького українства. Перша 
проблема цих людей полягає у відсутності партії, що дотриму-
ється ліберальної ідеології, і при тому не очолюється одіозни-
ми фігурами старого політикума, що практично проявили се-
бе як анти-ліберали. Друга проблема полягає в несприйнятті 
культурницького українства у вигляді, прийнятному для села 
або етнічно однорідніших міст. Українська культура має кра-
щі шанси бути сприйнятою в космополітичній Одесі в своїй 
сучасній версії, ніж в архаїчно-консервативній. Але ця гру-
па напевне бажає отримати підкріплення своєї лояльності до 
держави. Тобто політичну репрезентацію хоча б на місцевому 
рівні, а також сучасну урбаністичну версію культурницького 
українства на додачу до політичного. Варто також зазначити, 
що від груп з виразною проукраїнською громадянською пози-
цією тих же міст вона практично відрізняється лише ступенем 
залученості в події осені-зими 2013-2014 року, яка найімовір-
ніше була ситуативною, а не системною.

3) Культурні практики, що підтримують проблемні ідентич-
ності
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Серед культурних практик, що підтримують уявлення про 
близькість Росії і України, особливе місце належить мовленню 
українських каналів, що транслюють переважно контент, ви-
готовлений на замовлення російських власників. Цей різновид 
медійного впливу належить до нормативних; адже ТБ-канали 
значною мірою впливають на побутові уявлення про соціальну 
норму. В першу чергу це стосується жанру ріелиті шоу та сері-
алів, що сприймаються значною частиною цільових аудиторій 
як  правдиве, реалістичне відображення життя, та певною мі-
рою розмивають межу реального та віртуального світу. Саме 
ці деформації соціальної норми важливі для підтримки уяв-
лень про близькість культур України і РФ. 

Щодо російських каналів оптимальне рішення знайдене. 
Воно полягає в мінімізації їх споживання на території України, 
з поступовим збільшенням доступності як вітчизняного кон-
тенту, так і контенту виробництва інших зарубіжних держав, 
зокрема тих, що сприймаються як культурно близькі і (або) 
дружні (Польща, США, Великобританія, тощо). Сусідні кра-
їни, що не є провідними виробниками аудіовізуального кон-
тенту (Бєларусь, Молдова, Румунія, Словаччина), також могли 
б дещо активніше обмінюватись ним з Україною.

Ситуація із каналами, які формально є українськими, але 
їх контент фактично контролюються російськими власниками, 
значно складніша; пошуки відповідного рішення є предметом 
окремого дослідження. Але за результатами очевидно, що ме-
дійна   репрезентація зовнішнього світу, в якій Росія посідає не-
пропорційно велике місце, а деякі сусідні з Україною держави 
практично лишаються невидимими, має суттєво наблизитись 
до реалій сучасного світу. Поки так само невидимими і незро-
зумілими для співгромадян лишаються і деякі українські міста, 
або пропущені через специфічний медійний фільтр “регіони”. 

Гіпотетично, аудіовізуальна продукція, що використову-
ється з метою інформаційної війни, має ряд свідомо констру-
йованих та кількісно вимірюваних властивостей, що зумовлю-
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ють її негативний вплив на психічний стан людини. Однак їх 
наявність та основні характеристики є предметом окремого до-
слідження. Зауважимо, що йдеться не про фольклорний “25й 
кадр”, а про дещо складніші методи маніпулятивного впливу.

Аналогічну до телебачення функцію пропаганди в інтернет 
виконують соціальні мережі, що контролюються російським 
бізнесом, і, відповідно, російськими спецслужбами (В Контак-
те, Одноклассники, тощо). Однак інтерактивність та більша 
гнучкість середовища web 2.0 дозволяє також проводити ін-
формаційні операції іншого змісту. Користувач не обов’язково 
пристає на нав’язувану точку зору, але починає сумніватись 
в джерелах, яким зазвичай довіряє; місце судження, яке мож-
на довести або спростувати, посідає гібридна та амбівалентна 
“правда”, а місце цілісної картини світу – фрагментована і вну-
трішньо суперечлива. Особливе місце серед інформаційних 
спецоперації належить поширенню панічних чуток та підви-
щенню загального рівня тривожності серед цільових груп.

Також окремого дослідження заслуговують практики ви-
користання соціальних мереж, належних російським власни-
кам. Таке використання не обов’язково пов’язане з протиправ-
ними діями, чи маніпулятивним впливом на користувача, як і 
перегляд аудіовізуальної продукції. Однак соціальні мережі та 
функціонально подібні до них інструменти потребують певної 
уваги як з наукової, так і з безпекової точки зору. Варто звер-
нути увагу і на більшу поширеність споживання російського 
контенту в віковій групі молодше 25 років порівняно з групою 
25-35. Специфічно російські уявлення про “гламур” та “успіш-
ність” досі користуються певною популярністю на маргіналіях 
українського соціума. Окремі медійні персонажі можуть вико-
ристовуватись як рольові моделі серед молоді.

4) Альтернативна географія. Зміни соціальних уявлень про світ.
Спільною тенденцією для сукупності вибірки є поши-

рення уявлення про РФ як аґресора, ворожу державу та від-
повідна зміна уявлень про власну ідентичність. Відповідно, 
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асоціювання себе з певними ідеологічними конструктами 
(екс-СРСР, Русскій Мір, російськомовні як політична спіль-
нота, тощо) стає соціально не бажаним. Натомість, мораторій 
на проукраїнську політичну позицію в досліджених населе-
них пунктах значною мірою знято. Усвідомлення себе полі-
тичним українцем сприймається як норма, або ж, принаймні, 
одна з її поширених варіацій.

Вектор соціальної бажаності від “куди завгодно, але слі-
дом за Росією” змінився на протилежний, або ж, в кращому 
випадку, на дещо третє, якісно нове, що не є про- чи антиро-
сійським; адже нав’язливе “анти-” теж означає залежність від 
дій опонента. Однак соціальна бажаність поки не призвела до 
відповідних змін соціальної реальності, до появи суспільної 
згоди з приводу того, чим є нова Україна. 

Як ми вже зауважили, РФ продовжує посідати непропо-
рційно велике місце в уявленнях українців про світ. Велика і 
дружня Росія робила цей світ дуже спрощеним, але психоло-
гічно комфортним; велика і ворожа робить його страшним, по-
при наявність США, що частково починають сприйматись як 
новий друг і стратегічний партнер. Основою цієї картини, як 
і раніше, є скоріше псевдо-знання, сформоване маніпулятив-
ними медійними повідомленнями, ніж власний досвід і (або) 
об’єктивна інформація. Любити на відстані ідеалізовану Росію 
часто простіше, ніж повсякденно жити в російських реаліях; 
і в цьому в жорсткій формі переконались ВПО та жителі оку-
пованих територій. Інші зарубіжні держави посідають значно 
скромніші позиції в соціальних уявленнях; майже адекватно 
сприймаються хіба що Польща і Бєларусь, а далі в Європу, або 
далі в Азію, для більшості знову починається міфологізований 
недосяжний світ. Африка, за винятком Єгипта, або Латинська 
Америка, в уяві українців навантажені сенсами та населені ре-
альними людьми лише трохи більше за Антарктиду.

Наступним важливим чинником змін стає наявність вну-
трішньо переміщених осіб, які реально або уявно, з точки зо-
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ру місцевих жителів, починають претендувати на належні їм 
ресурси, матеріальні або символічні. Жодна локальна ідентич-
ність, на відміну від “регіональної”, сама по собі не несе кон-
фліктного потенціалу. 

Отже, рішенням для внутрішньо переміщених осіб може 
стати що завгодно, але не “тимчасові” табори, життя в яких 
іноді продовжується на декілька генерацій, і не соціальне жит-
ло, мешканці якого позбавлені повноцінних контактів з ре-
штою міської спільноти. Відповідальність за конструктивну 
взаємодію, лежить як на місцевих жителях та їх представни-
ках в органах влади, так і на самих внутрішньо переміщених 
особах. Уявлення, що лише одна сторона (місцеві жителі або 
ВПО) за замовчуванням щось винна іншій, лежить якнайдалі 
від конструктиву.

Наші висновки, що загалом є помірно оптимістичними, з 
очевидних причин не поширюються на території України, фак-
тично контрольовані РФ. Провести дослідження на окупова-
них територіях за тією самою або схожою методикою (“довга” 
анкета) технічно дуже складно, насамперед через ризик для 
інтерв’юєрів та респондентів. Дослідження методом телефон-
ного інтерв’ю, або опитування на сайті матимуть недостатню 
для наукових висновків достовірність, однак в деяких випад-
ках можуть братись до уваги як індикативні. 

В ході наступного анкетування, якщо таке передбачено 
проектом, бажано використовувати коротшу за обсягом анке-
ту, що значно зменшить відсоток відмов і час на обробку да-
них, але, з урахуванням вже відомого, відносно мало вплине 
на якість результатів дослідження. Також  бажано провести 
додаткове дослідження якісними методами (фокус-групи), що 
допоможе розкрити деякі питання, засадничо недоступні для 
кількісних методів.
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І.М. Дубровський

«Трансформація соціально-політичних 
уявлень та осі конфліктів в зоні АТО»
Трансформація колективної свідомості  
мешканців Донбасу

1.Особливості громадської думки та масової свідомості на 
Донбасі напередодні російсько-української війни.

2.Сучасні тенденції колективної свідомості в Луганській 
та Донецькій областях (за даними масового опитування насе-
лення).

• Тенденції політичної думки
• Ідентичність та довіра до інституцій
• Відчуття безпеки та стратегії виживання
• Основні лінії конфлікту
3.«Два Донбаси»: різновекторні тенденції на підконтроль-

ній і не підконтрольній Україні територіях. 
4.Висновки.

1.Особливості громадської думки та масової свідомості на Донбасі  
напередодні російсько-української війни

Стан масової (колективної) свідомості мешканців регіону 
має прямий стосунок до розвитку подій протягом 2014-2015 
рр. Наступ Путіна на материкову Україну не випадково почав-
ся з цих двох східних областей. Агресор розраховував на ді-
яльну підтримку місцевої «п’ятої колони» та «глибоке розумін-
ня» експансіонізму у широких народних масах. До певної міри 
сподівання російських окупантів виправдалися: дійсно, зна-
чна частина жителів Луганської та Донецької областей на весні 
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2014 р. підтримували ідею «русского міра». Проте настрої жи-
телів регіону від самого початку не були однорідними як у соці-
альному, так і географічному аспектах. Для глибшого розумін-
ня ментальних процесів звернемося до історії регіону. Вона, на 
наш погляд, відбивається у сучасних подіях та тенденціях.

Обидві області, як і регіон загалом, свого часу були скон-
струйовані штучно відповідно до поточних завдань, які вирі-
шував більшовицький уряд у Москві. За часів Російської ім-
перії землі Донеччини та Луганщини належали переважно до 
Харківської та Катеринославської губерній. Після низки ад-
міністративних реформ у 1932 р. уряд утворив Донецьку об-
ласть, передавши до її складу 13 районів Харківської області та 
5 – Дніпропетровської області (адміністративний центр було 
перейменовано з Юзівки на Сталіно). Це рішення, очевидно, 
було обґрунтоване двома причинами. По-перше, в політично-
му аспекті Донеччина як окрема одиниця мусила послаблюва-
ти україноцентричні тенденції на сході республіки, бо область 
мала орієнтуватися на Москву, хоча і формально належала до 
УРСР. За такої логіки, очевидно, більшовики створювали свого 
часу штучну Донецько-Криворізьку республіку (1918 р.). Тоді 
це мало послаблювати одночасно Українську Народну Респу-
бліку та Область Війська Донського, бо і перше, і друге утво-
рення не визнавало більшовизм. По-друге, нова область мала 
стати енергетичною базою для індустріалізації та форсованої 
мілітаризації СРСР. Перейменування Юзівки на Сталіно – бу-
ло знаковою подією, бо носити ім’я вождя заштатне містечко 
не мало права за визначенням. Отже, перед регіоном ставилися 
грандіозні завдання. Зазначимо, 1938 р. Донецька область була 
подрібнена на дві: Ворошиловградську (Луганську) та Сталін-
ську (Донецьку) області. Проте ці дві області з політичного та 
ідеологічного погляду завжди розглядалися як щось суцільне.

Таким чином, Донбас як регіон навіть з натяжкою не мож-
на віднести до історичних регіонів. Його утворено шляхом 
від’єднання земель від низки історичних регіонів – Слобожан-
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щини, Приазов’я, Подніпров’я, навіть невеликої частини тери-
торій Війська Донського. Зрозумілих географічних меж (ріки, 
гори, рельєф місцевості, кліматичні пояси тощо) регіон та-
кож не має. Проте проект Донбасу активно розвивався голо-
вним чином політико-ідеологічним та економічним шляхами. 
Потужним інтеґраційним інструментом було міфотворення. 
Жоден регіон України не має стільки сучасних міфів, як Дон-
бас. Вони виконували кілька важливих функцій: утворювали 
ілюзорну базу для спільної ідентичності, посилювали регіо-
нальний націоналізм, сприяли відокремленню від української 
традиції. За радянської доби експлуатувалися міфи «громадян-
ської» та Другої світової воєн, а також міфи виробничих (тру-
дових) подвигів шахтарів та робітників. «Донецька гордість» 
мала як обруч у діжці з’єднати різнорідні райони та барвис-
тий люд, що без меж та адміністративних перепон наповнював 
край в епоху індустріалізації. 

Старі міфи почали пробуксовувати у 1990-і рр. В регіоні 
стихійно розгорнулася кримінальна революція. 1997 р. владу 
фактично захопило донецьке організоване злочинне угрупу-
вання, коли президент Л. Кучма погодився підписати указ про 
призначення на посаду голови державної адміністрації Доне-
цької області висуванця від кримінальних кіл – В. Януковича. 
Одночасно було створено Партію регіонів, яка мала виконува-
ти функцію легального прикриття  кримінально-олігархічного 
руху на Донбасі. За усім цим стояла постать Р. Ахметова, який 
перебував у затінку та з космічною швидкістю нагромаджував 
багатомільярдні статки. Тепер Донбасом опікувалися образно 
кажучи «люди у малинових піджаках». Київ фактично не втру-
чався у внутрішні справи регіону, чіткої «донбаської політики» 
не існувало при усіх президентах та урядах поспіль. За відсут-
ності загальнодержавної інформаційної та ідеологічної полі-
тики події на Донбасі (у царині масової свідомості) розвива-
лися наступним чином. По-перше, почали продукуватися нові 
«біло-голубі» міфи на кшталт «Донбас порожняк не гонить», 
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«Донбас годує Україну». По-друге, сфера мас-медіа фактич-
но була «здана» Росії, російські телевізійні канали мали абсо-
лютний пріоритет та високий рівень довіри. По-третє, відбув-
ся «радянський реверс»: оскільки нові хазяї Донбасу публічної 
ідеології не мали, то вони узяли добре знайомі ідеологеми та 
штампи радянського періоду. Луганські соціологи, наприклад, 
пригадують, що 2002 р. перед ними прямо було поставлене пи-
тання про пошук регіональної ідеології (замовлення надійшло 
від команди О. Єфремова). Думали, рядили і зійшлися на «ра-
дянській традиції». Ось чому в найбільш потворному з точки 
зору «принад дикого капіталізму» регіоні було відновлено та 
буквально позолочено пам’ятники Леніну та різним більшо-
вицьким діячам, а найбільшими святами знову стали червоні 
дати старого календаря. Цим закладалися основи аномії та ког-
нітивного дисонансу, коли у свідомості миряться православ’я 
та комуністична ідеологія, капіталізм і більшовизм, українська 
ідентичність і «русская ідея», нарешті, кримінальні звичаї та 
традиції з ідеями права і державності. Розколота масова сві-
домість, анархія у мізках стали підґрунтям для вирощування 
в українському регіоні зовсім чужих ідей, які мали виконати 
роль «м’якої сили» на боці агресора.

У 2014 р. відбувся черговий епохальний розворот ідеоло-
гії, яка пронизує масову свідомість пересічної людини на Дон-
басі. Московські політтехнологи експортували на Схід та Пів-
день власний ідеологічний продукт у вигляді ідей «Новоросії», 
«народних республік» та «русской весни». 99% мешканців ре-
гіону про такі ідеологічні новації ніколи раніше не чули й про-
ходили за лічені тижні прискорений «лікбез», споживаючи 
російський інформаційний контент біля телевізорів. За тра-
дицією відбулася міфологізація гасел та трендів. Пересічно-
му громадянину втовкмачувалося, що його особисте спасіння 
пов’язане з приходом росіян на чолі з Путіним. Тільки в цьо-
му разі – безпека, матеріальне благополуччя, в протилежному 
– хаос, біди та страждання. Технологічно ця теза підкріплю-
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валася потужною кампанією залякування мешканців Донбасу 
сконструйованими мемами «бандерівця», «правосека», «хун-
ти» тощо. В цій ситуації статистичний відсоток прихильників 
Росії, дійсно, виріс. Регіональна ідентичність перевищувала за-
гальноукраїнську. Для ілюстрації наведемо дані останніх опи-
тувань луганських соціологів, що відбувалися у березні – трав-
ні 2014 р.

Під керівництвом професора Кононова, завідувача кафе-
дри філософії та соціології Луганського національного універ-
ситету ім. Тараса Шевченка, у межах проекту «Життєві світи 
Заходу і Сходу України» паралельно опитувалися мешканці, з 
одного боку, Луганської і Донецької, а з іншого Львівської та 
Івано-Франківської областей. З великої кількості статистич-
них даних оберемо дві групи показників – ставлення до єв-
роінтеграції та співвідношення регіональної та загальнодер-
жавної ідентичностей. В той момент на Донбасі висловлювали 
бажання вступу до ЄС від 5 до 6% респондентів, а до НАТО – 
лише пів процента. Натомість міждержавний союз з Росією та 
Білоруссю підтримували 28%. На регіональну ідентичність як 
найважливішу власну ознаку вказували – 36%, а загальноукра-
їнську обирали 28 відсотків опитаних [1].

Соціологи Луганського державного університету внутріш-
ніх справ під керівництвом доцента Поклада В.І. останнє своє 
опитування провели безпосередньо у місті Луганську з 24 по 
30 квітня 2014 р. Опитали 710 респондентів у віці 18 й більше 
років. Завданням було з’ясувати ставлення містян до головної 
сепаратистської ідеї [2]. Дані наведені у таблиці 1.

Отже, навесні 2014 р. громадська думка на Сході мала кри-
тичний характер з точки зору цілісності держави та проголо-
шення вектора на євроінтеграцію. Під тиском воєнної пропа-
ґанди з боку агресора стан колективної свідомості набував рис 
соціального божевілля. Останній термін, як і саму концепцію 
соціального божевілля, розробили у 1990-і рр. українські со-
ціологи Н. Паніна і Є. Головаха [3]. Соціальне божевілля, за 
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їх визначенням, є формою колективної девіантної поведінки 
(соціальна патологія), яка веде загал до соціальної катастро-
фи. В містах можна було спостерігати сцени справжньої ма-
сової істерії, коли натовпи скандували «Росія!» — та у повітрі 
буквально пульсував стан ейфорії. Путінська пропаґанда фак-
тично підтверджувала слова апостола Павла, що антихрист 
прийде не з погрозами, а зваблюючи людство. Масовий гіпно-
тичний сеанс щодо російського щастя мав, як ми бачимо, сут-
тєвий успіх. Проте Донбас є неоднорідним за своєю суттю, ось 
чому ворожа пропаґанда та підривні соціальні технології мали 
різний успіх в районах Луганщини та Донеччини. Цим можна 
пояснити й суттєві розходження даних опитувань 2014 року. 

Поглянемо на результати загальнонаціонального соціоло-
гічного опитування населення України Фондом «Демократичні 
ініціативи імені Ілька Кучеріва» (проведено з 16 по 30 березня 
2014 р., усього було опитано 2010 респондентів у 24 областях, 
АР Крим та м. Київ за квотною вибіркою, репрезентативною 
за статтю, віком, освітою, регіонами і типами поселень. По-
хибка вибірки не перевищує 2,3%). Тобто, дослідження було 
проведено саме у той час, коли проросійські сили перебували 
у стадії ейфорії, а на Донбасі, дійсно, широко пропагувалося 
повторення кримського сценарію. В таблиці 2 наведено розпо-
діл відповідей на ключове питання: «Чи підтримуєте Ви ідею 
вiдокремлення пiвденно-схiдних областей вiд України i приєд-
нання їх до Росiї?» [4]. Як бачимо, у березні іреденти перебува-

Табл.1. 
Як Ви ставитеся до ідеї входження Луганської області до складу Російської Федерації?

Відповіді квітень 2014
Позитивно 41%
Скоріше позитивно, ніж негативно 19%
Скоріше негативно, ніж позитивно 13%
Негативно 21%
Важко відповісти 6%
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ли на Донбасі в абсолютній меншості, хоча їх відсоток був сут-
тєво більшим порівняно з іншими регіонами України.

Табл.2
Iдея відокремлення пiвденно-схiдних областей вiд України i приєднання їх до Росiї

 
  Захід центр Південь  Схід Донбас Україна загалом
Пiдтримую 1.3 1.8 9.5 10.6 26.8 10.3
Не пiдтримую 93.8 82.2 77.5 79.6 51.7 75.9
Важко вiдповiсти 4.9 16.0 13.0 9.8 10.9 13.8

Чому існували розбіжності поміж соціологами? Для Дон-
басу критично важливим є місце проведення опитування. На 
його теренах завжди існували проукраїнські райони, напри-
клад, ті, які перейшли до складу Донецької області з Харків-
щини. Подивимося на мапи, отримані за даними перепису на-
селення 2001 р., які відображають таку ознаку, як рідна мова 
мешканців різних районів. Вони ще раз доводять тезу про не-
когерентність соціально-територіальної спільності Донбасу. 
Але у політиці є певне правило: кардинальні рішення прийма-
ються в адміністративних центрах, столицях, великих містах. 
Вони, як той камертон, задають спільний тон звучання. А в 
Донецьку й Луганську тієї весни домінували неукраїнські на-
строї, саме на великих містах зосередив свою увагу ворог, туди 
було кинуто основні фінансові й соціальні ресурси, аби піді-
рвати український соціум зсередини. 

Отже, підсумуємо спостереження щодо громадської дум-
ки в першій половині 2014 р. Вона була яскравим прикладом 
розламаної та хворої масової свідомості з яскравими проява-
ми соціального божевілля та масового психозу. Кульмінацією 
патологічного стану був, мабуть, похід великої кількості насе-
лення до урн під час незаконного «референдуму» 11 травня. 
(Навіть, якщо в «референдумі» взяла участь 1/3 від кількості 
виборців, то це можна віднести до масовидного явища). Дій-
ство з «референдумом» є наслідком маніпуляції масовою сві-
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домістю, коли за сценарієм агресора пересічні люди підстав-
ляють плече злочинним політиканам і фактично власноруч 
починають «викопувати собі могили». В аналогічній ситуації, 
коли частина німців голосувала за Гітлера й нацистів у 1933 р., 
ситуація соціального божевілля обернулася національною ка-
тастрофою, і вже через 12 років Німеччина перебувала у руїнах 
та мала нечувані в її історії людські втрати. Багато луганчан і 
донеччан жорстоко поплатилися за власну інфантивність й не-
розважливість у наступні місяці. 

Подальший перебіг подій зумовив сучасну динаміку роз-
витку соціально-політичних уявлень населення вже окремо по 
різні боки фронту. Продовжимо аналіз, спираючись на дані со-
ціологічного опитування 2015 р. З метою виявлення тенденцій 
розвитку суспільно-політичної думки на підконтрольних Укра-
їні територіях двох східних областей за ініціативи Української 
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миротворчої школи було проведено соціологічне дослідження (з 
1.02 по 7.03 2014 р.) методом масового репрезентативного опи-
тування дорослого населення у віці 16 і більше років за квотним 
принципом відбору респондентів відповідно до демографічної 
структури постійних мешканців міських агломерацій. Загалом 
опитано – 1200 осіб, у т.ч. жінок – 53,7%, чоловіків – 46,3%. За 
етнічним складом: 67% – етнічні українці, 25,7% – етнічні росія-
ни, 7,3% – представники інших етнічних груп. Опитування здій-
снювалося у восьми міських агломераціях двох областей (див. 
табл. 3). Таким чином, отримані дані можна розповсюджувати 
на міське населення Луганської і Донецької областей.

Табл. 3
Міста й кількість опитаних по областях

                       Луганська обл.                                                               Донецька обл.

  Старо- Сєвєро- Лиси- Рубіжне Маріуполь Слов’- краматор. Червоноар- 
 більськ донецьк чанськ  кремінна янськ константин. мійськ.

        Артемівськ Димитрів
        Дружківка

  135 146 118 123 179 159 160 180  
                                              522                                                                   678

2. Тенденції колективної свідомості в Луганській та Донецькій областях 
станом на початок 2015 року 

Тенденції політичної думки.
Дослідження зафіксувало суттєве оздоровлення громад-

ської думки на підконтрольних Україні територіях. Очевид-
ним є те, що «марення Росією» поступово зникає, повертаєть-
ся здоровий глузд, критичне мислення. Вперше за багато років 
суспільно-політична думка принаймні в частині Луганської та 
Донецької областей є аналогічною до поглядів та тенденцій, 
притаманних населенню України загалом. Аргументуємо наші 
висновки емпіричними даними.
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Перед респондентами ставилося питання: «Яким Ви ба-
чити політичне майбутнє Донбасу?» Розподіл відповідей міс-
титься у таблиці 4.

           
Табл.4.
Як респонденти бачать політичне майбутнє Донбасу (у %)

Як було і раніше – у складі єдиної України. 56,5
У складі єдиної України, але з розширеними повноваженнями. 28,7
Як федеративне утворення у складі України. 6,5
Як республіку з обов’язковим укладанням договору з Україною. 2,9
Припускаю вихід зі складу України. 5,4

Дані свідчать про абсолютне переважання настроїв на ко-
ристь єдиної України. Власне прямих та відвертих сепаратис-
тів дослідження зафіксувало трохи більше 8% (сума процентів 
двох останніх рядків). Чимала частка (близько 35%) – це люди, 
яких би задовольнив певний статус або особливі права регіону. 
Отже згущена картина виглядає так: «як було раніше» – 56,5%, 
«розширити права» – 35,2%, «геть з України» – 8,3%. Звертає на 
себе увагу, що відомі гасла, з яких починалася рік тому так зва-
на «русская весна» – «федералізація» і «окрема республіка» – 
явно програють у громадській думці (6,5% та 2,9% відповідно). 
Вони є дискредитованими розвитком подій на Донбасі.

В різних соціальних групах політичне майбутнє бачиться 
з певними відмінностями. У таблиці 5 наведено дані відпові-
дей етнічних українців та етнічних росіян. Існує очевидна тен-
денція до сепаратизму та іредентизму з боку помітної частини 
етнічних росіян (18,8%) та бажання дистанціюватися від цен-
тру (41,4%), але в середовищі етнічних росіян провідною та-
кож є тенденція до збереження єдиної України. Сума перших 
двох рядків, де фігурує ідея єдності, становить 70%! Можна 
стверджувати, що поволі відбувається процес інтеграції етніч-
них росіян до української політичної нації.
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Табл.5
 Як респонденти бачать політичне майбутнє Донбасу
 
  Українці Росіяни

Як було і раніше – у складі єдиної України. 62,7 39,6
У складі єдиної України, але з розширеними повноваженнями. 28,5 30,4
Як федеративне утворення у складі України. 4,9 11,0
Як республіку з обов’язковим укладанням договору з Україною. 1,8 4,5
Припускаю вихід зі складу України. 2,1 14,3

Тенденцію до укріплення політичної української нації на 
звільнених територіях підтверджують відповіді на два наступ-
ні питання: (1) «Чи змінилися у Вас погляди на майбутнє Дон-
басу за останній рік?» та (2) «Якщо так, то в якому напрямку?». 
У переважної більшості респондентів (63,7%) погляди певним 
чином змінилися. З цієї частини опитаних трансформація по-
глядів відбулася переважно на користь єдиної України (73,2%), 
а у протилежний бік відповідно – 26,8%. Аналіз відповідей ет-
нічних українців та етнічних росіян доводить, що вони умовно 
«рухалися» в одному політичному напрямку, тут тенденції до 
єдності мають наступний вигляд у числах: 76,3% і 66,2%. 

 Нарешті, розглянемо, який вектор зовнішньої політики 
України згідні підтримувати мешканці Донбасу (див. табл. 6).

Таке питання виявилося об’єктивно складним для бага-
тьох респондентів, отже, майже 30% опитаних уникнули пря-
мої відповіді. Однак відносно переважає бажання євроінтегра-
ції, з ідеї якої, до речі, і починався другий Майдан. Оскільки 
жодних практичних наслідків та переваг євроінтеграції укра-
їнці ще не відчули, то такий настрій є, скоріше, виявом цивілі-
заційного вибору та остраху через агресію та окупацію з боку 
недружньої Росії. В питанні зовнішньої політики також про-
стежуються суттєві відмінності поміж етнічними українцями 
та етнічними росіянами, проти вони не набувають абсолютно-
го протистояння (див. табл. 7).
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Табл.6
Думки респондентів щодо бажаного пріоритету зовнішньої політики України (у %)

Євроінтеграція 33,4
Рівне віддалення і від Росії, і від Європи 23,1
Зближення з Росією 13,7
Важко відповісти 29,3

Табл.7.
Думки етнічних українців та етнічних росіян щодо бажаного пріоритету зовнішньої політики України  
(у %)

 «українці» «росіяни»
Євроінтеграція 36,9 23,6
Рівне віддалення і від Росії, і від Європи 24,2 20,6
Зближення з Росією 8,4 28,3
Важко відповісти 30,0 27,6

Ми бачимо, що ідея євроінтеграції важко, але поволі про-
ростає на Донбасі. Цьому об’єктивно сприяє війна з Росією, 
яка зменшує вибір, відсікає у свідомості, передусім, етнічних 
українців можливість зближення з агресором. Українці на разі 
переживають те, що польський соціолог П.Штомпка визначив 
як «культурна травма» – гостра негативна реакція на згубні зо-
внішні дії, шок від підступної агресії. Навіть у середовищі ет-
нічних росіян однозначна орієнтація на Росію зазнає кризи. 

Зберігається доволі високий відсоток мешканців регіону, 
які не можуть чітко визначитися з кола принципових політич-
них питань. Отже, боротьба за уми людей продовжується. Це 
може бути резервом як для зміцення української політичної 
нації, так і базою для сепаратизму та іредентизму, якщо Украї-
на програє інформаційну війну, не зможе виконувати соціаль-
ні зобов’язання, не налагодить систему патріотичного вихо-
вання молоді.

Відомий письменник, політик та дипломат Юрій Щербак 
ще на початку війни висловив думку, що відбувається міжет-
нічний конфлікт: росіяни проти українців. Наші дані цього не 
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підтверджують: немає чіткого поділу у настроях, думках за ет-
нічним принципом, принаймні, в зоні АТО на підконтрольній 
Україні території. Суспільство не розколоте на етнічні групи 
та не відбувається консолідація відповідних спільнот по різні 
сторони барикади. Як не існує і громадянської війни, відсут-
ні фундаментальні причини для громадянського озброєного 
протистояння. Агресор вміло маніпулює мешканцями Дон-
басу, знаходячи слабкі ланки, «хиткі соціальні сегменти», які 
майстерно використовує у власних цілях. Безперечно, антиу-
країнські елементи частково залишилися на звільнених тери-
торіях, проте вони у меншості, і образно кажучи «відійшли у 
підпілля». Тут вже домінують проукраїнські настрої, які вар-
то використовувати для посилення позицій держави, армії та 
громадянського суспільства.

Ідентичності та довіра до інституцій.
Продовжимо аналіз настроїв на Донбасі у більш ґрунтов-

ному аспекті особистості, який і визначає у кінцевому підсум-
ку політичні погляди. Мова іде про систему ідентичностей та 
довірчі стосунки. Отже, як себе позиціонують жителі Луган-
ської та Донецької областей у політичному просторі? В таблиці 
8 розміщено відповідні дані. 

Табл.8.
Ідентичності опитаних (якою мірою себе відчувають):

  У повній У значній У малій Зовсім Важко Індекс
  мірі мірі мірі не відчуваю відповісти 

Громадянином України 62,7 21,1 10,1 4,5 1,5 2,404
Патріотом України 2,0 29,6 17,5 11,5 9,5 1,727
Донеччанином, Луганчанином 23,1 25,6 23,1 14,5 13,6 1,436
Патріотом Донбасу 18,7 22,1 19,2 22,1 18,0 1,195
Європейцем 8,2 15,2 20,4 41,6 14,6 0,754
Громадянином СРСР 5,0 7,1 8,6 62,3 16,9 0,378
Громадянином іншої країни  1,4 3,6 9,1 74,4 11,6 0,205



149

Числові доповнення для розрахунку індексу ідентичності 
(по рядку зліва направо) – 3, 2, 1, 0. Індекс може коливатися від 
0 (відсутність самоідентифікації) до 3 (максимальна ідентич-
ність). Для відтворення типології поділимо числовий ряд ін-
дексів на три групи, отже:

Від 0 до 1 – низький рівень ідентичності; 1–2 – середній рі-
вень ідентичності; 2–3 – високий рівень ідентичності.

Групування за індексами ідентичності дає таку картину:

Найпоширеніша у спільноті  Громадянин України
ідентичність: від 2 до 3 

Середньо поширена ідентичність: Патріот України, 
від 1 до 2 Донеччанин (Луганчанин), Патріот Донбасу

Мало поширена ідентичність: Європеєць, Громадянин СРСР,
Від 0 до 1 Громадянин іншої країни

Перейдемо до довірчих відносин. Респондентам було за-
пропоновано визначити ступінь довіри до різних інституцій 
та соціальних груп за п’ятибальною симетричною шкалою. 
При обробці первинних статистичних даних використовува-
лися числові доповнення +1, +0,5, 0, -0,5, -1 для розрахунку ін-
дексу довіри по кожному рядку. Він може коливатися від +1 
до – 1, де +1 – максимальна довіра аудиторії, -1 – повна відсут-
ність довіри. Дані зведено до таблиці 9.

Поділимо об’єкти довіри на чотири групи відповідно до 
отриманих індексів (див. табл.10).

Дані, безумовно, є цікавими. Довіра до волонтерів переви-
щила рівень довіри до церкви! На Донбасі під словом «церква», 
як правило, розуміється УПЦ МП. Саме церква була безумов-
ним лідером довіри у колі громадських інституцій до війни. 
Але криза на Донбасі суттєво понизила рівень довіри до цер-
ковників, які не виступили як миротворці та моральна сила. 
Частина ієрархів підтримала сепаратистів та агресора, інша – 
«сидить у кущах» та заробляє гроші на горі людей. Безумовно, 
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населення потребує якоїсь духовної опори, особливо у важкі 
часи. Сталін свого часу навіть дозволив відкрити парафії РПЦ 
під час війни, аби люди могли втішатися вірою та молитися за 
загиблих і живих на фронті. Отже, сучасна УПЦ МП, яка ма-

Табл.9.
Ступінь довіри до основних інституцій та соціальних груп (у %)

Індекс Об’єкт довіри Безумовно Скоріше Важко Скоріше Безумовно
  довіряю довіряю відповісти не довіряю не довіряю
+0,873 Членам родини 79,2 16,4 2,5 1,2 0,7
+0,045 Більший частині сусідів 10,1 31,0 26,1 23,4 9,4
+0,25 церкві 25,3 27,7 27,0 11,8 8,2
-0,316 Місцевим органам влади 2,2 10,6 29,7 36,8 20,7
-0,327 центральним органам влади 2,2 11,6 29,0 32,9 24,3
+0,22 Армії 18,7 36,5 23,0 13,7 8,1
-0,352 Міліції 1,8 9,0 28,2 39,0 22,0
-0,485 Правосуддю 1,5 5,0 24,4 40,1 28,9
+0,55 Волонтерам 36,4 38,2 17,0 6,1 2,3
-0,544 Російським телеканалам 1,9 7,3 20,4 25,2 45,2
0,00 Українським телеканалам 9,2 28,2 27,2 23,1 11,8
-0,628 Чуткам 0,8 4,4 13,8 31,5 49,4
+0,159 Інформації в Інтернеті 10,3 34,9 28,5 17,0 9,3

Табл.10.
Групування об’єктів за рівнями довіри населення

Висока довіра Від 0,5 до 1 1) Членам родини 
  2) Волонтерам 
Скоріше довіра Від 0 до 0,5 3) церкві 
  4) Армії 
  5) Інформації в Інтернеті 
  6) Більший частині сусідів 
  7) Українським телеканалам
Скоріше недовіра Від 0 до -0,5 8) Місцевим органам влади 
  9) центральним органам влади  
  10) Міліції 
  11) Правосуддю
Недовіра Від -0,5 до -1 12) Російським телеканалам 
  13) Чуткам
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ла свободу дії та проповіді, не впоралася зі своїм завданням 
або місією, що завжди беруть на себе релігійні організації за 
аналогічних подій. Люди це відчули, і замість підвищення сус-
пільного рейтингу церковники отримали падіння довіри. Але 
у суспільстві фактично з’явилися нові «святі» – волонтери, 
тобто звичайні люди, що з моральних переконань опікують-
ся військовими, пораненими, біженцями. Діяльність волонте-
рів особливо бентежить свідомість донеччан, де не звикли до 
проявів громадянського суспільства та поширеною раніше бу-
ла атомізована модель існування. Насправді люди в основній 
масі прихильні до проявів моральної поведінки. У соціумі, де 
і влада, і церква фактично стали на шлях національної зради, 
триває пошук нових опор. Громадянське суспільство, уособле-
не волонтерами тіснить старі інституції.

Також варто звернути увагу на феномен армії, тобто вій-
ськових, які борються за незалежність і свободу України. Це 
державна інституція, навіть добровольчі батальйони пере-
важно перебувають або у структурі МВС України, або у скла-
ді ЗСУ. Ставлення до влади і державних інституцій, як свід-
чать результати опитування, є вкрай поганим, особливо, до 
системи правосуддя. На цьому тлі – зовсім інше ставлення до 
армії. Безумовно, за останній рік довіра до військових зросла, 
особливо у спільноті проукраїнськи налаштованих громадян. 
Президент України П. Порошенко 21.02.2015 р. на зустрічі з ак-
тивом Запоріжжя використав дані опитування КМІСу і опри-
люднив рейтинг довіри українців до армії – 74% [5]. В нашо-
му опитуванні цей показник дорівнює 55,2% (для порівняння: 
церкві повністю або частково довіряють 53% опитаних). Для 
Донбасу це доволі високий рівень довіри населення до армії.

Пересічно поганим є ставлення до правоохоронних орга-
нів та органів влади різного рівня. Очевидним є те, що на цих 
територіях відбувся колапс державної влади, міліція переходи-
ла на бік сепаратистів, місцеві органи влади або самоусунули-
ся, або залишаються напівпаралізованими. Великий відсоток 
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опитаних (майже 30%) не зуміли висловитися щодо довіри до 
місцевих органів влади, очевидно, через те, що не поінформо-
вані про її наявність та характер діяльності.

Антирейтинг довіри очолюють чутки та російські ЗМІ, що 
є добрим сигналом. Але чи відповідає це на сто відсотків дій-
сності? Ми припускаємо, що тут міг спрацювати ефект публіч-
ності висловлювання. На сьогодні відверто зізнаватися у дові-
рі до чуток і російських ЗМІ не є гарним тоном. Можливо, на 
раціональному рівні так воно і є, але пропаганда зачіпає, як 
правило, підсвідомість людини, вона б’є на інстинкти самозбе-
реження, виживання, орієнтована на роздмухування страхів. 
Ось чому чутки або відверта брехлива інформація по телеба-
ченню може спрацьовувати образно кажучи в обхід раціональ-
ної свідомості.

Відчуття безпеки та стратегії виживання.
Мабуть головне, що сьогодні турбує пересічних мешкан-

ців регіону, це проблема безпеки та виживання в умовах ві-
йни. Такою є природна реакція особистості на загрози та жа-
хіття війни.

Почнемо зі страхів, які переживають громадяни в Луган-
ській та Донецькій областях (див. табл.11). В таблиці за відпо-
відями респондентів здійснено первинне групування відповід-
но до інтенсивності острахів, які викликають різні зовнішні 
подразники.

Перша група побоювань – це пряма фізична загроза, зу-
мовлена війною та окупацією, тобто по-суті це екзистенцій-
ні острахи (пряма загроза існуванню); друга група – ризики, 
що опосередковано пов’язані з воєнним часом (переважно 
соціально-економічного характеру, які закономірно виника-
ють через руйнування економіки); третя – включає острахи 
більш особистого характеру; четверта – статистично менш 
значущі загрози (хоча в мирні часи, наприклад, злочинність як 
правило належить до провідних соціальних проблем або за-
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гроз). Ми пересвідчилися, що екстремальна ситуація суттєво 
змінила відчуття та структуру загроз. Тема безпеки стає про-
відною у масовій свідомості через фактор війни.

Табл.11.
Основні соціальні страхи жителів Донбасу (у %)

Військових дій 81,9 І  
Захоплення території, на якій мешкає  57,8 Екзистенцій ні загрози
респондент
Різкого підвищення цін 56,4 ІІ
Голодного часу 42,9 Соціально-економічні ризики
Припинення соцвиплат, пенсій 40,8
Поглиблення кризи в економіці 40,7 
Хвороб (включно із захворюваннями близьких) 33,6 ІІІ
Відсутність продуктів та предметів першої необхідності 33,6 «Особистісні» загрози
Безробіття 32,6 
Злочинності 24,4 ІV
Скасування пільг 9,4  Інші загрози
Природних або техногенних катастроф 6,8
 

Методика опитування дозволяє простежити динаміку від-
чуття безпеки існування, а фактично наявності військової за-
грози, протягом останніх 14 місяців (див. табл. 12).

Для кращого сприйняття інформації нами розраховані ін-
декси відчуття безпеки через застосування наступних таких 
доповнень: Відсутність загроз – 0, Невеликі загрози – 1, Поміт-
ні загрози – 2, Доволі сильні загрози – 3, Дуже сильні загрози – 
4. Отже, Індекс може коливатися від 0 до 4. В таблиці 13 подано 
розрахунок індексів.

Графік (Мал.1) індексів відображає погіршення соціаль-
ного самопочуття через виникнення тривоги в моменти, які 
припадають на загострення суспільно-політичної ситуації та 
сплески військових дій. 
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В критичній ситуації людина виробляє певні стратегії ви-
живання або спротиву. Вони можуть об’єктивно відігравати 
неоднозначну суспільно-політичну роль, бо в умовах війни або 
грають на руку агресору, або підсилюють оборонний потенці-
ал країни. Відповіді на запитання анкети «Який є Ваш особис-
тий план пережити важкі часи?» містяться у таблиці 14. Рес-
понденти мали право зробити кілька виборів, отже, розподіл 
процентів перевищує 100%.

 Простежуються чотири основні стратегії, кожній з яких 
належить сегмент близько 25%:

Табл.12.
Зміна відчуття безпеки протягом року (у %)

Періоди Відсутність Невеликі Помітні Доволі сильні Дуже сильні 
 загроз  загрози  загрози загрози  загрози
Січень - лютий 69,3 22,5 6,7 1,2 0,4
Березень - квітень 39,9 36,0 18,4 4,2 1,4
Травень - червень 10,8 24,5 30,8 20,8 13,2
Липень - серпень 9,7 19,7 23,3 22,1 25,2
Вересень - жовтень 14,8 23,4 27,7 21,9 12,2
Листопад - грудень 14,4 26,7 21,1 19,3 18,6
Січень-лютий (2015) 8,8 24,7 20,0 20,2 26,3

Табл.13
Індекси відчуття безпеки по періодам 

7 Січень - лютий 0,407
6 Березень - квітень 0,906
3 Травень - червень 2,013
1 Липень - серпень 2,406
5 Вересень - жовтень 1,933
4 Листопад - грудень 2,012
2 Січень - лютий (2015) 2,305
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• Соціально-активна,
• Індивідуально-активна,
• Соціально-пасивна,
• Пасивно-очікувальна.
Соціально-активна стратегія означає, що індивід намагається 

підтримати державу, армію, інших громадян, і таким чином на-
близити перемогу та відвести загрозу від власної домівки.

Індивідуально-активна – означає, що індивіди самостійно 
виробляють стратегію виживання, можуть вдатися до емігра-
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Табл.14
Особиста стратегія на «важкі часи» (у %)

Діяти по ситуації 68,5

Допомагати близьким людям, згуртуватися у родині 57,2

Долати усі труднощі самостійно 27,3

Максимально використовувати допомогу держави, благодійників, волонтерів 26,0

Активно брати участь у громадських акціях 24,4

Підтримати державу, якщо потрібно – піднятися на захист 19,6

Готуватися до еміграції 18,9

Важко відповісти 1,8
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ції, мають певні ресурси (фізичні і матеріальні), аби уникнути 
гіршого.

Соціально-пасивна – полягає в опорі на державу, благодій-
ність, волонтерський рух, її дотримуються люди, які не мають 
суттєвих власних ресурсів виживання.

Пасивно-очікувальна – індивіди ідуть за течією, прийма-
ють ситуативні рішення, не мають чіткої соціальної позиції.

Нас, в першу чергу, цікавить перший сегмент. На нього мо-
же спиратися і держава, і волонтерський рух, і громадянський 
спротив місцевому сепаратизму та іредентизму. Цей сегмент 
сягає 25%, що, з одного боку, не є домінуючим настроєм в соці-
умі, але, з іншого – доволі великим соціальним резервом, який 
переважно не використовується.

У відповідях етнічних українців та етнічних росіян про-
стежується певна різниця (див. табл. 15). Вона стосується част-
ки респондентів, схильних до соціально-активної стратегії та 
перспективи еміграції. Поміж етнічних росіян вдвічі менше 
тих, хто згоден підтримати державу у воєнний період, на 10% 
менше тих, хто схильний до громадської активності.

Табл.15
Особиста стратегія на «важкі часи» етнічних українців та етнічних росіян (у %)

 українці росіяни

Готуватися до еміграції 17,0 24,4
Максимально використовувати допомогу держави, 
благодійників, волонтерів 26,1 28,3
Долати усі труднощі самостійно 25,0 32,6
Допомагати близьким людям, згуртуватися у родині 59,6 50,8
Діяти по ситуації 69,2 67,4
Активно брати участь у громадських акціях 26,9 17,3
Підтримати державу, якщо потрібно – піднятися на захист 22,5 10,8
Важко відповісти 1,9 2,0



157

Також помітною є вікова різниця (табл.16). Вона має при-
родне пояснення: молодь мобільніша та може брати на себе 
відповідальність, ризикувати. Отже, якщо проводити соці-
альну мобілізацію у боротьбі за національну незалежність та 
цілісність країни, то варто, передусім, звертатися до молодих 
українців. Близько третини з них потенційно можуть підста-
вити своє плече країні у важкі часи.

Табл.16
Особиста стратегія на «важкі часи» етнічних українців та етнічних росіян

 «молодь» «60 та більше»
Готуватися до еміграції 24,9 13,0
Максимально використовувати допомогу держави, 
благодійників, волонтерів 19,7 40,1
Долати усі труднощі самостійно 27,3 21,5
Допомагати близьким людям, згуртуватися у родині 53,0 55,0
Діяти по ситуації 65,9 65,8
Активно брати участь у громадських акціях 32,1 13,4
Підтримати державу, якщо потрібно – піднятися на захист 28,9 10,2
Важко відповісти 2,8 2,3

Основні лінії конфліктів.
Методикою дослідження була передбачена тривимірна 

оцінка конфліктного потенціалу, що присутній у громадах До-
нецької та Луганської областей. Використано три стандарти-
зовані шкали:

Шкала реальності існування конфлікту з позиціями «Так», 
«Скоріше так», «Скоріше ні», «Однозначно ні» з числовими до-
повненнями: 3, 2, 1, 0 для розрахунку індексу;

Шкала частоти проявів конфлікту з позиціями «Постійно, 
практично щоденно», «Доволі часто», «Іноді спалахує», «Дуже рід-
ко» з числовими доповненнями: 4, 3, 2, 1 для розрахунку індексу;

Шкала небезпечності конфлікту з позиціями «Так, дуже 
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небезпечний», «В цілому небезпечний», «Скоріше не загрозли-
вий», «Не загрозливий» з числовими доповненнями: 3, 2, 1, 0 
для розрахунку індексу.

 Для оцінки було обрано 7 різновидів конфлікту поміж 
різними соціальними групами. У таблиці 17 зібрано індекси ін-
тенсивності конфліктів, що розраховувалися за формулою:

І інтенсивності = І реальності + І частоти + І небезпечності
Діапазон коливання І інтенсивності: від 10 до 0.
Будемо вважати що:
Індекси до 4 – конфлікти малої інтенсивності.
Від 4 до 6 – середньої інтенсивності.
Від 7 до 10 – високої інтенсивності.

Табл.17
Індекси інтенсивності конфліктів (у порядку зменшення індексів)

Між патріотами України та прихильниками Росії («ДНР», «ЛНР») 7,402

конфлікт між населенням та місцевими органами влади 4,937

Між населенням та правоохоронними органами (міліція, прокуратура, суди): 4,87

конфлікт між армією (у т.ч. нацгвардія, добровольчі батальйони) 
та місцевим населенням 4,844

конфлікти всередині родин з политичних питань 4,791

конфлікт між основною масою населення і місцевими «олігархами», 
власниками великих підприємств та бізнесів 4,186

конфлікт поміж постійними мешканцями та вимушеними переселенцями 3,427

За обраною методикою до конфліктів високої інтенсив-
ності належить конфлікт між патріотами України та прихиль-
никами Росії («ДНР», «ЛНР»). Цей конфлікт значно виперед-
жає інші за трьома шкалами виміру. Близько 85% опитаних 
вважають такий конфлікт реальним, майже половина – вказує 
на його небезпеку; 36,1% – вважає, що він проявляється прак-
тично щоденно, а 33,5% – «доволі часто». 

Більшість обраних конфліктів входять до кластеру кон-
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фліктів середньої інтенсивності з тяжінням до низького рівня. 
На другій позиції після вельми зрозумілого та прогнозованого 
конфлікту цінностей та світоглядів стоїть конфлікт громади з 
місцевими органами влади. Ми вже звертали увагу на критич-
ну ситуацію з органами влади в зоні АТО. Очевидно, старі ор-
гани напівзруйновані, а нові не вибудовано. Конфлікт грома-
дян з представниками силовиків за інтенсивністю хоча і не є 
лідером, але, очевидно, існує та практично дорівнює показни-
ку конфлікту з правоохоронцями. І це – на тлі відносно висо-
кої довіри до армії. Очевидно, присутність поруч озброєних 
людей, які не завжди дотримуються військових статутів та за-
конності, є реальною проблемою. Щоправда, він, як правило, 
не є системним, а складається з окремих епізодів або недруж-
ніх зіткнень. Про це, зокрема, свідчить те, що лише 3,7% опи-
таних вважають, що такий конфлікт є постійним та проявля-
ється майже щоденно.

Нарешті, конфлікт поміж місцевими та переселенцями 
можна визначити як конфлікт малої інтенсивності. І це не мо-
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же не радувати, бо є свідченням певної толерантності у сус-
пільстві та вміння людей пристосовуватися до нових соціаль-
них реалій.

Інтенсивність конфліктів відображена на графіку (Мал. 
2). Поле конфліктів є двомірною моделлю, де вісь Х відобра-
жає індекси частоти прояву конфліктів, а вісь Y – індекси не-
безпечності конфліктів. У двомірному просторі дуже чітко 
простежується структура конфліктів: гострим є конфлікт між 
патріотами України та прихильниками Росії, найменш інтен-
сивним – поміж переселенцями і місцевим населенням, інші 
є близькими з точки зору гостроти, їх можна віднести до кон-
фліктів середньої інтенсивності.

3. «Два Донбаси»: різновекторні тенденції на підконтрольній  
і не підконтрольній Україні територіях.

На сьогодні не існує цілісного Донбасу ані політично, ані 
економічно, ані ментально. Лінія розмежування, випадково 
чи ні, але проходить таким чином, що відокремлює традицій-
ні українські етнічні землі, де віками господарювали аграрії, 
від міських агломерацій, які нашвидкуруч створювалися за ра-
дянської доби для потреб соціалістичної економіки. Саме у ці 
місцевості за оргнаборами перекидали робочу силу з різних 
кутків імперії, відкривалася «вільна прописка» для заохочення 
тих, хто звільнився з місць позбавлення волі без права прожи-
вати у більшості міст СРСР, створювалися спецпоселення для 
засуджених. В кризовій ситуації, на екзистенційній межі, коли 
руйнуються вторинні ідентичності (як от професійна або регі-
ональна) спрацьовує ефект «останньої барикади»: на перший 
план виступає національна та етнічна свідомість, яка на Дон-
басі штучно пригнічувалася за допомогою радянської ідеології 
та цькування українства. Саме цей процес ми бачимо у звіль-
неній частині Донбасу, де вперше за багато років (можливо, з 
часів утворення адміністративних одиниць) громадська думка 
у ключових політичних питаннях не відрізняється принципо-
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во від настроїв та тенденцій загальноукраїнського характеру. 
Різниця, мабуть, полягає в інтенсивності деяких проявів та ко-
лективних настроїв.

Принципово іншою очевидно, є ситуація на окупованій 
території. Ми припускаємо, що громадська думка тут є пато-
логічною, бо соціум не ґрунтується на природній основі. Оку-
пована територія не є самодостатньою, кліше «Новоросія» 
не перетворюється на твердий грунт для самоідентифікації, 
інформаційно-пропагандистська війна може лише на деякий 
час тримати населення у полоні ненависті та страху. Досто-
вірної та правдивої інформації з непідконтрольних територій 
бракує, власне, тоталітарні та військові режими ніколи не ми-
ряться з вільним волевиявленням або можливістю вільно ви-
словлювати власну думку. Проте певні спостереження та ви-
сновки зробити можна. Вони зібрані у таблиці 18. 

Табл.18.
«Два Донбаси»

Підконтрольні Україні території Окуповані території Донбасу

Поступове «одужання». колективна свідомість  Соціальна патологія набуває деяких рис
набуває позитивних тенденцій: хронічної хвороби:
Перелом настроїв на користь єдиної України «Луганський синдром»
Відновлення громадянських почуттів  Посилення  психології утриманця, 
та системи ідентичностей «феномен гуманітарки»
Маргіналізація «сепаратистів», «іредентів» Психологічна апатія: готовність прийняти
Запит на громадянське суспільство будь-яку владу або ідентичність, 
 що гарантує мир, соцвиплати, роботу, пенсії.

Пояснимо термін «луганський синдром». Його запропо-
нував проф. Ілля Кононов. Термін сконструйовано за аналогі-
єю зі «стокгольмським синдромом», автором якого є криміна-
ліст Нельс Бейєрот. Він проаналізував парадоксальну ситуацію 
із захопленням заручників у серпні 1973 р. в стокгольмсько-
му “Kreditbanken”. Парадоксальність виявилася в тому, що за-
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ручники почали відчувати емоційний зв’язок із терористами, 
навіть захищали їх, а боялися поліцейських. Зараз психологи 
кваліфікують стокгольмський синдром як різновид синдрому 
ідентифікації з агресором, описаного А. Фрейдом ще 1936 р. 
Щодо «луганського синдрому», то пряма аналогія, очевидно, 
не підходить. Мова іде про велику соціальну групу, яка від по-
чатку не була однорідним середовищем. Це феномен гібридної 
війни, коли «заручники» стають, по-перше, об’єктом потужної 
пропагандистської обробки, по-друге, окупанти намагаються 
проводити певну соціальну політику з розрахунку на маргіна-
лізовані прошарки, «радянських людей», відвертих українофо-
бів та «імперців», по-третє, широко використовується соціаль-
на міфологія на кшталт «треба потерпіти, а потім буде щасливе 
життя» або «Путін нарешті нас прийме у свої обійми» і т.п.).

Фактично ми є свідками розгортання двох протилежних 
векторів розвитку колективної свідомості за всіма основними 
пунктами. Якщо громадська думка на підконтрольних терито-
ріях крок за кроком долає штучний ізоляціонізм, та образно 
кажучи, вливається у річище загальноукраїнських настроїв та 
тенденцій, то на окупованій території шириться настрій, ха-
рактерний для заручників, потерпілих з високим обсягом мі-
фологізованої свідомості. Громадянське суспільство не може 
розвиватися в умовах тоталітарних порядків, які культивує 
окупаційна влада. Мікс з радянського та православного фун-
даменталізму на противагу європейському вибору України ли-
ше підсилює аномію та когнітивний дисонанс. 

Висновки 
1. Очевидним стає факт, що соціальний простір Донбасу 

розірвано не тільки військовими діями та лінією розмежуван-
ня ворожих сил, але і в аспекті громадської думки, доміную-
чих настроїв та політичних орієнтацій населення. Фактично 
утворилося два різні Донбаси, і це стосується і Донецької, і Лу-
ганської областей. Цей факт підкріплюється також міграцією 
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населення в обидві боки, яке посилює розбіжності в етнічній 
структурі, та сприяє формуванню ідеологічно різних спіль-
нот на підконтрольній і непідконтрольній територіях. Дослі-
дження виявило переважання антисепаратистських й анти-
іредентистських світоглядних настанов на підконтрольних 
територіях. Настрої людей на окупованих землях, очевидно, 
відрізняються, але ми не маємо достовірних емпіричних даних 
щодо їх характеру. Як гіпотезу, можемо прийняти ідею профе-
сора Кононова І.Ф. щодо феномену «луганського синдрому».

2. Події 2014 р. виявили приховану неоднорідність двох 
східних областей і той історичний факт, що вони свого часу 
були довільно сконструйовані комуністичною владою з різ-
них соціально-територіальних утворень. В радянській пе-
ріод розбіжності штучно нівелювалися завдяки спільній 
марксистсько-ленінській ідеології та уніфікованій системі про-
паганди і агітації; у новітній період історії нівелювання відбу-
валося під впливом диктату кримінально-олігархічних кланів, 
які фактично взяли владу в областях руками Партії регіонів. 
Фундаментальною особливістю і північної частини Луганщи-
ни, і західного та південно-західного Донбасу є домінування у 
соціально-територіальній структурі етнічних українців. Рані-
ше вони були не спроможними політично згуртуватися та ор-
ганізовано захищати власні права, проте багато десятків ро-
ків зберігали фундаментальні чинники етнічної ідентичності. 
За останній рік зовнішні чинники тиску на громадську думку 
й колективну свідомість змінилися або зруйнувалися у тому 
вигляді, в якому вони існували раніше. Дослідження виявило 
суттєву проукраїнську позицію більшості населення, яке про-
живає на підконтрольній території. Переважно «українськи-
ми» є і політичні ідентичності більшості населення. Очевид-
но, відбувся певний злам громадської думки на користь «єдиної 
України» та української ідентичності, бо у «довоєнний час», 
як свідчать попередні дослідження ще навесні 2014 р., доміну-
вали регіональні ідентичності.



164

3. Етнічні розбіжності в ідентичностях та оцінці ситуації 
існують, але не набувають критичного характеру. Важливим є 
те, що і в етнічних українців, і в етнічних росіян проявляють-
ся однакові домінуючі тенденції колективної свідомості. Хоча 
і з різною силою. Проросійська орієнтація етнічних росіян ре-
ально існує, але не є провідною тенденцією: більшість етніч-
них росіян демонструють лояльну позицію щодо України. Це 
створює передумови для формування політичної нації на те-
ренах Донбасу.

4. На підконтрольній території існують і проукраїнські, і 
антиукраїнські настрої, але їх співвідношення впевнено скла-
дається на користь України. Понад 60% опитаних тою чи ін-
шою мірою вважають себе патріотами України, а не вважа-
ють, чи лише не великою мірою – менше 30%. Головна опора 
України на Донбасі – це молоді українці, люди, чия свідомість 
сформувалася за останні 23 роки. Основні опоненти – етнічні 
росіяни старшого та похилого віку.

5. В колективній свідомості донеччан визріває думка що-
до необхідності єднання для захисту території та власних прав. 
Зафіксовано невдоволення респондентів існуючою атомізаці-
єю населення, є інстинктивний запит на ту чи іншу модель 
громадянського суспільства. Близько чверті населення (пере-
важно молодь) готові зайняти активну позицію, допомагати в 
разі потреби державі. Цю тенденцію також варто розглядати 
у контексті «зламу панівних настроїв», бо громадянське сус-
пільство на Донбасі було в абсолютно придушеному стані, а 
більшість населення сповідувала етатистську філософію або 
не критично погодилася на кримінально-олігархічну модель 
стосунків.

6. В соціумі виник попит на моральну референтну групу 
й певну духовну опору у складний кризовий період. В «мир-
ні часи» формально це місце займала церква (УПЦ МП); але в 
період війни ця домінація не виконала своїх функцій як рефе-
рентна група. Слово церковників не звучало в патріотичному 
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контексті, частина священнослужителів прямо перейшла на 
бік ворога. В результаті – довіра до церкви скоротилася, а абсо-
лютним лідером довіри у колі соціальних інституцій став во-
лонтерський рух. Отже, він узяв на себе місію «нових святих», 
є певною моральною силою, референтною групою і одночасно 
– прикладом або проявом громадянського суспільства, якого 
бракувало на Донбасі. На тлі дуже низьких значень довіри до 
державних інституцій (місцеві і центральні органи влади, мілі-
ція, правосуддя) відносно високим є показник армії, тобто до-
віра до людей, які зі зброєю боронять український Донбас. До 
певної міри люди, що ризикують своїм життям, стають рефе-
рентною групою для патріотично налаштованих громадян.

7. Домінуючою темою колективної свідомості на Донба-
сі є загроза військових дій та захоплення територій. Посилен-
ня відчуття  небезпеки існування чітко корелюється із заго-
стреннями воєнних дій по місяцях минулого року. На сьогодні 
мешканці Донбасу сприймають нову інформацію, оцінюють 
соціально-політичну ситуацію у контексті війни та миру. Ві-
йна є абсолютним психотравмуючим фактором. Оскільки ві-
йна затягується і немає чітких перспектив остаточного зами-
рення, більшість респондентів схильні вважати, що в останні 
6 місяців відбувається погіршення суспільно-політичної ситу-
ації. Проте більше половини опитаних зберігають надію на її 
покращення у перспективі.

8. Найбільша критика з боку громад фокусується на діях 
місцевої влади, а першочерговим завданням для покращення 
якості життя є ремонт доріг та можливість пересуватися регіо-
ном. Невдоволення владними чинниками є наскрізною карти-
ною по всіх регіонах України, але саме на Донбасі воно набуло 
великого розміру. Місцева влада виявилася неефективною, в 
багатьох містах вона кооперувалася із агресором та його пред-
ставниками в Україні. Після звільнення територій відбувала-
ся ротація (і не завжди вдала) керівників міліції, прокурату-
ри, органів самоврядування, проте це, очевидно, не вирішило 
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питання загалом. Отже, посилення місцевої влади є першочер-
говим завданням державного рівня. Чи владнають ситуацію 
військово-цивільні адміністрації, покаже час.

9. Найбільш інтенсивний, загрозливий і часто спалахую-
чий, на думку респондентів, є конфлікт між патріотами Украї-
ни та сепаратистами, прихильниками Росії («ДНР», «ЛНР»). На 
сьогодні він розвів по різні сторони барикади не тільки пред-
ставників громад, але, як свідчать дані опитування, конфлікт 
точиться у родинах, між близькими людьми. Глибше вивчення 
конфліктів може відбутися за умов застосування якісних мето-
дів, проте це не входило до програми даного дослідження.

10. Опитування не підтвердило гіпотези про суттєві роз-
біжності у громадській думці поміж жителями територій, що 
мали негативний досвід окупації, і тими, які уникнули цієї до-
лі. Острах навали, війни, окупації, вимушеного переселення, 
очевидно, є однаково зрозумілим і жителям Слов’янська, і 
Старобільська.

11. Стає очевидним фактом, що за останній рік українська 
політична нація укріпилася на Сході та Півдні. Якщо в 1990-і 
р. за даними низки соціологічних опитувань та за підсумка-
ми парламентських виборів українство домінувало виключно 
у Західному регіоні, то в нульові роки ХХІ ст. «українське домі-
нування» поволі просунулося у Центральну та Північну Укра-
їни. Другий Майдан і війна з Росією якісно змінили ситуацію 
на Сході та Півдні. Саме тут продовжилося формування укра-
їнської політичної нації.
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Наталя Беліцер, Сергій Данилов, Арсен Жумаділов

Конфліктний потенціал Херсонщини  
як нового прикордоння

Традиційно Херсонщина вважалася спокійним регіоном 
– «територією толерантності», де не існувало вибухонебез-
печних міжетнічних або міжконфесійних конфліктів, і разом 
з тим – «червоним поясом», тобто, областю, населення якої під 
час виборів традиційно віддавало перевагу представникам лі-
вих та/або проросійських політичних сил.

Ситуація значно змінилася та ускладнилася під час Рево-
люції Гідності та наступних драматичних подій, пов’язаних з 
анексією Криму, штучно створеним сплеском агресивного сепа-
ратизму у східних регіонах України і військовими діями на Дон-
басі, які отримали назву «Антитерористична операція» (АТО).

Запроваджений внаслідок анексії Криму адміністратив-
ний кордон з окупованою територією півострова перетворив 
Херсонщину на «нове прикордоння», що мало низку негатив-
них наслідків для ситуації в регіоні; зокрема, зміну демогра-
фічного складу населення у зв’язку зі зростаючою кількістю 
внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що прибувають з Кри-
му та зони АТО. Інформація про зосередження в Криму новіт-
ньої зброї та розміщення на півострові додаткового контин-
генту армії та флоту Росії призвело до поширення тривожних, 
на межі панічних, настроїв серед місцевого населення, особли-
во у серпні – вересні 2014 року.

Дослідження, проведене на Херсонщині в рамках Україн-
ської Миротворчої школи протягом жовтня – грудня 2014 ро-
ку, дозволило виявити найбільш актуальні типи наявних та 
потенційних конфліктів; аналіз отриманих даних може стати 
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основою для вироблення цілісної стратегії та «дорожньої кар-
ти» заходів, спрямованих на деескалацію існуючих конфліктів 
та попередження нових ліній напруження, а також трансфор-
мації виявлених конфліктів у більш конструктивні форми. 

Методологія дослідження полягала у проведенні глибин-
них індивідуальних інтерв’ю, фокус-груп, експертному он-
лайн опитуванні (анкетуванні), використанні доступних дже-
рел інформації, зокрема,  результатів моніторингу ЗМІ.

конфлікти на Херсонщині у висвітленні ЗМІ
Акції протесту проти відмови курсу на євроінтеграцію 

в Херсоні розпочалися 21 листопада 2013 року і відбували-
ся щоденно, збираючи по 100 – 150 учасників. На відміну 
від київських протестних подій, в них не було поділу чи ан-
тагонізму між «політичними» та громадськими активіста-
ми; в нечисельних мітингах на площі Свободи разом брали 
участь і члени опозиційних політичних партій, і представ-
ники доволі сильного у Херсоні  «третього сектору». Піс-
ля жорстокого розгону і побиття протестуючих на Майдані 
Незалежності у ніч на 30 листопада, херсонський Євромай-
дан продовжував мітингувати практично безперешкодно. 
Навіть перший мітинг бюджетників, зібраний 12 грудня на 
підтримку діючої влади на тій самій площі, обійшовся без 
проявів агресії. В подальшому, на відміну від інших великих 
міст східної та південної України і незважаючи на засилля 
«регіоналів» в органах обласної та міської влади, конфлік-
ти між «майданівцями» та «антимайданівцями» відбували-
ся з помітно нижчим рівнем насильства та агресії: до «сило-
вих сценаріїв» - таких, як у Харкові чи Одесі – не вдавалася 
жодна сторона конфлікту, обмежуючись  обміном гаслами 
та переважно словесними провокаціями з боку місцевих 
«тітушок». Під час «ювілейного» 40-го Євромайдану на пло-
щі Свободи були прямі включення з Львівського та Рівнен-
ського євромайданів, де виступали депутати херсонської 
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міськради від «Батьківщини»; не було переслідувань і учас-
ників херсонського автомайдану, які влаштовували свої ак-
ції по всіх мікрорайонах міста на підтримку київських колег. 
Разом з тим, на акції київського «Антимайдану» з Херсон-
щини надсилали значну кількість осіб автобусами, а також 
окремим потягом. Звісно, не обходилося і без провокацій – 
двічі були розбиті вікна в автобусах, що мали везти херсон-
ців на київський Євромайдан, спалено авто помічника депу-
тата від «Свободи» Олега Панькевича, самому Панькевичу 
чинили перешкоди у зустрічах з виборцями.

Ситуація дещо загострилася наприкінці січня, після першої 
загибелі людей у Києві на Інститутській та хвилі захоплень ад-
міністративних будівель у різних містах України. Готувалися до 
штурму і Херсонської ОДА; починаючи з 24-го січня її посилено 
охороняли міліція та військовослужбовці, які доволі ефектив-
но протистояли зіткненням прихильників ПР та президента, з 
одного боку, і опозиціонерів – з іншого. Хоча херсонські май-
данівці, що пікетували ОДА, весь час наголошували на відсут-
ності намірів її захоплення, фейкова інформація про «штурм» 
з’явилася 27-го січня в деяких центральних ЗМІ, зокрема, опри-
люднена Першим Національним телеканалом (з посиланням на 
Євроньюс) і офіційно спростована обласною прокуратурою. За 
повідомленням прес-служби ХОП, «…ця інформація не відпо-
відає дійсності. В обласному центрі продовжуються мирні акції 
протесту на підтримку як опозиційних сил , так і Президента 
України. Порушень громадського порядку… не зафіксовано”.

Цікаво відзначити, що хоча депутати облради, всупереч 
протестам активістів, 24-го січня ухвалили звернення на під-
тримку президента Януковича, сесія почалася ушануванням 
хвилиною мовчання пам’яті майданівців, загиблих у Києві під 
час зіткнень 19 – 22. Пропозицію внесла депутатка від ПР, її 
підтримали всі присутні без обговорення чи коментарів. 

Найбільш резонансною справою за цей період було по-
ранення трьох міліціонерів, один із яких помер, і звинувачен-
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ня, без достатньої доказової бази, у цьому вбивстві студента 
ХНТУ1. 

Після перемоги Революції гідності зміна влади на Херсон-
щині також відбувалася у мирний спосіб, без суттєвих про-
тистоянь. Проте, важливо зазначити, що були спроби й «на-
гнітання пристрастей» за допомогою неправдивої інформації, 
зокрема, поширеної в блогосфері. Найяскравішим прикла-
дом цього є повідомлення відомого громадського активіста 
Ігоря Луценка, який 23-го лютого (після повалення у Херсо-
ні пам’ятника Леніну) написав у своєму блозі: «В Херсоні ві-
йна! Приїхало 100 оплотівців та 200 з Криму з вогнепальною 
зброєю… Стрілянина і ножі. Міліція не втручається. Аваков 
каже, що поки нічого зробити не може». Насправді, загін моло-
диків дійсно намагався спровокувати майданівців, але міліція, 
вчасно втрутившись,  не допустила зіткнень. Після того лідери 
майдану вирішили розійтися, аби «дати можливість літнім лю-
дям попрощатися з їхнім ідолом».2 

Безуспішними були і спроби російських і проросійських 
ЗМІ дестабілізувати ситуацію. Як написала 30-го березня пре-
зидент Херсонського обласного «Фонду милосердя і здоров’я» 
Алла Тютюник: «…не можу зрозуміти, з якого дива проросій-
ські ЗМІ вирішили, що Херсонщина підтримує вторгнення ро-
сійських військ і мріє, щоб вони прийшли до нас… ми.. ночу-
вали в приміщенні облдержадміністрації, самооборона разом 
з міліцією готові були відбивати напад. Але все було спокій-
но. Учора на площі Свободи “колорадських жуків” було, мо-
же, з 700, а нас - тисячі 2,5. …Наша обласна рада, міліція, СБУ, 
ДАІ заявили, що підтримують Майдан. Жодних заяв про під-
тримку російських агресорів ніхто, окрім купки комуністів та 
молодиків спортивної зовнішності, не робив. А Чуркін сьогод-

1 Детальніше див. http://blogs.lb.ua/vladimir_marus/253814_militsiya_pitaetsya_
obvinit.html.

2 Див. http://most.ks.ua/news/url/hersonskie_kommunisty_s_titushkami_  
ohranjajut_padshego_lenina
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ні раптом каже, що херсонцям “загрожують бандерівці” й нам 
потрібен захист росіян».

Проте, ситуація «нового прикордоння» призвела до по-
яви нових ліній напруження, незадоволення погіршенням 
соціально-економічного стану населення, а також локальних 
непорозумінь між місцевим населенням і ВПО.

Згідно з повідомленнями місцевої та центральної преси, 
в серпні та вересні посилилися,  особливо в південних райо-
нах, що межують із Кримом, розповсюдження провокатив-
ної інформації і нагнітання панічних настроїв, пов’язаних із 
загрозою російського вторгнення для створення сухопутного 
коридору до Криму.3 Публічні заяви та звернення тодішньо-
го губернатора Юрія Одарченка з проханням ввести на Хер-
сонщині військовий стан на тлі спроб роздмухування сепара-
тизму та закликів до створення «ХНР», зокрема, в соціальних 
мережах, сприяли певній радикалізації, з одного боку, патріо-
тичних настроїв, з іншого – проросійських (переважно з бо-
ку херсонських комуністів). Проте пропозиція комуністич-
ної фракції  повернутися до питання федералізації України та 
надання російській мові статусу другої державної не знайшла 
підтримки депутатів облради та міськради.

Загострення «традиційних» конфліктів між владою та 
громадою спостерігалося і внаслідок кадрових призначень на 
керівні посади новим головою Херсонської ОДА Андрієм Пу-
тіловим  деяких одіозних діячів, що активно виступали про-
ти київського та херсонського Майданів. Зокрема, йдеться про 
колишнього заступника начальника Головного слідчого управ-
ління МВС України Олега Татарова, відомого своєю участю у 
переслідуваннях активістів Майдану взимку 2013-14 років,4  а 
також нещодавнього подання на посаду керівника освіти ОДА 
Євгена Криницького, відомого своїми виступами на херсон-

3 http://ru.krymr.com/content/article/26514964.html.
4 http://www.ukrinform.ua/ukr/news/smitte_vi_baki_dlya_lyustratsiii_gotuyut_

na_hersonshchini_1976629.
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ському Антимайдані.5 Також місцеві медіа звинувачують Пу-
тілова у сприянні рейдерському захопленню державного мор-
ського порту.6  

Певні дії голови ХОГА дозволяють також припустити (не-
явний) конфлікт з керівництвом мерії міста, про що свідчать, 
зокрема, два окремих мітинги,  присвячених річниці Майда-
ну – «офіційний», скликаний ОДА, і звичний «євромайданів-
ський» за участі мера міста Володимира Миколаєнка.7  

Останнім часом з’явилися також лінії напруження між 
чиновниками ОДА та адміністрацією м. Генічеськ, з одного бо-
ку, і Меджлісом кримськотатарського народу, з іншого. Йшло-
ся, зокрема, про іґнорування рекомендацій Меджлісу при здій-
сненні кадрових призначень.8  

У жовтні посилилися конфлікти між різними політични-
ми силами, пов’язані з наближенням виборів до ВР і скандала-
ми під час виборчої кампанії, а також підрахунком голосів у де-
яких округах. Зокрема, гострий конфлікт  розгорівся в окрузі 
№ 182, де балотувалися представник ВО “Батьківщина” Юрій 
Одарченко та представник БПП Олександр Співаковський, які 
набрали тут найбільшу кількість голосів виборців із дуже ма-
лим відривом один від одного.9  

Конфлікти ідентичностей не мають якоїсь особливої хер-
сонської специфіки; вони пов’язані з політичними поглядами та 
уподобаннями  і часто виявляються у діаметрально протилеж-
ному ставленні до певної символіки, а також пам’ятників (Лені-

5 http://www.t.ks.ua/gubernatoru-ponravilos-kak-novyy-nachalnik-
departamenta-obrazovaniya-vystupal-na-antimaydane.

6 http://www.t.ks.ua/node/8039.
7 Див. http://censor.net.ua/photo_news/313032/v_hersone_na_godovschinu_

evromayidana_svozyat_byudjetnikov_i_studentov_smi_fotodokument.  
8 Див., наприклад, http://polit-kherson.info/publikatsii/politika/21425-

khersonskie-chinovniki-ne-ponimayut-problem-krymskikh-tatar-ili-ponimayut.html.  
9 Приклад висвітлення у центральній пресі: http://www.ukrinform.ua/ukr/

news/golovu_ovk_182_zvinuvachuyut_u_navmisnomu_zatyaguvanni_pidrahunku_
golosiv_1986410. 
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ну, Потьомкіну). Подібні конфлікти виникають також між міс-
цевим населенням і переселенцями з Криму та сходу України. 

Міжетнічні конфлікти мають, як правило, вузько локаль-
ний характер (відбуваються переважно  у селищах з компак-
тним проживанням певних етнічних меншин) і не приверта-
ють особливої уваги медіа. Повідомлення про осквернення 
ромських могил у Каховці навряд чи можна вважати міжетніч-
ним конфліктом, оскільки спіймані злочинці виявилися дво-
ма молодими безробітними наркоманами. Поодинокі повідо-
млення про бійки між представниками місцевого населення та 
турками-месхетинцями або між курдською та українською мо-
лоддю інколи мають «сенсаційні» назви на кшталт «Масове по-
боїще на Херсонщині» (с. Іванівка, 20 січня 2015),10 що є жур-
налістським перебільшенням. Варто відзначити, що в даному 
випадку місцева міліція, хоча й почала розслідування за фак-
том групового хуліганства, не акцентує етнічного походження 
учасників бійки, що в принципі, відповідає міжнародним стан-
дартам і рекомендаціям уникати «етнічного профайлінгу».

Міжконфесійні конфлікти мають переважно прихований 
характер і практично не висвітлюються ані місцевими, ані цен-
тральними ЗМІ; навпаки, популярним є твердження про зраз-
кову херсонську толерантність і співпрацю між представника-
ми різних конфесій і релігійних організацій. 

Результати емпіричних досліджень
Експертне опитування11 
На запитання щодо конфліктного потенціалу Херсонщи-

ни 6 респондентів оцінили його як «низький», 10 – як «серед-
ній», жоден – як «високий». Характерними є відповіді, що під-
креслюють традиційну толерантність жителів регіону: 

10 Див. http://khersonci.com.ua/accident/9235-massovoe-poboishche-na-
khersonshchine.html.

11 Взяло участь 16 осіб: 7 лідерів громадських організацій та незалежних екс-
пертів, 7 науковців та викладачів ХДУ, 2 представники владних структур.
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«…Херсонська область ніколи не була конфліктною. Ми 
достатньо тихий, спокійний регіон, який має мультикультур-
ну історію та склад населення. Це виробило за стільки років 
своєрідну «звичку» домовлятися».

Більшість (7) тих, хто вважає конфліктний потенціал «се-
реднім», зазначили його тенденцію до зростання. Основними 
причинами названі:

• політичні події останнього часу, перетворення Херсонщи-
ни у прикордонну область, падіння життєвого рівня насе-
лення;

• прибуття «переселенців і біженців» (маються на увазі ВПО);
• штучне культивування конфліктів з боку країни-агресора.

Разом з тим, більшість респондентів переконана у зрос-
танні патріотизму й об’єднанні суспільства заради спільної бо-
ротьби з новими загрозами та викликами:

«У суспільній свідомості населення домінує тренд щодо 
вкрай негативного ставлення до діяльності сепаратистських 
утворень – так званих ЛНР та ДНР. Військово-політичні та 
соціально-економічні наслідки конфлікту в зоні АТО зумовили 
трансформацію поглядів та ціннісних орієнтирів значної кіль-
кості населення щодо єдності в умовах протистояння сепара-
тистським проявам».

Різноманітні відповіді отримані на запитання про те, які са-
ме типи конфліктів є характерними для Херсонщини. Відзначені:

• світоглядні конфлікти та конфлікти ідентичностей (в ши-
рокому сенсі):
«…конфлікт батьків, які є носіями радянської ідентич-

ності і дітей – носіїв нової ідентичності української політич-
ної нації;конфлікт носіїв т.зв. «новоросійської» ідентичності 
і української ідентичності; конфлікт носіїв проєвропейської 
ідентичності і проросійської ідентичності; конфлікт авто-
номістської регіональної, обласної ідентичності і загальнодер-
жавної ідентичності». 
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• Міжетнічні конфлікти – домінують уявлення про їх відсут-
ність або дуже низький рівень (у локальних або у латент-
них формах). Ті, хто дав позитивну відповідь, відзначають 
напруження між місцевим населенням та «новими етніч-
ними меншинами». Особливу увагу звертають на курдів та 
турків-месхетинців:
«Найбільший ризик у цьому контексті складає ситуація 

з курдською общиною… Масові бійки за участю курдів та міс-
цевого населення…» (смт Іванівка та  с. Дружбовка Цюрупин-
ського р-ну); «…конфлікт через перетинання місцевим населен-
ням сільськогосподарських земель, наданих курдам в оренду»;

«…відзначаються процеси поступового уходу місцевого 
населення з селищ (Каланчакський, Чаплинський р-ни), де до-
мінують турки-месхетинці. Зазначений етнос уникає кон-
тактів з місцевим населенням, майже не асимілюється. Ак-
тивізація зазначених тенденцій у найближчій перспективі 
може мати негативні наслідки для розвитку етнічної ситу-
ації в регіоні».

• Стосовно міжконфесійних конфліктів – переважна біль-
шість респондентів заперечує їх наявність, підкреслює зла-
году та співпрацю (зокрема, посилаючись на позитивну роль 
обласної Ради Церков). Проте, є й більш критичні відгуки:
«Религиозный конфликт существовал на локальном уров-

не – ущемлялась украинская православная церковь киевского 
патриархата, при повсеместном распространении (почти в 
каждом квартале города, скверах, парках, как грибы вырастали 
сначала часовни, а потом храмы) московского патриархата. 
При этом не давали возможности строиться ни одному му-
сульманскому храму». 

Серед характерних для Херсонщини конфліктів відзначені 
також «конфлікт між центром і областю з приводу нерівномір-
ності соціально-економічного розвитку регіонів, депресивнос-
ті Херсонщини, відставання від інших регіонів і «наростання 
внутрішнього конфлікту Херсону і Каховської агломерації з пи-
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тань розподілу ресурсів і влади»; згадано і про «уявний» кон-
флікт – «конкуренцію з сусіднім обласним центром - містом 
Миколаєвом».

• Конфлікти «влада – громада»: наведені приклади свідчать 
, що донедавна вони були доволі гострими не тільки в об-
ласному центрі, а й у Каховці, Генічеську, Голій Пристані 
і Скадовську. Специфіка Херсонщини полягає у тому, що 
з точки зору лідерів НУО, зміна влади, зокрема, в ОДА, 
не призвела до покращення відносин з  громадянським 
суспільством (це стосується не тільки нинішнього голови 
ОДА Андрія Путілова та його команди, а й попереднього 
голови – Юрія Одарченка). При тому у відповідях йдеться 
не про конфлікти з органами місцевого самоврядування, а 
саме про виконавчу владу: 
«…Існує конфлікт між ОВВ та громадою. .. відбувається 

боротьба за крісло керівника, один губернатор міняє іншого, в 
області взагалі 3 тижня не було керівника… Зараз губернатор 
не призначив жодного заступника, вже біля місяця формується 
команда. Хотів призначити собі заступником Татарова, який 
має сидіти в тюрмі за вбивства на Майдані… Це виснажує та 
не дає ґрунту для єднання громади та влади». 

«…активісти не розуміють чому, коли Херсонська об-
ласть є прикордонною, до неї так мало уваги з центру. У нас 
змінилось два губернатори і один гірше за іншого. Підтримки 
не відчувається зовсім». 

До того ж, частина експертів вважає, що 
«…Традиційним для регіону є конфлікт між органами 

місцевого самоврядування та держадміністраціями. За рід-
ким виключенням він мав місце протягом всієї історії Хер-
сонської області з 1991 року. При цьому, як правило він роз-
гортався безвідносно до партійної належності керівництва. 
Останні приклади такого протистояння: губернатор Кос-
тяк – в.о. мера Бережная; Костяк – мер Сальдо (обидва регі-
онали) та інші». 
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Цікаво зазначити, що у відповідях представників владних 
структур помітна більш позитивна оцінка відносин між вла-
дою та суспільством:

«…влада прислуховується до думки інститутів грома-
дянського суспільства, які на сьогодні розглядаються не як по-
літична “забаганка”, а як реальна сторона, що має права, які 
здатні перетворити у рушійні дії, створити резонанс задля 
впливу на органи влади… Нині досить складно приймати важ-
ливі рішення без участі або думки громади, складно приховати 
мотиви тих чи інших рішень, адже рівень освіченості дозволяє 
деталізувати та робити певні висновки з тих кроків, які про-
понуються владою». 

 • Сепаратистський конфлікт у сьогоденній ситуації Херсон-
щини оцінюється переважно як низького рівня або взага-
лі відсутній; лише два респонденти з 16-ти зазначили на-
явність такого конфлікту (один із них – як «дуже високу 
загрозу»). Проте низка респондентів вважають, що такий 
конфлікт перебуває у латентному стані і може  суттєво за-
гостритися у разі зовнішнього втручання:
«Сепаратистський конфлікт перебуває у латентній фор-

мі, яка характеризується неманіфестованістю, він не перей-
шов у фазу конфліктної ситуації чи інцидентності. Проте по-
тенціал сепаратистського конфлікту відчутний: є прояви і 
поширення сепаратистських ідей і настроїв, є вплив цих ідей 
на поведінку громадян, іноді проявляється певна солідарність 
окремих жителів області із сепаратистськими проявами в 
Донбасі і Криму. Є… поширення сепаратистських матеріа-
лів, відкриті виступи сепаратистів. За підсумками виборів 26 
жовтня – Опозиційний блок має підтримку в області – 10,40% 
виборців, але велика кількість тих, хто підтримує сепаратис-
тів, не прийшли на вибори, тому була дуже низька явка»;

«Основним фактором реалізації сепаратистського сцена-
рію є зовнішня загроза»;

«…всередині самої області такої загрози не бачу. Наші лю-
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ди розганяли такі мітинги щонайменше 3 рази (до того ж міс-
цевих активістів на них не знайшлось, то завозили з Керчі, 
Запоріжжя та Харкова» (мова йде про період кінець лютого — 
початок березня 2014 р.).

• Конфлікт між місцевими мешканцями та переселенцями з 
інших регіонів.  7 респондентів відповіли, що такого кон-
флікту немає, або принаймні вони нічого про це не чули; 9 – 
знають про такі конфлікти, вважають, що вони виникають 
переважно з ВПО з Донецької та Луганської областей:
«Знаю про конфлікти, спровоковані появою символіки ДНР, 

ЛНР на будівлях, які виділяли під житло»;
«Переселенцы из Донбасса более агрессивные, на мой взгляд. 

В среде переселенцев из Крыма  есть много проблем. Нет у влас-
ти четкой стратегии: что с ними делать? Многие приезжают 
с надеждой, что им помогут…»

«…виникають, по-перше, із-за поведінки таких осіб. По-
друге, важкої інтеграції останніх, зокрема, вбачаю в цьому ви-
ну влади. Не створені нормальні умови, ми єдина область, де не 
працює координаційний штаб тощо. Утім, у нас дуже багато 
людей допомагають переселенцям, створені волонтерські гру-
пи, фонди, центри. …Вважаю, що цей конфлікт, якщо не за-
йматись їм, може бути достатньо вибуховим». 

• Роль владних структур (включно з правоохоронними ор-
ганами) у конфліктних ситуаціях оцінили як позитивну 7 
респондентів, негативну – 4, як «нейтральну»  –  4, не змо-
гли дати відповіді – 1. Серед критичних зауважень можна 
відзначити, зокрема, таке:
 «…місцева влада і «органи» із запізненням реагують на 

конфлікти, не вміють їх попереджувати, робити профілак-
тику, запобігання, працюють з наслідками, а не причинами, не 
ведуть вивчення, місцеву аналітику, моніторинг. Проблеми не 
вирішуються».

«Освітні заклади приділяють порівняно мало уваги поши-
ренню європейського досвіду мультикультуралізму».
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«…вони нічого особливого не роблять, окрім вшанування 
знаменних дат… Вважаю, що дуже мало інформації про ситу-
ацію в області подається, отже знову програємо інформаційну 
війну».

Окрема низка запитань стосовно Криму і кримськотатар-
ської проблеми виявила таке:

• Переважна більшість респондентів (15) вважають анексію 
Криму і впровадження адміністративного кордону акту-
альною для Херсонщини, болючою проблемою, джерелом 
існуючих та потенційних конфліктів. Тільки в одній відпо-
віді зазначено, що «Так, це конфліктогенне питання, але не 
є проблемою для Херсонщини».

• 12 респондентів вважають, що Крим має повернутися під 
юрисдикцію України, але виключно мирним шляхом, без 
застосування військової сили. Умовами повернення Криму 
названі: зміна влади в РФ; поширення антиросійських на-
строїв в Криму на фоні прогнозованого зниження життє-
вого рівня населення півострову; створення в Україні на-
лежного економічного клімату та підвищення рівня життя, 
добробуту, надання якісних соціальних та медичних послуг, 
створення умов для ведення малого та середнього бізнесу, 
розвитку аграрного сектору та створення робочих місць;  
підвищення рівня свобод і забезпечення прав людини.
Протилежні погляди (3 респонденти) полягають в тому, що:
«Є готовність відмовитись від Криму заради спокою і миру. 

Є мотив вдоволеності, що тепер після анексії Криму Херсон став 
більш важливим і потрібним для Києва, центральної влади»;  

 «Немає різниці, Крим – в складі України чи Росії, головне, 
щоб не було війни і народ жив достойно»;

«Українці вважають, що Крим є беззаперечною територі-
єю України, тому хочуть його повернути, а з іншого боку розу-
міють, що Крим був Україні тільки обузою, тому не важко його 
віддати заради миру»

Один респондент не дав відповіді.
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• Тільки 3 з опитаних обізнані з експертними пропозиціями 
стосовно можливих змін адміністративних кордонів Хер-
сонщини і оголошення прикордонних районів територією 
АРК. Загалом, у відповідях домінує уявлення про те, що по-
дібне рішення зустріне незадоволення і спротив як місце-
вого населення, так і місцевої влади і може стати джерелом 
гострого конфлікту. 
Висловлені й такі думки:
«Конфліктність цього питання потребує додаткового ви-

вчення передусім в прикордонних з Кримом регіонах, насампе-
ред – у Генічеському районі»;

«Чтобы уйти от конфликтов и непонимания местного ис-
теблишмента, необходимо четкое понимание, что это исклю-
чительно на период оккупации Крыма. Кроме того, такие ре-
шения нужно подкреплять экономическими рычагами, путем 
льготного налогообложения, создания СЭЗ и проч.; этот фак-
тор уберет возможные экономические конфликты».

• Ідея створення кримськотатарської національно-терито-
ріальної автономії, в принципі,  знайшла підтримку біль-
шості (11) респондентів, наприклад:
«Ідея створення кримськотатарської національно-тери-

торіальної автономії є перспективним механізмом реалізації 
прав цього етносу. Водночас, це може сприяти додатковій мо-
білізації зусиль з відстоювання інтересів України на кримському 
напрямку»;

«Крим – це батьківщина кримськотатарського народу , 
одночасно це складова частина України, це думка більшості 
херсонців»; 

«Поддерживаю. Это единственная возможность удер-
жать Крым в составе Украины, путем поддержания проукра-
инских настроений среди крымских татар».

«Можливо, дане питання варто розглянути в контексті 
реформи децентралізації влади»;

«…Я считаю, что Украина должна, несмотря на то, 
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что территория оккупирована, признать сегодня Крым 
национально-территориальной автономией. Именно Крым. 
Во-первых, это историческая справедливость… Но это бу-
дет отдать долг задним числом. Даже если завтра Крым вер-
нется, Украина не заберет свои слова обратно. Это уже шаг 
вперед. Украина должна не только задекларировать, она зако-
нодательно должна провести [это решение]. Это будет, во-
первых, очень серьезное подспорье в тех же проукраинских на-
строениях среди крымских татар. Это исправление ошибок 
прошлого, за все 23 года».

Троє з опитаних ставляться до неї нейтрально,  один не 
зміг дати відповіді. Категоричне несприйняття висловлено ли-
ше одним респондентом:

«Україна має бути унітарною. Вважаю, що саме автоном-
ний статус Криму – це одна з причин тої ситуації, яку ми за-
раз маємо. Вважаю, що в Україні достатньо інших правових 
можливостей для самовизначення».

Водночас частина тих, хто підтримує ці наміри, вважають, 
що така автономія має бути створена на території Криму, а не 
Херсонщини:

«…будь-яка  територіальна втрата завжди сприймається 
негативно, особливо у випадку якщо, наприклад, це стосується 
морського узбережжя.  Так,  можна прогнозувати, що дискусії з 
того, що херсонці через «нову автономію» нібито  втрачають 
вихід до Азовського моря можуть мати певний негативний ре-
зонанс та сприяти формуванню конфліктного світогляду на 
цю проблему»;

«…теперь заочно отдать Крым  коренным его жителям 
практически никто не возражает. Многие даже иронизиру-
ют по этому поводу. Среди крымских татар такое решение 
вызовет только положительную реакцию и надежду на скорое 
возвращение Крыма Украине. Международное сообщество, как 
мне кажется, будет поддерживать такое решение, которое 
будет свидетельствовать о проевропейском векторе решения 
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этнических конфликтов и основываться на правах коренных 
народов на свои территории». 

Один з експертів зазначив, що створення національно-
територіальної автономії кримських татар «переважно викли-
кає спротив у місцевого населення, прагнення підтримати – у 
лідерів громадських організацій. Політики, учасники виборів 
поки не засвоїли цю ідею, не осмислили її». 

Обговорення результатів і висновки
Результати, отримані методами якісних соціологічних до-

сліджень, загалом підтверджують відносно низький (порівня-
но з іншими прикордонними регіонами) конфліктний потен-
ціал Херсонщини і свідчать про те, що херсонці цінують таку 
репутацію і всіляко намагаються підтвердити уявлення про 
свою область як «територію толерантності». Зокрема, учасни-
ки експертного опитування, фокус-груп12 і глибинних індиві-
дуальних інтерв’ю зазначили, що навіть протистояння по лі-
нії «Майдан – Антимайдан» у Херсоні набувало м’якших форм, 
ніж в інших обласних центрах та великих містах південної та 
східної України (як-от Одеса, Харків, Запоріжжя), і що праців-
ники правоохоронних органів не вдавалися до насильницьких 
методів, а в критичних ситуаціях (наприклад, начебто можли-
ве захоплення ХОДА) доволі ефективно протидіяли переходу 
конфліктів у «гостру фазу».

Практично всі ті, з ким довелося спілкуватися, поділя-
ють думку про те, що важливу роль у здійсненні переважно 
мирних сценаріїв і застосуванні ненасильницьких методів бо-
ротьби під час акцій протесту та Революції гідності відігравало 
сильне, розвинуте й консолідоване громадянське суспільство, 
зусиллями якого вдалося уникнути чимало фізичних зіткнень 
і провокацій. 

12 Одна з фокус-груп складалася зі студентів ХДУ (15 осіб), друга – з ВПО та 
волонтерів КримСОС.
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Разом з тим, низка локальних конфліктів – зокрема, на ет-
нічному та/або релігійному ґрунті – не привертають особливої 
суспільної уваги, за винятком не завжди достовірної або пере-
більшеної інформації, що з’являється у блогосфері та місцевих 
ЗМІ. Слід задзначити, що в пошуках «сенсаційності» та нама-
ганнях привернути до себе увагу, журналісти та блогери за-
звичай приділяють значно більшу увагу всілякому «негативу» 
і недостатньо висвітлюють позитивні приклади полагодження 
конфліктних ситуацій. Характерний приклад – детальне висвіт-
лення арешту та сфальшованого, за багатьма ознаками, звину-
вачення студента Андрія Наливайка у вбивстві міліціонера 27 
січня, і майже відсутня інформація про завершення цієї спра-
ви:  за порадою адвоката, студент погодився на амністію.13 

Нові виклики, наявні та потенційні конфлікти пов’язані, в 
першу чергу, з анексією Криму, окупацією частини Донбасу та 
військовими діями на Сході,  внаслідок чого Херсонщина пере-
творилася на «нове прикордоння», а на її території з’являється 
щоразу більша кількість ВПО як із Криму, так і з тимчасово 
окупованих територій і зон збройного конфлікту на Донеччи-
ні та Луганщині.  

Певною мірою, така ситуація загострила характерні і «тра-
диційні» для Херсонщини конфлікти між держадміністрацією 
та органами місцевого самоврядування, а також вздовж лінії 
«влада – громада». Варто зазначити, що громадські активісти 
зазвичай значно гостріше критикують дії як нинішнього, так і 
попереднього голів ХОДА і, відповідно, кадрову політику Пре-
зидента України, ніж науковці та викладачі ХДУ, а також учас-
ники фокус-груп. 

Помітна різниця виявлена також в оцінках загрози сепа-
ратистського конфлікту: учасники фокус-груп (і студенти, і 

13 Ще один характерний приклад стосується висвітлення у місцевих медіа зі-
ткнень між курдською та українською молоддю як «массовых побоищ в с. Иванов-
ка», що формує негативне ставлення до курдської громади загалом і створює пере-
шкоди інтеграційним процесам. 
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представники ВПО) майже одностайно вважають її високою 
або дуже високою, в той час як учасники експертного опиту-
вання та глибинних інтерв’ю – переважно низькою або серед-
ньою. Додаткові запитання дозволили з’ясувати, що, на думку 
переважної більшості учасників дослідження, основна загроза 
локалізована «зовні» або походить від певної частини пересе-
ленців з Донбасу, в той час як серед мешканців Херсонщини, 
навпаки, протягом останнього року значно посилилися патрі-
отичні, проукраїнські і проєвропейські настрої. 

Ставлення до кримської і кримськотатарської пробле-
ми значною мірою зумовлене саме ситуацією Херсонщини 
як «нового прикордоння». Відзначено її негативний вплив 
на звичні торгівельно-економічні зв’язки, що призводить 
до падіння життєвого рівня населення, особливо в півден-
них районах, які безпосередньо межують з Кримом. Поси-
лення конкуренції між місцевими мешканцями та новими 
етнічними меншинами також є ймовірним джерелом кон-
флікту, особливо якщо не звертати на це уваги і не розро-
бляти адекватної політики не тільки на регіональному, а й 
на загальнодержавному рівні. 

Кримськотатарська проблема – зокрема, створення 
національно-територіальної автономії – загалом не перебуває 
у фокусі суспільної уваги. Сукупність отриманих даних під-
тверджує висловлене одним із експертів уявлення про те, що 
цю ідею підтримують переважно громадські активісти, а пе-
ресічні мешканці чинитимуть спротив. Проте, за відсутності 
належної підготовки громадської думки, викривлені уявлен-
ня і чутки про те, що створення подібної автономії на терито-
рії Херсонщини означатиме перерозподіл влади на місцях або 
зменшення території області, або взагалі її скасування під час 
майбутньої адміністративно-територіальної реформи, поси-
люють негативні настрої місцевого населення і представни-
ків органів місцевої влади, що може призвести до підвищен-
ня конфліктного потенціалу Херсонської області.  
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Проведене дослідження засвідчило також, що представ-
ники і владних структур, і політичного класу, і «третього сек-
тору» недостатньо обізнані з тим, що саме означає набуття 
кримськими татарами статусу корінного народу, і з можли-
вими шляхами реалізації ним права на самовизначення. Та-
ка ситуація потребує проведення широких інформаційно-
просвітницьких кампанії та громадських обговорень.

Трансформація конфліктів на Херсонщині: перші кроки
Перші ознаки трансформації наявних та потенційних кон-

фліктів виявилися в процесі імплементації низки міні-проектів 
у рамках Української миротворчої школи. 

Зокрема, це стосується налагодження плідної співпраці і 
порозуміння між працівниками  ХОДА, міськвиконкому, акти-
вістами громадянського суспільства, науковцями  та студента-
ми ХДУ, які брали участь у реалізації проектів «Полікультурна 
Херсонщина»  та «Посилення спроможності органів місцевої 
влади Херсонщини у ситуації наявних чи потенційних кон-
фліктів». Спільна участь у тренінгах, семінарах, інших інтер-
активних заходах сприяла налагодженню робочих контактів, 
намаганню досягти спільного рішення шляхом діалогу, пошу-
ку компромісів і взаємних поступок, що може стати основою 
для посилення ефективності спільних зусиль, спрямованих 
на досягнення суспільно значущої мети. Другий етап проекту 
«Полікультурна Херсонщина» включав подіумну дискусію зі 
включенням по скайпу з Києва відомого журналіста Павла Ка-
заріна, круглий стіл «Мультикультуралізм – херсонський етно-
культурний контекст» та Міжконфесійний діалог, проведений 
на популярному місцевому ДТРК «Скіфія».14

Треба зазначити, що незважаючи на поширене незадово-
лення діяльністю та кадровою політикою «верхівки» ХОДА, 

14   http://khersonci.com.ua/public/10029-ukrajinska-mirotvorcha-shkola-v-
khersonskomu-multikulturnomu-prostori.html.
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середня ланка працівників як держадміністрації, так і міськви-
конкому продемонструвала активне зацікавлення у набутті 
нових знань і сучасних підходів до вирішення таких «гострих» 
питань, як децентралізація влади, федералізм, сепаратизм, різ-
ні типи автономій та різні моделі державного устрою, спрямо-
вані на гармонізацію міжетнічних відносин, гарантії збережен-
ня ідентичності різних груп етнічних та релігійних меншин 
тощо як засіб запобігання міжетнічних або міжрелігійних кон-
фліктів. На прохання представників міськвиконкому був та-
кож проведений тренінг з питань інформаційної безпеки. В 
ході виконання проектів значну увагу було надано розвитку 
практичних комунікативних навичок, методам аналізу кон-
фліктних ситуацій і можливих ризиків внаслідок тих чи ін-
ших управлінських рішень, виробленню оптимальних шляхів 
«усвідомленого  ухвалення» таких рішень.  Учасники проектів 
високо оцінили їх важливість і корисність для подальшої ро-
боти, виявили бажання бути залученими до подібних заходів у 
разі продовження проектів УМШ.15  

Підтримка проектів УМШ і зацікавленість у них з боку 
органів місцевої влади виявлялася, зокрема, у безкоштовному 
наданні своїх приміщень для проведення усіх заходів, що здій-
снювалися в рамках двох зазначених вище проектів, а також 
безоплатного ефірного часу на місцевому телебаченні. 

Важливим є і той факт, що до заходів з проекту «Полікуль-
турна Херсонщина» вперше вдалося залучити представників 
таких «закритих» і найменш інтегрованих спільнот, як курди і 
турки-месхетинці. Атмосфера загального зацікавлення і пошу-
ків «точок дотику» (спільного інтересу) замість зосередженос-
ті на інтересах лише своєї громади допомагає долати напруже-
ність між членами етнічних спільнот, взаємини яких позначені 
історичною та/або сучасною ворожнечею, війнами або насиль-

15 Див. http://khersonci.com.ua/top-news/9679-mirotvorcheskaya-shkola-v-
khersone-mosty-etnokulturnogo-dialoga.html
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ницькими конфліктами (наприклад, вірмени – азербайджанці, 
курди – турки-месхетинці). Свідченням цього є загальна під-
тримка учасниками проекту ініціативи,  запропонованої акти-
вістом вірменської громади – заступником голови Херсонської 
обласної організації Спілки вірмен України Артуром Мадатя-
ном. Йдеться про створення асоціації або громадської органі-
зації, яка б представляла та уособлювала інтереси всіх етніч-
них спільнот області.16 

Другий, завершальний  етап проекту «Полікультурна Хер-
сонщина» був спланований у часі таким чином, що його заходи 
відбулися безпосередньо після вистав театру «Перетворення» 
(«театральний» проект, здійснений кримськотатарським цен-
тром «Куреш»), присвячених взаєминам українського і крим-
ськотатарського народів. Тому учасники окремих проектів, 
спрямованих на подолання розбіжностей, налагодження по-
розуміння і ефективної співпраці між двома народами – осо-
бливо в критичних ситуаціях гострих конфліктів – мали змогу 
підвищити рівень усвідомлення  існуючих проблем і шляхів їх 
розв’язання не тільки внаслідок інформаційних/просвітниць-
ких заходів, а й на емоційному рівні, засобами мистецтва. Оби-
дві вистави – для дітей і для дорослих – зібрали повні зали гля-
дачів і користувалися великим успіхом.17  

Суттєвим здобутком херсонських проектів УМШ можна 

16 На відміну від переважно «мертвонароджених» громадських рад, створе-
них при владних органах різного рівня, це є проявом справжньої «ініціативи зни-
зу», реалізація якої має важливу перспективу співпраці і посилення впливу ак-
торів громадянського суспільства в умовах «нового прикордоння». Див. також 
http://khersonci.com.ua/public/10029-ukrajinska-mirotvorcha-shkola-v-khersonskomu-
multikulturnomu-prostori.html. Цікаво відзначити, що низка лідерів етнічних гро-
мад, які до того неодноразово брали участь у різних «офіційних» заходах, саме після 
спільної роботи в рамках проектів УМШ почали активно обмінюватися контакта-
ми і домовлятися про подальші зустрічі задля вироблення спільної позиції щодо 
конкретних кроків, спрямованих на втілення основних ідей і пропозицій стосовно 
діяльності майбутньої асоціації. 

17 http://khersonci.com.ua/top-news/10092-teatr-peretvorennya-na-khersonshchini.
html.
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вважати залучення до спільної з лекторами, тренерами і мене-
джерами роботи над проектами понад двох десятків активіс-
тів, які в подальшому можуть  стати надійними та вмотивова-
ними місцевими партнерами. Серед них, поруч з досвідченими 
активістами громадянського суспільства, є студентська мо-
лодь – генерація, яка тільки почала усвідомлювати важливість 
і необхідність мати активну життєву позицію, брати участь у 
важливих соціальних і політичних процесах і відчувати влас-
ну відповідальність за сучасний стан і майбутнє своєї країни. 
Ця частина учасників є особливо перспективною для підготов-
ки молодих лідерів – майбутньої інтелектуальної і політичної 
еліти України.

Рекомендації

• Оскільки проведена робота здійснювалася на рівні пере-
важно «пілотних» проектів, для досягнення максимально-
го суспільного впливу бажано продовження і подальший 
розвиток проектної діяльності.

• Ефективність роботи УМШ на Херсонщині, у разі продо-
вження проекту, залежатиме від встановлення ширших 
часових рамок, що дозволить уникнути певних недоліків, 
пов’язаних з хронічним браком часу, необхідного для ре-
тельнішої підготовки і проведення запланованих заходів.

• Сучасні реалії Херсонщини як нового прикордоння потре-
бують також розширення «географії» проектної діяльності, 
з наданням особливої уваги південним районам, що безпо-
середньо межують з анексованим Кримом.

• До цільових груп, з якими необхідно працювати, мають бу-
ти включені представники місцевих ЗМІ, які потребують 
і підвищення професійного рівня, і набуття спеціальних 
знань, особливо щодо етичних норм висвітлення конфлік-
тних ситуацій і сторін конфлікту, а також трансформації 
доволі розповсюджених уявлень про «сенсаційність» підго-
товлених ними матеріалів переважно через пошук «негати-



190

ву», без усвідомлення можливих наслідків подібних публі-
кацій.

• «Кумулятивний ефект» проектної діяльності може бути до-
сягнутий через налагодження дієвої координації і спільно-
го планування з керівниками і виконавцями інших потуж-
них «миротворчих» проектів.

• Потенційні і «приховані» конфлікти Херсонщини важче 
піддаються аналізу; вони потребують подальшого уважно-
го вивчення для побудови коротко-, середньо- і довгостро-
кових стратегій їх попередження і трансформації.
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Кандидат соціологічних наук Тетяна Кривошея, 
провідний науковий співробітник Юлія Сербіна,

за редакцією кандидата політичних наук Ганни Шелест 

Локальна ідентичність і міжетнічна взаємодія півдня 
Одеської області: проблеми і напрями трансформації 

Робоча гіпотеза – перевірка наявності конфліктогенного 
потенціалу та сепаратистських настроїв на етнічному ґрунті 
на Півдні Одеської області.

Мета дослідження – оцінка основних тенденцій та ризи-
ків радикалізації суспільних настроїв у болгарському, молдов-
ському та гагаузькому середовищах Одеської області.

Методи дослідження: основними методами було обрано 
глибинні інтерв’ю з представниками етнічних груп, а також 
фокус-групове дослідження, проведене в м. Ізмаїл у листопаді 
2014 р. Крім того, було здійснено аналіз відкритих джерел (пу-
блікації в регіональних одеських ЗМІ, аналіз сайтів структур-
них підрозділів Одеської ОДА, діяльність яких стосується ет-
нічної взаємодії в Одеській області).

ВСТУП
Одеська область сьогодні є однією з найбільш багатоетніч-

них в Україні. На відміну від інших прикордонних областей, 
поліетнічний склад яких став наслідком історичного перехо-
ду території від однієї держави до іншої, а також традиційних 
прикордонних процесів розселення етнічних груп, демогра-
фічний склад Одеської області формувався також завдяки за-
селенню «вільної» землі представниками різноманітних етніч-
них груп наприкінці 18-19 сторіччя, після переходу території 
від Османської імперії до Російської. Внаслідок цих історич-
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них процесів в області сформувався як багатоетнічний склад 
центру та окремих великих міст, так і моноетнічні поселення 
окремих сіл, здебільшого на південь від Одеси. 

Така поліетнічність протягом багатьох років вважалась 
перевагою регіону, який демонстрував достатню толерантність 
та задоволення більшості потреб національно-культурних то-
вариств області. Однак в 2014 році спостерігається намаган-
ня «розкрутити» ідею сепаратистських настроїв окремих ет-
нічних груп на півдні Одеської області та навіть створення так 
званої Бессарабської народної республіки. Крім того, різні ет-
нічні групи півдня Одеської області вважаються більш проро-
сійськи налаштованими та висловлюють негативне ставлення 
щодо чергової хвилі мобілізації.

Довідково: Середня чисельність населення Одеської облас-
ті за 2013 рік становила 2395,8 тис. осіб. Відповідно до перепи-
су населення 2001 року, склад населення Одеської області пред-
ставлений наступним чином: українці – 62,8%, росіяни – 20,7%, 
болгари – 6,1%, молдовани – 5%, гагаузи – 1,1%, євреї - 0,6%. Най-
більш різноманітним в етнічному розумінні є Придунайський 
регіон, де представники гагаузької, молдовської, болгарської 
меншин розселені компактно і становлять переважну біль-
шість. В області діє 162 організації національно-культурного 
спрямування, що позиціонують себе як виразники інтересів від-
повідних етнічних спільнот.

Болгари в основному компактно зосереджені на півдні та 
південному заході області, зокрема у Болградському (60,8%), 
Арцизькому (39,0%), Тарутинському (37,5%), Ізмаїльському 
(25,7%) районах. 

Молдовани компактно проживають на півночі та на півдні 
області – у Ренійському (49,0%), Ізмаїльському (27,6%) районах. 

Представники гагаузької діаспори компактно зосереджені 
на півдні та південному заході області у Болградському (18,7%), 
Ренійському (7,9%), Тарутинському (6,0%), Кілійському (3,8%) 
районах. 
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Особливістю півдня Одеської області є те, що з 1940 по 
1954 р. існувала окрема територіально-адміністративна оди-
ниця – Ізмаїльська область, яка в період з 1941 по 1944 рр. пе-
ребувала під владою Румунії (частина Губернаторства Бесара-
бія, яке також включало територію Республіки Молдова). Ця 
область включала, зокрема, Арцизький, Болградський, Кілій-
ський, Ренійський, Саратський, Тарутинський, Татарбунар-
ський райони та ін.

Ізмаїльський район Одеської області є одним з найбільш 
багатоетнічних. Зокрема, в 23 населених пунктах проживає 55 
тис. осіб: українців – 28%, болгар – 26,98%, молдован - 26,73%, 
росіян – 16%. 

26 грудня 2012 року було прийнято чергову Програ-
му підтримки розвитку національних меншин та діяльності 
національно-культурних товариств Одеської області на 2013-
2015 роки. На жаль, ця програма за останні два роки отрима-
ла мінімальне фінансування, що не дає її використовувати в по-
вній мірі. Крім того в Одеській області існує Рада представників 
національно-культурних товариств Одеської області, що діє при 
Управлінні культури і туризму. Однак, її статус при управлінні, 
а не голові ОДА, а також зосередженість переважно на  соціо-
культурних питаннях зменшує вагу цього дорадчого органу. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ставлення до подій листопада 2013 - лютого 2014рр. не від-

різняється від загальноукраїнського. Більшість респондентів 
називають ці події «революцією гідності». Респонденти під-
креслюють, що міжнаціональні конфлікти піднімались в цей 
період штучно. Зокрема, серед прикладів наводять намаган-
ня підняти антисемітські настрої в країні, або навпаки, звину-
ватити представників «Правого сектору» в Одесі у антисеміт-
ських настроях та діях. 

Ставлення до кримських подій є суперечливим. Настрої в 
Ізмаїльському районі є підставою для занепокоєння. З одного 
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боку, спостерігається зростання громадянської самосвідомості, 
з іншого — присутні тривожні очікування. В малих містах і се-
лах настрої сприймаються як проросійські. Особливо респон-
денти вказували на «пропутинські» настрої у деяких молдав-
ських та болгарських селах Ізмаїльського району. В той же час 
респонденти пояснюють такі настрої «економічними» причи-
нами, оскільки основним ринком збуту сільськогосподарської 
продукції молдавських сіл була Росія, і цей ринок вони зараз 
втрачають. Крім того, зазначалось, що період Російської імпе-
рії символізувався виділенням землі цим народам, СРСР став 
періодом економічного розквіту Придунав’я, в той час як за 
останні 20 років регіон перетворився у депресивний із закрит-
тям портів та значним погіршенням соціально-економічного 
стану, тому мешканці регіону мають значну ностальгію за ста-
рими часами, які автоматично асоціюють із сучасною Росією.

Респонденти вважають, що в Одеському регіоні події за 
сценарієм Криму і Донбасу розвиватись не будуть, в тому чис-
лі тому, що «після подій 2 травня відкритої підтримки не буде». 
Однак не виключають пасивної позиції у випадку агресії. Спо-
стерігається розподіл в ідеологічній площині, а не в міжнаціо-
нальній.

Однак респонденти висловлюють думку, що «причина 
відторгнення Криму в тому, що за 23 роки своєї незалежнос-
ті Україна практично не звертала уваги на деякі регіони, в то-
му числі, і на Крим, і якщо проектувати цю ж ситуацію на наш 
регіон, ми знаходимося точно в такій же ситуації». Висловлю-
ється думка, що Бессарабія була периферією для Радянсько-
го Союзу і ситуація не змінилася в незалежній Україні. Тому 
є побоювання щодо можливого соціального незадоволення на 
кшталт Криму, хоча зазначається певне зниження таких на-
строїв через спостереження за розвитком ситуації у Криму, 
тому «більш адекватно починають оцінювати ті можливі на-
слідки, які це все може спричинити», обирають соціальну ста-
більність замість зовнішньополітичної орієнтації. 
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В той же час, основна загроза відчувається з боку При-
дністров’я, оскільки існує думка, що метою Росії є з’єднання 
Криму та Придністров’я. Неоднозначною є оцінка можливої ре-
акції населення, більшість погоджується, що не буде активної 
підтримки, як на Донбасі, а буде скоріше вичікувальна позиція. 

Питання самоідентифікації і реалізації прав. 
На питання «Ким ви вважаєте себе в першу чергу – представ-

никами Вашої національної спільноти чи громадянином Укра-
їни?» переважна більшість опитаних обрала варіант «громадя-
нин України». Спостерігається зростання такого сприйняття 
порівняно з попередніми роками, коли етнічність виходила на 
перше місце і навіть впливала на політичні вподобання у разі 
існування кандидата, який чітко ідентифікував себе як пред-
ставник тієї чи іншої етнічної меншини. Певна конфліктність 
може проявлятись в моноетнічних селах (наприклад, Озер-
не, Камишівка). Зростання проукраїнських настроїв спостері-
гається із розвитком подій на Донбасі. Молдовська спільнота 
підкреслює, що зростання розуміння української громадян-
ської ідентичності розпочалось впродовж останнього року. 

Крім того, відчувається сильна локальна ідентичність - 
бессарабська. Окрім моноетнічних сіл, у більших містах спо-
стерігається значне історичне змішування крові, через що дея-
ким респондентам важко однозначно обрати свою національну 
ідентичність. 

Низький рівень інтеграції південних районів Одеської об-
ласті в загальноукраїнський інформаційний порядок денний, 
наявність потужної локальної ідентифікації створюють певні 
підстави для реалізації конфліктного потенціалу у міжетнічній 
взаємодії. Істотним джерелом інформації для населення Бесса-
рабії залишаються чутки. Нерідко джерелом інформації і ре-
транслятором позиції держави виступають народні депутати, 
обрані від вказаних районів.

Переважна більшість учасників дослідження задоволенні 
реалізацією мовних і культурних потреб. Однак, спостерігаєть-
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ся дві взаємовиключні тенденції. З одного боку, в певних місцях 
спостерігається зниження рівня вивчення мов національних 
меншин, через брак часу у шкільних розкладах, факультатив-
ність вивчення тощо. З іншого боку, існують школи з основною 
мовою навчання - мовою національних меншин, де в результаті 
навчання випускники не в змозі розмовляти українською, а іно-
ді й російською, що призводить до їх фактичного виключення із 
подальшого навчального процесу в українських ВНЗ. 

В той же час, дехто з опитаних підкреслив важливість не-
втручання України у внутрішнє життя спільнот. Фактично бу-
ло відзначено, що Україна традиційно створювала умови для 
розвитку національно-культурних товариств, але самі менши-
ни часто не використовують існуючі можливості. 

Більшість опитаних відзначили, що їм цілком достатньо 
існуючого рівня взаємодії з «материнською державою», в той 
же час жоден учасник дослідження не виявив бажання набути 
громадянство держави етнічної приналежності, але підкрес-
лили, що така проблема існує здебільшого серед болгарської 
спільноти. Окремі учасники вважають подвійне громадян-
ство нормальною європейською практикою, проте більшість 
зійшлася на думці, що спрощений характер отримання шен-
генської візи зняв би таке питання, оскільки одна з основних 
причин бажання набути подвійне громадянство є проблема 
мобільності та працевлаштування населення. 

На думку опитаних, проблем з використанням російської 
мови в Ізмаїлі та Ізмаїльському районі не існує, кожен вико-
ристовує ту мову, яка йому подобається. Проблема російської 
мови підіймається від виборів до виборів. Болючішою ця про-
блема може бути для людей старшого покоління через те, що 
вони не вивчали українську мову. 

В той же час, деякі учасники звернули увагу на роботу 
прорумунських «аґентів» у регіоні, яка активізувалась у 2014 
році. Однією з «проблем» на думку респондентів є намаган-
ня румунської сторони об’єднати румунську та молдовську 
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спільноти в одну «румунську». При чому місцеві мешканці до-
статньо чітко вирізняють ці дві спільноти. Села Камишовка та 
Озерне називають як такі, де спостерігаються найвищі прору-
мунські настрої.

Можна констатувати відсутність конфлікту між різни-
ми етнічними спільнотами. Сприйняття інших національних 
спільнот в цілому позитивне. Виключення становлять роми 
через «побутовий уклад життя». 

Більшість учасників дослідження погодились, що на пів-
дні Одеської області існує неформальний розподіл певних по-
сад за національною ознакою. Хоча спостерігається і зворот-
на ситуація. Так у Ренійському районі, населення якого майже 
на 70% складають представники молдовської спільноти, за всі 
роки незалежності не було голови районної державної адміні-
страції представника молдовської етнічної меншини. Окремі 
респонденти відзначають необхідність офіційного закріплен-
ня квотного представництва національних меншин. В той же 
час оцінка якості роботи представників національних спіль-
нот у виборних органах влади надана не була.

Гагаузька спільнота в Одеській області. Періодично в інфор-
маційному просторі України постає тема створення Бессараб-
ської народної республіки і загрози виникнення сепаратизму 
на етнічній основі. Одне з нещодавніх досліджень – аналітич-
на записка групи Da Vinci, видана у листопаді 2014р., відповід-
но до якої визначено основні ризики створення БНР. В якості 
аргументів щодо зростання ризиків сепаратистських рухів, в 
основі яких лежить саме етнічний фактор, автори записки на-
водять результати парламентських виборів 2014 р., на яких на 
округах №141-143 (місця компактного проживання болгарської, 
молдовської, гагаузької меншин) більшість отримали політичні 
партії проросійського спрямування. Акцент робиться на тому, 
що Росія намагатиметься дестабілізувати райони компактного 
проживання національних спільнот (створення гагаузької авто-
номії, яка зачіпала б одночасно райони України і Молдови). 
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На нашу думку, такі висновки є провокативними та без-
підставними, через: 1. Відсутність належної комунікації та 
програм співробітництва між гагаузькими спільнотами Мол-
дови та України; 2. Найнижчий рівень антиукраїнських на-
строїв серед гагаузької спільноти порівняно з іншими менши-
нами; 3. Розкиданість місць компактного проживання гагаузів 
на території України; 4. Відсутність координації між різними 
національними меншинами, об’єднання яких передбачається 
у разі створення «республіки».

Ця доповідь та спекуляції на її темі викликали достатньо не-
гативну реакцію гагаузької меншини півдня Одеської області. 

Інтереси гагаузів представлені у Верховній Раді України 
(народний депутат А. Кіссе, який, попри належність до болгар-
ської етнічної спільноти, також опікується питаннями гагаузь-
кої меншини, яка проживає на території 142 виборчого округу, 
від якого він обраний). В Одеській обласній раді існує депутат-
ська група «Бессарабія», очолювана депутатом Ю. Дімчогло. В 
той же час, подібне представництво за етнічною ознакою є не-
офіційним. 

Останнім часом спостерігається негативний процес пере-
ведення питання конкуренції в політичній сфері в проблеми 
національних меншин, чиї представники активно задіяні в по-
літичному процесі. Так, наприкінці 2014 р. керівництво Одесь-
кої обласної ради було звинувачене у «дискримінації» болгар 
Одеської області. Підставою для цього стала відмова Одеської 
обласної ради у продовженні контракту з директором Одесь-
кого обласного центру болгарської культури в м. Болград без 
пояснень і претензій до кандидата, а також виключення Всеу-
країнського центру болгарської культури в м. Одеса з перелі-
ку громадських організацій, яким надаються пільги на оренду 
будівель. Місцеві болгарські видання, які пов’язують з народ-
ним депутатом А. Кіссе - президентом Асоціації болгар Украї-
ни, назвали це порушенням прав 150-тисячної болгарської діа-
спори в області. Була висловлена думка, що це є «політичною 
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помстою через відсутність підтримки провладного кандидата 
С. Паращенко, інтереси якого активно лобіював О. Гончарен-
ко під час парламентських виборів (депутатська група «За Оде-
щину!», яку до обрання народним депутатом України очолю-
вав О. Гончаренко, не підтримала відповідні рішення Одеської 
обласної ради).

Щодо задоволення релігійних прав, відслідковується насто-
рожене ставлення до баптистів, чисельність яких в останні ро-
ки збільшилась. Подекуди спостерігається застереження Укра-
їнської православної церкви Московського патріархату проти 
розширення роботи Румунської православної церкви. Окре-
мим недоліком представники української спільноти назвали 
відсутність храмів Української православної церкви Київсько-
го патріархату, яка не має жодної церкви на півдні Одеської 
області через те, що не може отримати землю для будівництва 
храмів. Крім того, респонденти підкреслювали активну пропа-
гандистську роботу УПЦ МП, що викликає спротив у певної 
кількості парафіян. 

В той же час, всі респонденти зазначили, що в Ізмаїлі від-
сутні фактори, які б заважали реалізації права на вибір релігії.

Європейський Союз більшістю респондентів сприймаєть-
ся як цивілізаційний вибір, простір для вільного пересуван-
ня, широких освітніх можливостей. Лунала думка, що рішення 
про підписання Угоди про Асоціацію з ЄС є «актом самоіденти-
фікації». В той же час очікування від підписання Угоди є менш 
оптимістичними, ніж рік тому. Зокрема, ніхто з опитаних не 
очікує економічних преференцій для України. Істотним заува-
женням є брак інформації про Європейський Союз та про Асо-
ціацію, погане інформування урядом України щодо перспек-
тив та роботи в напрямку євроінтеграції. 

Також у середовищі гагаузької меншини спостерігаєть-
ся хибне сприйняття європейської інтеграції. Оскільки в га-
гаузькій автономії Молдови євроінтеграція сприймається 
як поглинання Румунією, і молдовський уряд не проводить 
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роз’яснювальну політику, ці чутки та перцепції передаються й 
українській гагаузькій меншині. 

ВИСНОВкИ:
Загалом міжетнічна взаємодія на півдні Одеської області від-

значається толерантністю та відсутністю сепаратистських настро-
їв. Попри сильну локальну бессарабську ідентичність, впродовж 
останнього року істотно зросла загальноукраїнська ідентичність. 

Представники молдовської, болгарської, гагаузької спільнот 
вважають задоволеними в достатній мірі свої мовні, культурні, 
релігійні права. В той же час, низький соціально-економічний 
розвиток Придунав’я, занепад інфраструктури, високий рівень 
безробіття та відсутність державної уваги до периферійного ре-
гіону створюють умови для антиукраїнських настроїв та відчут-
тя відірваності від Української держави. Проросійські настрої 
окремих спільнот викликані не геополітичним вибором, а еко-
номічним орієнтуванням ринків збуту сільськогосподарської 
продукції та ностальгічними настроями. 

Очевидною є необхідність об’єктивного висвітлення за-
собами масової інформації сучасного стану міжетнічних від-
носин на півдні Одеської області. Подання неперевіреної 
інформації здатне призвести до створення конфліктів, поши-
рення відчуття тривожності серед населення південних райо-
нів Одеської області. 

Неприпустимим є використання міжетнічних відносин та 
дискримінації окремих етнічних груп як інструментів у політич-
ній боротьбі. Окремим питанням є роль церков у регіоні, де відсут-
ня УПЦ Київського патріархату. УПЦ Московського патріархату 
сприймається як така, що часто виступає носієм пропаганди. 

Питання подвійного громадянства не стоїть гостро на по-
рядку денному півдня Одеської області і здебільшого пов’язане 
з проблемою мобільності, а не з бажанням об’єднатися з «мате-
ринською» державою. Незважаючи на обережне ставлення до 
європейської інтеграції України через відсутність належного 
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інформування з цього приводу, вважається, що введення без-
візового режиму та подальша інтеграція можуть зняти питан-
ня подвійного громадянства і позитивно вплинути на еконо-
мічний розвиток. 

Серед основних страхів мешканців півдня Одеської облас-
ті - можливе розширення зони бойових дій та намагання дес-
табілізувати ситуацію в регіоні через бажання об’єднати Крим 
та Придністров’я. В той же час, відзначається зміна настро-
їв і впевненість у неможливості реалізації кримського сцена-
рію через спостереження негативного соціально-економічного 
стану як у Криму, так і на Сході України. 

Одним із інструментів підвищення економічної спромож-
ності представники національних спільнот назвали реформу 
місцевого самоврядування і децентралізацію.

 РЕкОМЕНДАцІї: 
1. Необхідно імплементувати Державну цільову регіо-

нальну програму розвитку Українського Придунав’я на 2014-
2017 рр., одним із наслідків чого повинно стати забезпечення 
зайнятості населення південних районів Одеської області, що 
здатне стати істотним чинником зниження конфліктності.

2. Для покращення координації роботи з національними 
меншинами представляє актуальність відновлення Управлін-
ня національностей і релігій в якості окремого структурно-
го підрозділу Одеської ОДА та призначення окремих відпові-
дальних за питання національних меншин осіб у відповідних 
райдержадміністраціях. Існування самостійного структурно-
го підрозділу на початку 2000-х років в Одеській області дове-
ло свою ефективність і його відновлення підтримується пред-
ставниками національних меншин. Зокрема, воно сприятиме 
моніторингу та прогнозуванню етнонаціональних проблем 
та розвитку стабільно працюючих механізмів взаємодії орга-
нів виконавчої влади та місцевого самоврядування області з 
національно-культурними громадськими організаціями.
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3. Одеській обласній державній адміністрації спільно з 
представниками національно-культурних товариств необхід-
но розробити Концепцію інформаційної взаємодії з етнічними 
спільнотами, які проживають на півдні Одеської області задля 
інтеграції їх в інформаційний простір Одеси і України.

4. Сприяти транскордонному співробітництву у рамках 
програм фінансової допомоги з ЄС (наприклад, Програми Те-
риторіального співробітництва країн Східного партнерства 
Україна – Молдова), що здатне підвищити рівень економічно-
го розвитку регіону, а також проєвропейські настрої. 

5. Підтримувати проекти національно-культурного співро-
бітництва та використання методів «народної дипломатії», укла-
дання договорів про побратимство з містами «материнських» 
країн, що дозволить задовольняти національно-культурні по-
треби меншин. Крім того, оскільки Румунія та Болгарія є чле-
нами ЄС, а Молдова обрала шлях європейської інтеграції, це та-
кож здатне знизити рівень проросійських настроїв. 

6. Забезпечити роз’яснювальну роботу щодо державних 
ініціатив у місцевих ЗМІ, проведення публічних слухань то-
що, для кращого інформування населення південних районів 
Одеської області про поточні події та ініціативи уряду, осо-
бливо беручи до уваги поширення супутникового телебачення 
(російськомовних каналів) у регіоні. 

7. Враховуючи кризу комунікації представників воєнних 
комісаріатів з місцевим населенням щодо особливостей мобі-
лізації в південних районах Одеської області, доцільно залу-
чити лідерів національно-культурних спільнот до роз’яснення 
суті, завдань, основних принципів, які передбачає несення вій-
ськової служби в Україні на нинішньому етапі. 

Січень 2015, м. Одеса
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Кандидат соціологічних наук Тетяна Кривошея, 
провідний науковий співробітник Юлія Сербіна, 

за редакцією кандидата політичних наук Ганни Шелест

ЗВІТ щодо особливостей конфліктів  
по лінії «Майдан» – «Антимайдан» в м. Одеса

 
Робоча гіпотеза – перевірка наявності конфлікту між Май-

даном і Антимайданом в м. Одеса. 
Мета дослідження – оцінка основних ризиків, чинників та 

«ліній розколу» суспільних настроїв в м. Одеса.
Методи дослідження: Для даного дослідження були вико-

ристані результати глибинних інтерв’ю з представниками обох 
сторін, а також аналіз відповідей фокус-групи, учасники якої 
мають різні погляди на події в місті. Крім того, було проведено 
аналіз місцевих відкритих джерел.

Учасники фокус-груп та інтерв’ю: активісти громадських 
організацій, політичні експерти, представники національно-
культурних товариств; журналісти, які висвітлюють суспільно-
політичні теми, представники сфери освіти.

Вступ
До подій листопада 2013 – лютого 2014 р. деякі представ-

ники «Майдану» і «Антимайдану» були об’єднані в громад-
ський рух «Генеральний протест», метою якого було сприян-
ня прозорості політики міської влади щодо плану забудови 
міста. З початком Євромайдану в листопаді 2013 р., спробами 
захоплення адміністративних будівель міста у березні 2014 р. 
(в якому брали участь представники антимайдану), зіткнень 
під час акцій протесту між двома групами протягом березня-
травня 2014 р. конфлікт поглиблювався. 
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Довідково: Одеський Євромайдан («Майдан») об’єднує 
представників громадських об’єднань проукраїнського спряму-
вання (ГО “Молодь демократичного альянсу”, ГО “Рада громад-
ської безпеки”, “Самооборона Одеси”), місцеві осередки політич-
них партій (УДАР, “Фронт змін”, “Батьківщина”), активістів, 
блогерів, громадських діячів, які не входили до складу політич-
них партій і громадських об’єднань. Фактично одеський Євро-
майдан розпочав активність як самоорганізований рух без ви-
значеного лідера 24 листопада 2013р. під час першого віче біля 
пам’ятника Дюку, метою якого була підтримка підписання 
Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 
В ході подальших подій в травні-червні 2014р. відбулись перші 
спроби інституціоналізації Євромайдану. В той же час дискусії 
щодо репрезентативності Координаційної ради Майдану серед 
її членів тривають. 

До “Антимайдану” на початковому етапі входили пред-
ставники політичної партії “Родина”, місцевого осередку Ко-
муністичної партії України, громадських об”єднань “Колокол”, 
“Дозор”, “Молодіжна єдність”, безпартійні громадяни. Одеський 
«Антимайдан» почав формуватись у лютому 2014р. в якості 
відповіді на несприйняття подій київського Майдану. 1 трав-
ня в рядах одеського антимайдану стався розкол. Представни-
ки “Одеської дружини”, частина козацьких формувань, на чолі 
з Є.Кваснюком розгорнули табір на 411-й батареї. Прибічники 
А.Давидченка (організації “Народна альтернатива” ,”Народна 
дружина”, “Молодіжна єдність”), які на той період були більш 
радикально проросійськи налаштованими (принаймні в публіч-
ній площині), залишились на Куликовому полі.

Кульмінацією конфлікту стали події 2 травня. Разом з ни-
ми зросла кількість використання «мови ворожнечі» в соці-
альних мережах і на масових заходах.

Довідково: масові заворушення, які відбулися 2 травня 
2014 року між проукраїнськи налаштованими мешканцями та 
прибічниками «Антимайдану» й проросійськими прихильника-
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ми. Передматчевий спільний марш «За Єдність України) фа-
натів ФК «Чорноморець» (Одеса) та ФК «Металіст» (Харків) 
закінчився зіткненнями з проросійськими активістами, які пе-
регородили дорогу фанатам, включаючи стрільбу та неодноз-
начні дії одеських правоохоронців в центрі міста, подальшими 
подями на Куликовому полі (місце розташування наметового 
табору «Антимайдану»), аж до пожежі в Будинку Профспілок 
та загибелі великої кількості людей (загальна кількість заги-
блих у сутичках з обидвох сторін 48 осіб, понад 250 поранено). 
З метою незалежного розслідування в місті була створена гру-
па 2 травня, до якої увійшли журналісти, колишні правоохо-
ронці та експерти.

Попри існування серйозної конфронтації в Одесі в листо-
паді 2013 – травні 2014 року, слід зазначити, що відбулась пев-
на трансформація самоідентифікації прихильників цих груп і 
сприйняття подій протягом червня-листопада 2014 року. 

Особливістю дослідження є той факт, що одна зі сторін 
(«Антимайдан») залишається закритою для контактів та учас-
ті у спільному обговоренні проблем. На відміну від класичної 
перцепції, що обидві сторони будь-якого конфлікту шукають 
якнайбільше можливостей щодо висловлення та демонстрації 
своєї позиції, намагання пояснити та вмовити треті сторони, 
щодо переваг та перспектив своїх ідей, ситуація в Одесі скла-
дається таким чином, що прихильники «Антимайдану» зде-
більшого висловлюють свої думки через соціальні мережі та 
прихильні ЗМІ, уникаючи прямих контактів з іноземними та 
українськими дослідниками. 
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Результати дослідження
За результатами проведених глибинних інтерв’ю (жовтень-

листопад 2014), фокус-групових досліджень, відкритих джерел 
(регіональні ЗМІ, групи в соцмережах, моніторинги мітингів 
прибічників майдану і антимайдану в період з квітня по жов-
тень 2014 р.) з метою аналізу гіпотези щодо конфлікту між при-
бічниками «майдану» і «антимайдану» в м. Одесі, доцільно ви-
ділити ряд особливостей.

Окремі конфлікти ідентичностей з боку прибічників Єв-
ромайдану і антимайдану в Одесі можна розділити за наступ-
ними ознаками:

- сприйняття подій Євромайдану, бойових дій на Сході 
України, легітимності влади;

- сприйняття зовнішньополітичного і економічного курсу 
країни, очікування від європейської інтеграції. 
Події листопада 2013 – лютого 2014 рр., респонденти оці-

нюють здебільшого позитивно. Попри їх трагічність, вони до-
зволили проявитись українській нації і усвідомити свою в то-
му числі національну ідентичність. В той же час, існує думка, 
що це є «державним переворотом». Всі опитані експерти за-
значили, що, безсумнівно, події носять трагічний характер. В 
той же час учасники фокус-групи зазначили, що події вказа-
ного періоду слід вважати закономірним, очікуваним проти-
стоянням проти неадекватних дій влади. Майже всі присутні 
вказали, що ці події були спробою висловити протест проти 
діючої влади.

В той же час думки щодо анексії Криму різняться. Частина 
респондентів вважаюсь, що це є «поразкою України» і «пере-
могою Росії». Визнаючи факт агресії, тим не менш респонден-
ти вважають, що Росія вирішувала свої геополітичні завдан-
ня, що не сприймається негативно. Учасники ФГ не відчували 
явної, прямої загрози для Одеси, але висловлювали стурбова-
ність скупченням військової техніки на кордоні та вказували, 
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що якщо Маріуполь не «витримає», то Одеса може бути на-
ступною.

Попри сприйняття антитерористичної операції на Сході 
України як війни, між прибічниками «Майдану» і «Антимай-
дану» існує різне розуміння особливостей конфлікту (серед 
прибічників Майдану це – «народна війна, спричинена зо-
внішньою агресією», серед прибічників антимайдану – «гро-
мадянська війна»). 

Деякі респонденти вказують, що ці події є наслідком Май-
дану. Також для означення подій використовують такі поняття, 
як «війна держави зі своїм народом». Серед респондентів збе-
рігається побоювання щодо розширення зони бойових дій за 
межі двох східних областей. Одеські респонденти вказували на 
таку проблему, що на Сході України існує «плаваюча ідентич-
ність», або «надбана ідентичність». Ця ідентичність з’явилась 
внаслідок того, що Україна не надавала уваги проблемам регі-
ону і конфлікт є саме результатом «бездіяльності» центральної 
влади. Тому існують побоювання щодо розширення такої тен-
денції на інші регіони України.

Спостерігається співчуття щодо внутрішньо переміщених 
осіб, як до «людей, що потрапили в біду». Позитивним момен-
том, на думку учасників фокус-груп, є те, що переселяються «із 
України в Україну», а не в інші країни.

Одним з конфліктів, які на разі існують між «Майданом» 
і «Антимайданом», є відмінне бачення легітимності діючої вла-
ди. Потенційним конфліктогеном у сприйнятті влади є недо-
статня внутрішня комунікація, неготовність Президента Укра-
їни пояснювати громадянському суспільству логіку прийнятих 
рішень, що в короткостроковій перспективі може спричинити 
певну кризу легітимності. 

Цікава думка одного з респондентів, який вважає, що «на-
ша влада - це всього лише медіа персони… вони живуть і пра-
цюють, в першу чергу, для картинки, навіть не для власного 
збагачення. Влада зазнає поразки за поразкою. Але роблять 
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все для того, щоб виставити себе якомога красивіше і знайти 
винуватого». Окремим питанням, яке може бути потенційно 
конфліктогенним є негативне сприйняття держслужбовцями 
нижньої та середньої ланки люстрації як методу боротьби з 
корупцією через відсутність критеріїв, за якими здійснювати-
меться люстрація, та їх низька заробітна платня.

Одеська область на позачергових виборах до Верховної 
Ради продемонструвала одну з найнижчих явок. Більшість 
опитаних респондентів не була на виборах, оскільки вважала, 
що «як громадянину не було за кого голосувати». Зазначимо, 
що попри констатацію необхідності серйозних змін, значна 
кількість громадян не користується своїм активним виборчим 
правом. Готовність громадян навіть до конвенційних форм по-
літичної участі є досить низькою через брак нових ідей і облич. 
В той же час спостерігається потреба бачити ініціативи кон-
кретних реформ. 

Пасивність прибічників антимайдану після подій 2 трав-
ня може стати носієм латентного конфлікту. Політична актив-
ність цієї категорії громадян на даному етапі є низькою. Порів-
няно з періодом, що передував 2 травня, а також одразу після 
вказаних подій, знизився рівень політичної активності (мітин-
ги на Куликовому полі, марші, інші види активності). Наслід-
ком цього є зниження використання «мови ворожнечі» (hate 
speech) на мітингах. В той же час використання «мови ворож-
нечі» в соцмережах, а також регіональних ЗМІ, які подають по-
зицію проросійської сторони, все ще залишається на високому 
рівні, провокуючи ескалацію конфлікту. Вочевидь пасивну по-
зицію прибічників антимайдану можна пояснити тим, що во-
ни відчувають себе переможеною стороною і свідомо омина-
ють різні види політичної активності. 

Чинником, який свідчить про наявність латентного кон-
флікту, є небажання прибічників антимайдану контактувати з 
будь-яких питань з представниками дослідницьких організа-
цій та іноземних ЗМІ, арґументувати свою позицію. Свою па-
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сивність вони пояснюють стурбованістю власною безпекою.
За умови зовнішнього провокування, такий латентний 

конфлікт здатен трансформуватись у відкритий. У випадку 
його ескалації не можна виключати ризики застосування на-
сильницьких методів протесту, зважаючи на негативний до-
свід протистояння періоду березня-травня 2014 р. в Одесі. 

Представники обох груп сходяться на думці, що події 2 
травня в Одесі є «трагедією» для міста. Також обидві групи 
вважають, що в місті існує підґрунтя для дестабілізації ситуа-
ції. Прибічники «Антимайдану» також використовують вираз 
«масове вбивство з політичних мотивів», передумовою чого 
став «державний переворот» у Києві. Прихильники «Майда-
ну», в свою чергу, вважають, що це була спланована «провока-
ція», але скоріш за все вийшла з-під контролю. 

На думку респондентів, вирішити проблему допоможе час 
та діалог (але він повинен мати стратегії, форми вираження). 
Також важлива можливість разом працювати над спільним 
майбутнім. Існують різні думки щодо форми та участі в діало-
зі, від використання іноземного досвіду (ПАР) до «елітарного 
діалогу» лідерів думок. 

Можна припустити, що на даному етапі прибічники анти-
майдану не є консолідованими. Не вдаючись на разі до актив-
них протестних дій в м.Одесі, водночас ця категорія громадян 
відмовляється і від конвенційних форм політичної участі

Треба зазначити, що опитані експерти не вважають, що 
подальша інституалізація рухів «майдану» чи «антимайдану» 
можлива і взагалі потрібна, оскільки вони вже виконали свою 
місію. В той же час не виключається створення нових рухів на 
базі активних громадян, які готові відстоювати свої права на 
рівні громади, а не «займатися геополітикою». 

В одеському середовищі існують певні розколи ідентич-
ності щодо сприйняття «Євромайдану» і «Антимайдану» як 
комплексу цінностей і дій. В той же час локальна одеська іден-
тичність трансформувалась в загальноукраїнську. Дані іден-
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тичності вирівнялись за своєю значимістю. Майже всі учас-
ники ФГ назвали себе українцями. Лише один заявив, що є 
одеситом – по-перше, а по-друге вже Українцем. Також одна з 
присутніх учасниць вказала на некоректність питання - сама 
його постановка є «зерном конфлікту». Бути одеситом та укра-
їнцем водночас – це є нормальним. Українська ідентичність 
здебільшого асоціюється з повагою до громадянства. На відмі-
ну від попередніх років спостерігається менший акцент на ло-
кальну ідентичність, яка стає у потребі лише при підкресленні 
різниці з іншими локальними ідентичностями. 

Існує різне бачення шляхів Європейської інтеграції Укра-
їни і значення цього явища для міста. В основному респон-
денти передбачають європейський шлях розвитку України. 
В оцінках Митного союзу існує думка, що Росія є символом 
минулого. Громадяни, які, умовно кажучи, вибирають Росію, 
насправді вибирають не Росію, а ілюзію стабільності, повер-
нення в Радянський Союз «щоб все було як раніше, і не бу-
ло гірше». ЄС, перш за все, асоціюється зі свободою пересу-
вання, можливостями у сфері освіти, розвитком людського 
потенціалу. Однак існує чітке розуміння, що євроінтеграція 
- це довгий шлях, треба бути реалістами і підтягувати рівень 
української економіки.

Оцінки опитаних щодо очікування від підписаної Угоди 
про Асоціацію з ЄС різняться від позитивних до песимістич-
них. Проведені опитування свідчать про недостатність інфор-
мації щодо особливостей європейської інтеграції, існування 
міфів про вступ України в ЄС, досвід інших країн, які стали 
членами Європейського Союзу. Вочевидь актуальним завдан-
ням є розроблення окремих просвітницьких програм для різ-
них категорій громадян (журналісти, державні службовці, нау-
ковці, громадські активісти), спрямованих на подолання міфів 
щодо європейської інтеграції. 

Серед факторів, що викликають страхи, експерти перш за 
все вказували економічні та фінансові проблеми, дефолт бан-
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ківської системи. На другому місті розвиток бандитизму і об-
ґрунтованість доцільності війни, її виправдання та виправдан-
ня нею відсутності глибоких системних реформи. Вказують на 
страх, що «не будуть використані ті можливості, які зараз є».

Треба зазначити, що учасники ФГ зафіксували таку загро-
зу, як можлива внутрішня дестабілізація міста. На їх думку, в 
цій ситуації важлива саме поведінка мешканців міста – загро-
за існує, коли є внутрішня підтримка. Доки її немає – то і за-
гроза відсутня. 

Аналіз відкритих джерел
Додатковим джерелом дослідження, окрім проведення 

інтерв’ю і фокус-групових досліджень став:
- контент-аналіз регіональних ЗМІ на предмет виявлення 

термінів, якими характеризуються окремі явища, що су-
проводжують конфлікт (видання «Думская.нет», і «Таймер» 
як два протилежні за інтерпретацією подій інформаційні 
ресурси); обговорення на форумах цих видань. Вказані ви-
дання обрані для аналізу, оскільки вони є найбільш рейтин-
говими виданнями Одеси. Згідно з інформацією експертів, 
кількість відвідувань вказаних сайтів сягає 70 тис. на добу. 

- пости у відповідних групах соцмереж на предмет ознак 
конфліктогенів по лінії «майдан — антимайдан» (переваж-
на кількість прибічників Одеського «Антимайдану» зосе-
реджена в мережі «Вконтакте»);

- аналіз масових заходів, які проводились прибічниками 
обох сторін. 

Основні поняття, які використовуються регіональними ЗМІ  
для висвітлення подій листопада 2013 - лютого 2014 рр. 

1. Висвітлення подій Одеського Євромайдану: на першому 
етапі перебігу Одеського Євромайдану видання «Таймер», яке 
є відверто проросійським, публікувало матеріали, в яких ви-
словлювало незгоду із перевищенням повноважень представ-
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никами правоохоронних органів і застосування сили до про-
тестуючих представників Одеського Євромайдану. Однак, вже 
станом на 21 лютого 2014 події Київського Євромайдану ви-
дання називає «повстанням». 

2. Висвітлення побиття журналістів і учасників мирного 
протесту 19 лютого 2014р. біля будівлі Одеської ОДА, яке стало 
однією з визначальних подій в розвитку конфлікту в м. Одесі 
і зумовило падіння рівня довіри до діючої на той момент регі-
ональної влади. Відсутність результатів розслідування спра-
ви наразі є фактором делегітимізації регіональних органів 
МВС. Обидва видання чітко ідентифікують нападників, як 
«бойовиків», в той же час відрізняється підхід щодо наслідків 
та відповідальності за такі дії. (Думская: Боевиков, которые 
били моих коллег и других одесситов на проспекте Шевченко, 
милиция знала и не оказывала им никакого сопротивления... 
19 лютого 2014 http://dumskaya.net/news/poboische-pod-oga-
kto-vinovat-i-chto-delat-kolon-032764/) 

Таймер: Уголовное производство по факту массовой драки 
под зданием Одесской облгосадминистрации 19 февраля, долж-
но быть прекращено. Закон есть закон. Дело в том, что дей-
ствия боевиков в шлемах и с дубинками полностью попадают 
под нормы принятого Верховной Радой сегодня, 21 февраля, 
Закона Украины «О недопущении преследования и наказания 
в связи с событиями, которые имели место во время мирных 
собраний». 21 лютого 2014 http://timer.od.ua/news/boeviki_
ustroivshie_izbienie_pod_oga_ostanutsya_beznakazannimi_185.
html 

3. Ставлення до прихильників «Антимайдану». Харак-
терне висвітлення виданням «Таймер» арештів лідерів про-
російських рухів, які під час масових заходів і в соцмережах 
закликали до порушення територіальної цілісності Укра-
їни, як «політичних репресій» (Таймер: СБУ заявила о го-
товности обменять 225 задержанных на военнослужащих 
правительственных войск, которые в настоящий момент 
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находятся в плену у властей самопровозглашённых ДНР и 
ЛНР… По информации ТАЙМЕРА, в число этих 225 чело-
век войдут и одесситы. Сколько именно политзаключённых 
из Одессы могут получить свободу в результате обмена на 
пленных военнослужащих, пока неизвестно. 24 грудня 2014. 
(http://timer.od.ua/news/odesskie_politzaklyuchennie_mogut_
viyti_na_svobodu_862.html) 

У більшості видань прибічників «Антимайдану» назива-
ють «проросійськими активістами», «прибічниками Росії», 
«антимайданівцями» без використання образливих ярли-
ків. (Думская: Сторонники России привезли с 11-й станции 
Большого Фонтана пленного «евромайдановца» и сдали его 
милиции. 10 квітня 2014. http://dumskaya.net/news/storonniki-
rossii-privezli-na-kulikovo-pole-plen-034632/.) 

4. Висвітлення кримських подій більшістю регіональних 
ЗМІ подається як анексія. В матеріалах переважно висвітлю-
ються спроби українських політиків долучитись до врегулю-
вання ситуації (в тому числі до проведення псевдо референ-
думу 16 березня). Видання «Таймер» видавало матеріали під 
назвою «кримська криза». Переважно акцент робився на під-
вищенні соціальних стандартів в АРК після анексії. 

5. Висвітлення збройного конфлікту на Сході України. 
Більшість регіональних видань від початку збройного 

конфлікту на Сході України висвітлювали його як «антитеро-
ристичну операцію», «гібридну війну», в той же час наголошу-
ючи на неоднорідності учасників бойових дій (сепаратистів, 
проросійських і підтриманих Росією бойовиків, найманців, 
професійних російських військових). 

(Думская: «В рамках антитеррористической опера-
ции на блокпосту сепаратистов в районе Славянска задер-
жали четырех человек, сообщает Министерство обороны 
Украины». 2 травня 2014 (http://dumskaya.net/news/slavyansk-
na-blokpostu-otkuda-sbivali-vertolety-_-035274/)

(Таймер: «О том, что на самом деле происходит возле 
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здания ОГА, с самого начала восстания контролировавшемся 
повстанцами, практически ничего не известно. Официальных 
заявлений руководства ДНР на эту тему нет, не удаётся по-
лучить информацию о происходящем и из собственных ис-
точников ТАЙМЕРА». 29 травня 2014 (http://timer.od.ua/
news/donetsk_povstancheskiy_batal_on_vostok_otsepil_oga_
govoryat_ob_arestah_145.html) 

Загальне висвітлення подій на сході України в регіональ-
ному виданні «Таймер» відбувалось під рубрикою «Мятежный 
Донбасс», з використанням термінів «громадянська війна», 
«братовбивча війна», також стосовно бойовиків використо-
вуються дефініції «повстанці», «ополченці». Спостерігається 
відсутність згадувань про присутність російських військ. 

6. Події 2 травня. Характерно, що після подій 2 травня фо-
руми провідних регіональних видань були закриті для комен-
тування задля уникнення розповсюдження мови ворожнечі. 

Характеристика учасників подій: Думская – «проросій-
ські активісти»: «Одесситы и гости города, искренне любя-
щие Россию и придерживающиеся федералистских взглядов, 
сегодня снова собрались на Куликовом поле». 18 травня 2014. 
(http://dumskaya.net/news/50-kadrov-prorossijski-nastroennye-
odessity-snov-035805/) 

Таймер називає проросійських активістів «прибічника-
ми федералізації». Затримані 2 травня проросійські активіс-
ти переважно названі «політв’язнями». Самі події подавали-
ся з позначкою «майская бойня». 

7. Заклики до зриву виборчого процесу й ігнорування ді-
ючої центральної влади у проросійських виданнях («Таймер») 
як спроба створення кризи легітимності. Стосується як пре-
зидентських виборів, так і парламентських. В публікаціях 
центральна виконавча влада називається переважно нелегі-
тимною, всі дії і рішення жорстко критикуються, розгляда-
ються можливості реалізації донецького сценарію в Одесь-
кій області. 
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8. Протестна активність в м. Одесі як один із чинників ви-
раження конфліктного потенціалу

Обидва табори на свої масові заходи мобілізовували при-
близно однакову кількість прибічників. Виключенням є ан-
тивоєнний марш 3 березня 2014, який, за різними оцінками, 
зібрав від 7 до 10 тис. осіб (прихильників унітарної України). 

Кількість учасників мітингів на Куликовому полі та їх 
якісний склад поступово зменшувались. Якщо у березні-квітні 
середня кількість учасників становила 500-1500 осіб, то після 
подій 2 травня вона істотно зменшилась, залишаючись на рів-
ні 50-100 учасників. В той же час, проведення судових засідань 
щодо затриманих у справі 2 травня, призводить до нових про-
тестних акцій достатньо агресивного характеру під будівлями 
суду, ініціаторами яких є обидві сторони конфлікту. 

 Не в останню чергу зниження протестної активності 
пов’язано з тим фактом, що багато лідерів антимайданівсько-
го руху покинули територію України. 

Риторика лідерів «Антимайдану» поступово змінилась 
після відкриття кримінальних справ за ст. 109 Кримінально-
го кодексу України. Зокрема, Антон Давидченко, 30.03.2014р.: 
«В наших лозунгах не было ничего о разделении Украины. 
Мы просили о референдуме, русском как втором государ-
ственном, федерализации — но нас не слышат. Именно 
поэтому мы обращаемся к России — только там нас слышат. 
Мы не за присоединение к России, а за дружбу братских на-
родов, Таможенный и Евразийский союзы»», (http://timer.
od.ua/news/na_kulikovom_pole_sobiraetsya_traditsionniy_
miting_531.html) 

Активне використання мови ворожнечі, антисемітської 
риторики спостерігалось у першій половині 2014 року. Гас-
ла «Ні – нелегітимним виборам», «Смерть нацистам», «Сво-
боду політичним в’язням», «Бойкот фашистських виборів 
– обов’язок чесних одеситів», «Хунта вбиває одеситів», «Ви-
магаємо референдум», а також розповсюдження матеріалів 
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антисемітського характеру на мітингах на Куликовому полі 
(зокрема, під час мітингу, який відбувався 18 травня). 

У соціальних мережах мова ворожнечі поширювалась із 
використанням маркерів «бандерівці», «укропи», «укронацис-
ти», «ватники». Найвищий рівень поширення мови ворожнечі 
в соціальних мережах спостерігався після подій 2 травня. Важ-
ливо, що максимальний рівень закликів до насильства в Одесі 
й області в соцмережах (група одеського антимайдану) йшов з 
аккаунтів, зареєстрованих в Російській Федерації

Характерно, що з активізацією місцевих протестів що-
до можливості незаконної забудови рекреаційних зон Одеси 
(жовтень 2014) риторика ненависті дещо знизилась, оскіль-
ки активізувався рух «Генеральний протест», який з 2011р. 
об’єднував представників полярних політичних сил. 

Висновки
Аналіз відкритих джерел, результати фокус-групового до-

слідження та проведення глибинних інтерв’ю дають можли-
вість зробити наступні висновки щодо конфліктогенного по-
тенціалу Одеської області по лінії «Майдан» – «Антимайдан»:

1. На сьогодні в Одесі існує латентний конфлікт по лінії 
«Майдан» – «Антимайдан», двох рухів, які не є інституціона-
лізовані, є різнорідні, але чітко кристалізовані за своїми полі-
тичними та громадянськими позиціями. 

2. Прихильники «Антимайдану» не є однозначно лише 
проросійськи налаштованими громадянами. Частина з них «сі-
ра зона», яка не сприйняла події листопада 2013 - лютого 2014, 
не вважає нинішню владу легітимною або не підтримує євро-
пейську інтеграцію України. 

3. Після подій 2 травня 2014 року, прибічники «Антимай-
дану» зайняли пасивну позицію, фактично не беручи участі у 
виборах, не проводячи масові акції (за винятком невеликих 
протестів), та перемістили основну свою риторику до соціаль-
них мереж та у прихильні медіа. 
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4. Негативним явищем є відсутність консенсусу щодо 
основних понять, які відображають перебіг конфлікту (в пер-
шу чергу подій на Сході України). 

5. Спостерігається зниження рівня використання мови 
ворожнечі, використання якої посилювалось у піковий період 
розвитку подій в Україні або в самій Одесі.

6. Існує певний консенсус щодо необхідності діалогу та 
концентрації на локальних проблемах, в той же час немає зго-
ди щодо того, хто саме повинен вести цей діалог. 

7. Спостерігається, порівнянно з попередніми роками, 
трансформація пріоритетності локальної одеської ідентич-
ності в усвідомлення важливості громадянства і української 
ідентичності, не як суто етнічної ідентичності. Прийшло розу-
міння того, що одна ідентичність не виключає іншу, а є допо-
внюючим елементом. 

Рекомендації: 
1. Сприяти переведенню політичної активності місцевих 

громадських організацій у вирішення проблем місцевого рів-
ня, які можуть об’єднати зусилля ворожих сторін. Позитив-
ним у цьому плані має бути проведення якомога більшої кіль-
кості публічних слухань щодо питань місцевого розвитку. 

2. Сприяти підвищенню явки на місцевих виборах та 
роз’ясненню необхідності більш активної участі у легальному 
виборчому процесі. 

3. Активізація та максимальна прозорість результатів 
розслідування подій 2 травня, інформування ЗМІ та громад-
ськості щодо перебігу подій. 

4. Проведення відкритого суду над затриманими у справі 
2 травня, при рівному ставленні до обвинувачених, як з боку 
«Майдану», так і з боку «Антимайдану». 

5. Поновлення досудових справ проти лідерів «Антимай-
дану», які брали участь в активних  антидержавних діях (на-
приклад, відносно Є. Кваснюка у липні 2014 було зареєстрова-
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но кримінальне виробництво по ст. 109, ч. 3 УК України (Дії, 
спрямовані на насильницьку зміну або скидання конституцій-
ного ладу або на захоплення державної влади), і він був оголо-
шений в розшук. Проте, досудове розслідування було зупине-
не, оскільки підозрюваний ховається від органів розслідування 
і суду, беручи участь у воєнних діях на  Донбасі)

6. Моніторинг ЗМІ та соціальних мереж на предмет мови 
ворожнечі. 

7. Популяризація ідей європейської інтеграції України 
шляхом ведення роз’яснювальної роботи щодо основних ас-
пектів Угоди про Асоціацію, з акцентом на антикорупційні ви-
моги та необхідні реформи. 

8. Попередження розповсюдження чуток як додаткового 
джерела неформальної інформації, яка може сприяти погли-
бленню конфлікту. 
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Ю. Тищенко. С. Горобчишина, Н. Беліцер

Звіт за результатами Дослідження
«Дії суспільства та влади у врегулюванні конфлікту 
(приклад Дніпропетровщини)»

Зміст
Завдання, методологія дослідження
Опис конфліктної ситуації в м. Дніпроперовськ
1. Соціально-культурні особливості Дніпропетровської 

області (історична пам’ять регіону, соціокультурні тради-
ції, специфіка виробництва, соціальна активність мешканців, 
більший розвиток малого та середнього бізнесу порівняно з 
Донбасом, розвиток громадського суспільства в області

1.1. Питання розуміння історії та ідентичності соціальни-
ми групами регіону

1.2. Вплив розвиненої соціальної структури регіону на 
розвиток конфліктної ситуації в місті 

1.3.Наявність соціально активних осібзвиток структур 
громадянського суспільства

1.3.1.Роль ультрас у деескалації ситуації
2. Історична специфіка взаємин політичних еліт в області, 

історична конкуренція між дніпропетровськими політични-
ми та бізнес-елітами і донецькими елітами, тиск з боку Сім’ї та 
еліт, які були до неї інкорпоровані, та дніпропетровські еліти

3. Налагодження гнучкої комунікації виконавчої влади з 
різними активними середовищами в громаді (активісти, які 
перебувають на різних позиціях, бізнес) постійна координа-
ція діяльності виконавчої влади з громадськими ініціативами 
(проведення акцій, моніторинг ситуації, інформаційна робо-
та з громадою міста та області), включення представників гро-
мадських  ініціатив у владні структури.
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4. Прифронтова територія
Узагальнення: 

Завдання, методологія дослідження
Протягом грудня 2014 року в м. Дніпропетровськ було про-

ведено дослідження  «Дії суспільства та влади у  врегулюванні 
конфлікту (приклад Дніпропетровщини)», в рамках роботи бу-
ло зібрано емпіричний та фактичний матеріал щодо діяльності 
місцевої влади для врегулювання конфлікту, форматів співп-
раці з ОГС, активістами, різними цільовими аудиторіями.

Цільова аудиторія: представники органів місцевого само-
врядування, виконавчих органів влади, активісти громадських 
організацій, представники волонтерських організацій, пред-
ставники різних політичних партій, експерти, науковці, пред-
ставники релігійних та національних громад. 

 Було проведено 15 глибинних інтерв’ю з  представниками 
цільової аудиторії. Фокус-група з громадськими активістами, 
учасниками подій листопада-березня 2014-2015 рр.

Мета дослідження: аналіз дій місцевої влади (представ-
ницької та виконавчої) у попередженні та врегулюванні кон-
флікту з метою визначення кращих алгоритмів діяльності

Завдання дослідження: 
- визначення діяльності місцевої влади для врегулювання 

конфлікту;
- дії влади різного рівня  стосовно модерації різних сус-

пільних та політичних груп;
- аналіз вдалого та невдалого досвіду комунікації з різни-

ми суспільними групами;
- аналіз основних засад комунікації з різними середовищами;
- визначення практик комунікації всередині представ-

ницької влади з метою конфліктної превенції;

1 Дивись опис хроніки розвиту подій в додатку Дніпропетровськ: Хронологія 
подій (листопад 2013 р. – жовтень 2014 р.)
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- оцінка з боку різних суспільних груп результативнос-
ті чи контраверсійності комплексних кроків влади з поперед-
ження конфлікту;

- аналіз роботи з ВПЛ.

Опис конфліктної ситуації в м. Дніпроперовськ
Наприкінці 2013 та впродовж 2014 року в Дніпропетров-

ську тривало протистояння між прихильниками Майдану та 
його опонентами, яке інспірувалося  та підтримувалося тодіш-
ньою місцевою та виконавчою владою області інкорпорова-
ною в Партію Регіонів України. В означений період мали місце 
прямі зіткнення між сторонами протистояння, які були під-
тримані місцевою регіональною владою. 

Наприкінці січня 2014 року репресії та переслідування 
євромайданівців набирали обертів1. Після подій  20 січня, по-
валення режиму Януковича на тлі сепаратистського з’їзду, ор-
ганізованого 22 лютого в Харкові, ситуація в Дніпропетровську 
залишалася складною. Однак, протягом березня її вдалося взя-
ти під контроль запобігти розхитуванню ситуації в місті подаль-
шому, спинити поширення конфлікту. Варто зазначити, що події 
кінця квітня – початку березня розвивалися паралельно з по-
чатком інвазії з боку РФ до АР Крим. 1 березня на Сході Украї-
ни було зорганізовано хвилю мітингів проти нового керівництва 
країни (Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Одеса, Луганськ), в 
деяких регіонах над будівлями органів влади було піднято ро-
сійські прапори. У Донецьку на мітингу було обрано «народного 
губернатора» Павла Губарєва. «І загроза тут була відверта, що 
почнеться те саме, що було в Донецьку. Просто плакати хоті-
лося від безсилля. Зрозуміло було, що розхитується ситуація», 
- вказували респонденти.

2 Про призначення І.Коломойського головою Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації. http://www.adm.dp.ua/OBLADM/Obldp.nsf/document.xsp?i
d=66B793FD61D9EAE8C2257C8F004FCA26
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2 березня головою Дніпропетровської облдержадміні-
страції було призначено українського мультиміліонера, керів-
ника групи «Приват», Ігора Коломойського2. Від початку бе-
резня ситуація в місті починає поступово вирівнюватися.

В ході інтерв’ю та фокус-груп учасниками було визначе-
но ключові причини, які призвели до поступової деескалації 
конфлікту в регіоні, не дали можливості розповсюдитися кон-
флікту на інші регіони Сходу України. Учасники виділяють на-
ступні організаційні та соціокультурні чинники:

- Соціально-культурні особливості формування Дніпро-
петровської області (історична пам’ять регіону, соціокультурні 
традиції, специфіка виробництва,  соціальна активність меш-
канців, більший розвиток малого та середнього бізнесу порів-
няно з Донбасом, розвиток громадського суспільства в області, 
регіональна ідентичність, інклюзивна до української політичної 
ідентичності);

- Формулювання спільних інтересів керівництва області, 
бізнесу та громади як потреба  деескалації протистояння в місті 
та області, повернення втрачених позицій області у можливості 
впливу на процеси в місті;

- Історична специфіка взаємин політичних еліт в області, іс-
торична конкуренція між дніпропетровськими політичними та 
бізнес-елітами і донецькими елітами, тиск з боку Сім’ї та еліт, які 
були до неї інкорпоровані, та дніпропетровські еліти;

- Налагодження гнучкої комунікації виконавчої влади з 
різними активними середовищами в громаді (активісти, які пе-
ребувають на різних позиціях, бізнес) постійна координація 
діяльності виконавчої влади з громадськими ініціативами (про-
ведення акцій, моніторинг ситуації, інформаційна робота з гро-
мадою міста та області), включення представників громадських  
ініціатив у владні структури;
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- Активна комунікація з конфліктуючими сторонами: підго-
товка угод, меморандумів, пошук різних форматів діалогу в гро-
маді, залучення до процесу діалогу громадських активістів, ліде-
рів та представників національних та релігійних громад; 

- Діяльність дніпропетровської влади стосовно підтримки 
добровольчих  батальйонів, волонтерських ініціатив, підтримка 
та розвиток волонтерських ініціатив.

1. Соціально-культурні особливості Дніпропетровської 
області (історична пам’ять регіону, соціокультурні тради-
ції, специфіка виробництва,  соціальна активність мешкан-
ців, більший розвиток малого та середнього бізнесу порівняно 
з Донбасом, розвиток громадського суспільства в області

1.1. Питання розуміння історії та ідентичності соці-
альними групами регіону

Описуючи ситуацію в Дніпропетровську та нинішній  фе-
номен розквіту патріотичних проявів в місті та області,  візуа-
лізації цього на рівні поведінки громади, в міському ландшаф-
ті, респонденти вказували не тільки на  розвиток громадських 
ініціатив, роль влади, а й на соціокультурні, історичні підвали-
ни формування регіону, як українського. При цьому респон-
денти зазначають, що на тлі регіонального патріотизму, різної 
мовної чи релігійної ідентифікації мешканців регіону, ці різ-
ні ідентичності інкорпоровані до української політичної іден-
тичності, яка має сьогодні для значної частини мешканців ре-
гіону пріоритетне значення.  

Одним із вагомих чинників нинішнього позиціонування 
в регіоні є, на думку респондентів, соціальна структура регі-
ону, розвиток структур громадянського суспільства, бізнес-
ініціатив у сфері малого та середнього бізнесу, освітній рі-
вень.
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Ідентифікація 
з боку громади міс-
та, різних соціаль-
них середовищ Дні-
пропетровщини, як 
регіону, якій сфор-
мувався як україн-
ський та сприйма-
ється як Україна. 

Розвинена со-
ціальна структура 
регіону, пріори те-
зування в ієрархії 
ідентичності укра-

«Що стосується Дніпропетровщи-
ни, то тут історико-культурний ґрунт 
дещо інший. Я не думаю, що потрібно 
тягнути це коріння до козацтва, хоча 
без цього не обійшлося. Тому що все-таки 
вольність і традиція вольності – це не 
тільки Запорізька, а частково й Дніпро-
петровська область. Але, до речі, вони 
були й на Донбасі, на Луганщині, просто 
це підміняють чимось іншим». 

«Все-таки Дніпропетровськ має своє 
коріння в українстві. Ті самі січі козаць-
кі – не Запорізька область до цього відно-
ситься, а Дніпропетровська, на її тери-
торії було 5 січей.»

«Ви зробіть звіт з 1932-1933 року, 
коли був голодомор. Харківська, Дніпро-
петровська, Запорізька, вся східна час-
тина Україна найбільше постраждала 
тоді. Етнічне населення було викошено. 
І кого заселяли? Харків можна заселити, 
переселити, постійний рух. В Дніпропе-
тровськ заїхали – і звідси виїхати вже 
практично було неможливо. І плюс все 
рівно тут є етнічні українці, і між собою 
вони всі зріднилися. Тут розуміють, що 
від мови спілкування не залежить щастя 
твоє».

«Напевно, основним фактором була 
навіть не етнічна складова, більше укра-
їнців чи більше росіян, а трошки більша 
кількість освічених людей, людей само-
зайнятих у бізнесі і людей, які в бізнесі. Це 
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їнської політич-
ної ідентичності та 
включення різних 
етнічних чи мов-
них ідентичнос-
тей до неї, відпо-
відне трактування 
ідентичності з боку 
більшості мешкан-
ців регіону 

відіграло, напевно, вирішальну роль. Тому 
що абсолютно різні соціальні групи опиня-
лися або з тієї сторони барикади, або з ті-
єї сторони барикади. Грубо кажучи, люди, 
про яких зараз дізнаєшся, що вони загину-
ли на фронті, яких знав у житті, ніколи б 
не подумав, що вони могли опинитися на 
фронті. І дуже вірно зараз пишуть, що до-
нецький аеропорт захищають хлопці, які, 
можливо, й дня не розмовляли українською 
мовою, вони російськомовні, вони сформо-
вані в культурі світогляду ще пострадян-
ського. Але вони стоять зі зброєю в руках 
і захищають країну. Те саме відноситься 
і до Дніпропетровська. Вирішальний фак-
тор – це освіченість і люди, які звикли за-
робляти самі і звикли з цим гаслом жити 
далі. Вони розуміють, що ніхто не прийде 
і ніхто не зробить краще, поки ми самі 
цього не зробимо».

«Я впевнений, що соціальна структу-
ра суспільства також впливає на ці про-
цеси. В Дніпропетровську навіть робіт-
ничі спеціальності вимагають більшого 
рівня освіти. Це наукомісткі виробни-
цтва. Я не кажу тільки про Південмаш. 
Але навіть металургійні підприємства 
відрізняються від шахт.

Мене колись водили в шахту. Я отри-
мав шок більший, ніж за все інше життя. 
Це робота каторжна. Але єдина професія 
на землі, якою ти можеш оволодіти за 10 
днів, - це професія шахтаря. Це ніша для 
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людей з невисоким рівнем освіти, з невисо-
ким рівнем соціальних запитів і т.д.

Я впевнений, що Коломойський у До-
нецьку мало би що зробив, якщо б і зробив 
щось взагалі».

Я думаю, що тут мав значення ще 
й Крим…, але просто вже побачили не-
безпеку. Не можна дозволяти ходити … 
і махати прапорами, тому що це може 
закінчитися погано. Це не просто ігри і 
хіхоньки-хахоньки, а це тягне за собою 
певні дії іншої сторони. І от вийшли лю-
ди, які не хочуть жити в Росії. Вони до-
статньо толерантні, вважали, що нехай 
розквітають всі квіти, поки не виникла 
небезпека. Коли ця зовнішня небезпека ви-
никла, то деякі квіти потрібно виполю-
вати. І зараз в пристойному товаристві 
говорити деякі слова не можна. .. тобі ру-
ку не подадуть.

«ті, що згуртувалися, виявилися на-
багато активнішими, ніж оця існуюча 
«вата». Ті, хто згуртувалися, просто не 
хотіли повертатися, я для себе це так 
розумію, справа не в мові, не в українстві, 
- не хотіли повертатися в Радянський 
Союз. Росія - тупе повернення, з усіма ви-
тікаючими проявами, в Радянський Союз 
новий, освічений, але тим не менше. На 
рівні рефлексу пішли. Ті, хто радів зруй-
нуванню Радянського Союзу, зараз вийшли 
проти цього. І ті, хто пам’ятає Радян-

Відторгнення 
активною частиною 
громади регіону 
сценаріїв експансії 
РФ, відчуття небез-
пеки з боку РФ, роль 
анексії Криму як ка-
талізатора протест-
них настроїв проти 
сценарію «русского 
мира» .

Несприйняття 
російської моделі 
розвитку, яка трак-
тувалася актив-
ною частиною регі-
ону як комплексне 
повернення до Ра-
дянського Союзу, 
активне несприй-
няття цінностей по-
вернення до СРСР. 
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1.2. Вплив розвиненої соціальної структури регіону на розвиток  
конфліктної ситуації в місті 

У Дніпропетровській області спостерігається більший 
відсоток — порівняно з іншими регіонами Сходу, Донбасу — 
осіб самозайнятих у малому та середньому бізнесі, як можна 
судити з відповідей респондентів. На думку респондентів, це 
впливає на соціальну поведінку громади, проявляється в со-
ціальній активності громади стосовно відстоювання своєї по-
зиції. В цьому також є відмінність у соціальній поведінці по-
рівняно, наприклад з мешканцями Донбасу, які, як трактують 
представники дніпропетровської громади, прагнуть «сильної 
руки» та мають певні елементи «кланово-племінної структу-
ри: хоча й сучий син, але свій сучий син. І абсолютна радянщи-
на в патернальних уявленнях, очікуваннях: хтось прийде і нам 
дасть, нам винні».

При цьому респонденти підкреслювали, що мовна чи ет-
нічна ідентифікація не є первинною в самовизначенні мешкан-
ців громади регіону, більш пріоритетним чинником є тракту-
вання себе як політичних українців:

«Трошки більша кількість освічених людей, людей само-
зайнятих у бізнесі і людей, які в бізнесі. Це відіграло, напевно, 
вирішальну роль. І дуже вірно зараз пишуть, що донецький ае-
ропорт захищають хлопці, які, можливо, й дня не розмовля-
ли українською мовою, вони російськомовні, вони сформовані в 
культурі світогляду ще пострадянського. Але вони стоять зі 
зброєю в руках і захищають країну. Те саме відноситься і до 
Дніпропетровська. Вирішальний фактор – це освіченість і лю-

ський Союз. Покоління, яке пам’ятає, як це все 
було унило і як воно падало все, жодної роман-
тики з цього приводу не відчувають. Я думаю, 
це основне все-таки».
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ди, які звикли заробляти самі і звикли з цим гаслом жити далі. 
Вони розуміють, що ніхто не прийде і ніхто не зробить краще, 
поки ми самі цього не зробимо».

«Дніпропетровськ все-таки звик заробляти гроші сам. До-
нецьку і Луганську це не властиво. Там трудодні. Люди звикли 
працювати по старому радянському шаблону, вони не працю-
ють на себе, їм головне – отримати зарплату. Так, нехай ця 
зарплата буде 1,5-2 тисячі, ти будеш якось виживати, але 
кожне 15 число ти будеш отримувати аванс, а 30-го получку. 
Тобто, ментальність людей сформована таким чином, що 
їм потрібен барин, господар. Чому Донецьк і Луганськ – базо-
ве електоральне поле Януковича? Все дуже просто. «Батя, ми 
стараємось». Потрібен батя, потрібен цар. 

Це механіка, яка не властива Дніпропетровську. Дніпро-
петровськ може заробляти сам, Донецьк і Луганськ хоче ма-
ти роботу – ось в чому різниця. Тому Дніпропетровськ і всто-
яв. Коли ти заробляєш сам, у тебе більший сегмент населення 
здатного до аналізу. Коли ти здатний до аналізу, аналізува-
ти ту чи іншу ситуацію, жодна пропаганда, жодні кліше, які 
тобі намагаються через ЗМІ вкласти в голову, не пройде те, 
що зараз в Росії». 

«Дніпропетровськ завжди був по суті фінансовою столи-
цею України. Тут крутилися гроші. Тут дуже сильне єврейське 
лобі, яке дозволяло акумулювати певні фінансові ресурси саме 
тут. І звідси фінансові потоки не скажу розподілялися, але про 
напрямок руху фінансових потоків рішення приймалося бага-
то в чому тут. 

Янукович і Азаров – це Гарвард на тлі всього іншого, що 
мені довелося побачити. А це дійсно кращі висуванці Донбасу. 
Там все дійсно погано. Люди не читають книги, люди не ходять 
в театри. Маса причин, чому так склалося, але так є. У людей 
немає базису для того, щоб рости, вдосконалюватися. У Дні-
пропетровську це все є. Не можна порівняти чорне і біле. Осо-
бливо коли потрапляєш в дрібні депресивні міста на кшталт 
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того ж Димитрового, я вам скажу, о п’ятій вечора в Димитро-
вому дуже страшно без автомата Калашникова. І це в мирний 
час, до цього всього «лугандона». 

«Кривий Ріг [Дніпропетровська обл.] – це те саме, тільки 
там замість вугілля руда. Щоб ви не були в ілюзіях. Після 1917 
року була Донецько-Криворізька республіка. Тому що вони одна-
ково мислять».
1.2. Наявність соціально активних людей, розвиток структур  
громадянського суспільства

Респонденти вказували, що значну роль в деескалації на-
пруження в місті зіграли активісти та різні структури грома-
дянського суспільства, формалізовані та неформалізовані, які 
сприяли «розведенню конфліктуючих сторін», інформуванню, 
діалогу, організації спільних дій з деескалації. Активісти, пред-
ставники громадських середовищ: 

а) впроваджували соціальні ініціативи, спрямовані на де-
ескалацію протистояння, як трактують такі позиції респон-
денти;

б) проводили інформування та роз’яснення ситуації в міс-
ті, країні;

в) комунікували з владою під час Майдану для деескалації 
ситуації в місті;

г) продовжували комунікацію з новопризначеною владою.
Респонденти зазначили наявність сприйняття та розумін-

ня з боку громади  полікультурного, полірелігійного середови-
ща в місті, як атрибуту регіону, частини життя регіону: 

«Збурила Дніпропетровськ, мені здається, саме ця історія. 
Як Київ свого часу, коли побили студентів. У нас теж людей не 
били раніше, особливо так. Далі пішла взагалі дуже цікава іс-
торія. Щовихідних у нас відбувалося по два мітинги паралель-
но. Біля оперного театру збирався Антимайдан, але вже не по 
рознарядці, а по зову серця ватів. А на площі Леніна, тоді вона 
так називалася, збирався Майдан. При цьому ще не було Ко-
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ломойського. Між ними гуляли по алеї ветерани Афганістану 
і слідкували, щоб ці два потоки не пересікалися. Причому бу-
ли абсолютно феєричні ситуації, коли патруль стоїть, до них 
підходять з Антимайдану і починають їх дуже жорстко про-
вокувати. А ці просто на них спокійно дивляться». 

«Зараз цим займається прокуратура. Думки різні. Та вла-
да говорить, що це побилися самі мітингувальники з міліцією. 
Інші люди говорять, що тітушки виходили з-за спини, є певне 
підтверджуюче відео. …Була переговорницька група: ... Пішли 
розмовляти з Крупським, що це за тітушки. Ми розуміли, що 
зараз буде спекотно. .. О третій ночі відбулися суди, туди не 
пустили ні пресу, ні адвокатів, ні родичів, нікого. .. Питання 
в тому, що до сьогодні жодна людина з цього приводу не від-
повіла».

«Якщо образно говорити, то символ Донбасу – шахта, а 
символ Дніпропетровська – міст. Міст в найширшому розу-
мінні. Щоправда, ідея це не моя, це ідея Головка, а значить во-
на мені лягла на серце». 

«Тільки вчора я розмовляв вкотре зі своїм другом з Луган-
ська. Він каже: чому ви вважаєте, що ми винні в тому, що 
сталося? Ти що, вважаєш, що я повинен був іти на автома-
ти? Я кажу: ні, коли були автомати, було вже пізно, треба 
було йти раніше. Але суспільство і соціум Луганська і Дніпро-
петровська, я меншою мірою можу сказати Донецька і Дні-
пропетровська, принципово різні. Коли я сказав про депресив-
ний регіон, він депресивний перш за все у свідомості людей. Я 
нічого не зможу, в мене нічого не вийде, почекаємо. Навіть єв-
рейські організації є партнерські, вони працюють з донецьки-
ми і особливо луганськими організаціями. Кажу: давай органі-
зуємо літній табір. Та ні, у нас не вийде, ми не зберемо і т.д. 
Ну, немає про що говорити. Соціально активних людей і ліде-
рів у Луганську абсолютно мінімальна кількість.

«А Дніпропетровськ, крім того, що він виховав своїх та-
ких лідерів, він залучав їх ще й з інших регіонів. Тому що це 
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підприємства, тому що це багате громадське життя і т.д. 
Не може бути випадковим, що саме тут створений найбіль-
ший у світі общинний центр «Мінора». Він не найбільш єв-
рейський, а найбільший просто общинний. Що тут створе-
ний найбільший єврейський музей, який насправді український 
музей про історію євреїв в Україні. Тут потенціал дуже по-
тужний».

«Справа в тому, що така згуртованість була на рівні 
інтелігенції, якщо по-радянському говорити. Саме в цьому 
середовищі виникла купа волонтерів, купа людей, які з пра-
порами ходили. В чому мотив тих, хто згуртувався? Згур-
тувалося, я думаю, насправді не так багато. Просто ті, хто 
згуртувалися, виявилися набагато активнішими, ніж оця іс-
нуюча «вата». Ті, хто згуртувалися, просто не хотіли повер-
татися, я для себе це так розумію, справа не в мові, не в укра-
їнстві, - не хотіли повертатися в Радянський Союз. 

Спочатку було несприйняття путінської моделі управ-
ління. А зараз це, звичайно, перейшло в більш глибоке, що Ро-
сія – глибоко хвора. А на початку це було просто на рівні реф-
лексу, неприйняття моделі управління, моделі влади, яка ще 
гірша, ніж Янукович. Звичайні громадяни навряд чи розумі-
ють якісь тонкощі. На рівні сприйняття, рефлексів – зовніш-
ній стиль, як це виглядало».

«Я можу тільки для себе намагатися переконувати, дово-
дити, розповідати, пояснювати ситуацію людям, які зустрі-
чаються на шляху. Але є, слава Богу, люди, які мислять і розу-
міють.»

1.2.1. Роль ультрас у деескалації ситуації

Окремі учасники бесіди звернули увагу, що у мінімізації 
конфліктного потенціалу на Дніпропетровщині важливу роль 
відіграли футбольні вболівальники, які під час Євромайдану 
протистояли озброєним «тітушкам».  Водночас висловлюва-
лися міркування, що завдяки зовнішньому ворогу були при-
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пинені всі внутрішні суперечки між «хуліганами ультрас», са-
ме на хвилі українського патріотичного руху. 

«Дуже велику роль у тому, що Дніпропетровськ встояв і 
повернув ситуацію в сторону України - відіграли ультрас, фут-
больні вболівальники. Ультрас  брали дуже активну участь в 
усіх подіях Євромайдану. Під час штурму адміністрації, коли 
тітушкам роздали зброю і тітушки просто почали відстріл, 
постраждало дуже багато ультрасів. Саме рух ультрас по 
всій Україні уклали договір про те, що більше немає ворогую-
чих сторін. Якщо ви знаєте, у футболі дуже чітко розмежова-
на вісь Дніпропетровськ – Львів – Київ проти осі Одеса – Хар-
ків – Донецьк. Це два основні крупні угруповання. Було укладено 
перемир’я, поки є зовнішній ворог. 

У них є певна чітка субординація всередині своєї організа-
ції. Самі ультраси діляться як на фанатів, так і на хуліганів, 
це все-таки два різні напрямки. Але саме в цей період це все бу-
ло об’єднано в одне ціле. В результаті це дуже допомогло, врахо-
вуючи їхній патріотичний настрой, ультраправі погляди, до-
помогло обпертися на них як на рушійну силу, яку можна було 
використовувати, виставляти в авангарді і відбиватися від 
маргінесу».

2. Історична специфіка взаємин політичних еліт в області, історична 
конкуренція між дніпропетровськими політичними та бізнес-елітами  
і донецькими елітами, тиск з боку Сім’ї та еліт,  
які були до неї інкорпоровані, та дніпропетровські еліти

а) проукраїнське по-
зиціонування еліт регіону, 
трактування лідерів дніпро-
петровської еліти себе, як 
частини українського полі-
тичного класу.

Респонденти фокус-груп, 
експерти підкреслювали зна-

Еліти дніпропетровські 
завжди сприймали себе як укра-
їнські. Неважливо, хто звідси 
виходець, Кучма чи Тимошен-
ко, але це все дозволяло сказа-
ти, що це місто не перше, але 
й не друге. Дніпропетровськ 
розвивався і розвивається в 
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чення позиції еліт регіо-
ну в деескалації конфлікту, 
сприйнятті «русского мира». 
Підкреслювалося традицій-
не проукраїнське позиціо-
нування місцевих бізнес- та 
політичних еліт, незважаю-
чи на мовну ідентифікацію 
чи регіональне походження. 

б) сприйняття з бо-
ку лідерів дніпропетров-
ської громади революцій-
них подій як можливість 
відновлення ролі дніпропе-
тровців, можливості повер-
нення впливу на ситуацію 
в області, процес ухвален-
ня рішень, відновлення ролі 
дніпропетровських  політи-
ко- та бізнес-груп в україн-
ських політичних процесах

Революція гідності по-
ступово стала сприйматися 
різними соціальними, полі-
тичними та бізнес середови-
щами регіону як можливість 
повернення втрачених пози-
цій, можливість впливати на 
процес ухвалення рішень в 
місті 

якійсь опозиції до Донецька, осо-
бливо останнім часом. Це і на 
рівні бізнес-проектів, і на рівні 
ідеології, культури і т.д.

Дніпропетровськ почав 
включатися. І далі що сталося, 
звідки сформувався цей образ? 
Він сформувався з відчуття то-
го, що, мовляв, Дніпропетровськ 
може відігравати більшу роль, 
ніж здається, ніж нам стави-
ли за останній рік. Останній рік 
нами правили криворізькі, дні-
пропетровці перетворилися на 
ніщо. Іван Іванович і йому по-
бідні господарі, які сиділи на Кі-
рова. Всім це перестало бути 
цікаво і просто пересічні люди 
перестали звертати на це ува-
гу. А тут прийшла команда, 
яка нам відома. Багато хто за-
давався питанням, що і як во-
ни робитимуть. З цього почав-
ся формуватися образ сильного 
Дніпропетровська. Керівництво 
області це підхопило і такими 
кроками й рухалося далі. Дійшло 
до того, коли ми побачили фільм 
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3. Налагодження гнучкої комунікації виконавчої влади з різними актив-
ними середовищами в громаді (активісти, які перебувають на різних 
позиціях, бізнес) постійна координація діяльності виконавчої влади з 
громадськими ініціативами (проведення акцій, моніторинг ситуації, ін-
формаційна робота з громадою міста та області), включення представ-
ників громадських  ініціатив у владні структури.

На тлі розвитку конфлікту на Донбасі, незаконної анексії 
Криму з боку РФ місцевій владі в перших числах березня вда-
лося скоординувати зусилля громадських активістів, активізу-
вати роботу силових структур, використати інформаційні ре-
сурси для припинення протистояння в регіоні. Для цього були 
застосовані різні механізми та важелі впливу:

в) артикулюван-
ня потреби врахуван-
ня в політиці розвитку 
самоврядних ініціатив, 
потреби місцевого роз-
витку, моделей децен-
тралізації

 

«Битва за Дніпро», де Коломойський 
сказав ключову фразу: ми повернули 
місту його статус не першого, але й 
не другого міста в Україні. І в дніпро-
петровцях піднялося те, що було в 
2000-і, в 1990-ті роки, - повернення 
втрачених позицій

«Їх цікавить повернутися у 
владу і далі використовувати ре-
сурс для накачування. Вони розу-
міють тільки, от як радянська пі-
рамідальна система. Хто вищий у 
харчовому ланцюгу, той самий го-
ловний. Вони не розуміють делего-
ваних повноважень вниз, щоб люди 
могли розвиватися, не запитувати 
наверх, як нам сьогодні жити».
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а)  організація структурова-
них  та значною мірою відкритих 
перемовин з різними суспільни-
ми групами, намагання виявити 
спільні інтереси та домовитися 
про деескалацію протистояння. 
Декларування діалогу з середо-
вищами як пріоритету діяльнос-
ті з боку виконавчої влади.

Організація зустрічей з 
представниками влади, політич-
них сил, громадськості та бізне-
су 3

Створення системи «гро-
мадських радників»

Формування координацій-
них рад4

б) створення середови-
ща для діалогу, можливість бу-
ти почутим з боку влади. Час-
тина респондентів наголосила, 
що команда очільника області 
з першого дня намагалася на-
лагодити комунікацію з різ-
ними прошарками населення 
Дніпропетровщини, надава-
ла можливість бути почутим 
різним групам, там, де це було 
можливо.

«З іншого боку, Анти-
майдани ніхто не заборо-
няв. Навіть коли вже був Ко-
ломойський, Антимайдани 
тривали. Єдине, що змінило-
ся – що вони вже не виходили з 
триколорами. Вони поступо-
во сходили нанівець»

«Ці хлопці прийшли, з 
кожним поговорили і підняли, 
що  там під килимом. Кожно-
го спитали: чого ти хочеш? 
Ти хочеш, щоб тобі дали Лені-
на вивчати? Вивчай, сиди ти-
хо. Тобі грошей просто тре-
ба? Добре, на тобі гроші. І ти 
некерований, на кшталт Ца-
рьова, з ним взагалі немож-
ливо було домовитися, - йо-
го просто вижили звідси. Але 

            3 http://www.adm.dp.ua/OBLADM/Obldp.nsf/document.xsp?id=111828711B3DB00
3C2257C980044D076

4   http://www.adm.dp.ua/OBLADM/Obldp.nsf/document.xsp?id=14FA08A06B62
33A5C2257C9B0037AC61
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Підписання Мемо-
рандуму про перемир’я 
між різними політични-
ми силами5

в) співпадіння ін-
тересів керівництва об-
ласті, бізнесу та грома-
ди, діяльність силових 
структур

г) Підтримка до-
бровольчих батальйо-
нів, які трактуються 
респондентами значною 
мірою як сили безпе-
ки на Сході України, що 
сприяли відпору  росій-
ській агресії.

У відповідній сфе-
рі підкреслювалася роль 
Коломойського та йо-
го команди у  форму-
ванні концепції грома-
дянської самооборони і 
створення громадських 
добровольчих груп.

сказати, що це було зроблено демо-
кратичним способом в ім’я демокра-
тичної ідеї – не знаю».

«По-перше, СБУ почала працю-
вати на людей. Тільки вчора здала 
таксиста в СБУ. І це постійно відбу-
вається. Вона почала відловлювати 
оцих осіб. 

По-друге, та позиція, яку вони [ко-
манда Коломойського] зайняли тут, 
влили гроші, створили фронт оборони 
країни, добровольчі батальйони, тери-
торіальну оборону. Якщо Тарута там 
не зміг все це зробити, то я думаю, що 
це є ключовим. Так, воно співпало, але 
тут співпали інтереси керівництва 
області особисті, бізнесові, і людей. І 
тому все поки що виходить».

«Все-таки 6 батальйонів підтри-
мує зі своєї кишені Коломойський і ко-
манда, 70%, принаймні вони так ка-
жуть. І кожен батальйон коштує 10 
мільйонів, не знаю чого, на місяць. Тоб-
то, суми суттєві витрачаються на 
все це. Плюс Моссад, спеціалісти, які 
тренують ці батальйони, принаймні 
тренували на самому початку. Тоб-
то, в оборону було вкладено багато. І 
зараз, я думаю, цей внесок досить ве-
ликий».

5 http://www.adm.dp.ua/OBLADM/Obldp.nsf/document.xsp?id=7F44E85EC8725
815C2257CA500552D03
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«Я розповім показову історію про 
Корбана, як бізнес-моделі поведінки пе-
реносяться сюди. У нас є військовий гос-
піталь. На початку, як почали приво-
зити сюди поранених, піднявся кіпіш, 
що взагалі немає постільної білизни. 
З’ясувалося, що в результаті якогось 
чудового тендеру прання білизни у вій-
ськовому госпіталі Дніпропетровська 
виграла пральня, яка знаходиться в 
Києві. Вони в один день змінили білизну 
і відправили її прати. Ясно, що маразм. 
Купили спонсори в госпіталь праль-
ну машину. Минає певний час – знову 
немає постільної білизни. З’ясувалося 
– потрібно зробити зливи. Вони зно-
ву відправили прати білизну в Київ. Я 
не була свідком розмови, мені розпові-
ли. Корбан викликав начальника госпі-
талю і сказав, що якщо завтра зливів 
не буде в госпіталі, то зливи будуть в 
ньому. Після цього білизну почали пра-
ти в Дніпропетровську. Ну, це реалії 
життя. Поки ти цих мудаків не по-
чнеш їхньою мовою, в ручному режимі 
строїти, нічого не буде».

«Ситуація, яку описав Філатов у 
себе в Фейсбуці. Коли відбувається бло-
кування і саботування на всіх повер-
хах МВС під час створення батальйо-
ну «Дніпро-1», він каже: нам нічого не 
лишалося робити, як подзвонити за-
ступнику Гогуадзе [керівник Дніпропе-
тровської міліції] і сказати: якщо ми 

ґ) перенесення  
бізнес-моделі управ-
ління в державну сис-
тему на рівні області, 
на думку деяких учас-
ників обговорення, 
також мало вплив на 
стабілізацію ситуації. 
Наводилися прикла-
ди вирішення деяких 
питань «нестандарт-
ними» методами, які 
отримали позитивні 
відгуки.
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зараз не знайдемо з вами спільної 
мови, ми роздамо зброю, і вас за-
втра винесуть просто. Такі ходи 
чиновник не робить ніколи. Фор-
мат не чиновницький. Але чинов-
ницькою роботою все рівно дово-
диться комусь займатися».

«Дуже сильний фактор – це 
медіа-ресурс. Це дуже сильний, на-
віть більший ніж силові структу-
ри, фактор, який допомагає людям 
провести роботу зорову. Думаю, 
тут навіть не стільки ефект Ко-
ломойського, ім’я багато важить 
насправді, але тут багато ва-
жить медіа-ресурс. Якби людям 
цілеспрямовано постійно пускали 
якесь НТВ, тут у нас було би вже 
гірше, ніж у Донецьку. А враховую-
чи, що у нас йде нормальна реальна 
робота з роз’яснення.

Модератор: Це робиться на 
місцевих каналах?

Так. На центральних каналах 
1+1, 5 канал, місцевий 11 канал». 

д) роль медіа, як дже-
рела комплексного інфор-
мування про конфлікт, 
події та його наслідки, 
майданчики для комуніка-
ції, але не маніпулювання. 
Учасники розмови звер-
нули увагу на важливість 
мовлення саме україн-
ських медіа-ресурсів у ре-
гіоні, що також мало неа-
биякий позитивний вплив 
на представників громади 
Дніпропетровська.

Припинення тран-
сляції російських каналів6   

(див. Додаток 2)
Визначення пріори-

тетними заходів для подо-
лання корупції в регіоні, 
наведення ладу на ринку 
землі (див додаток 2) 

6 http://www.adm.dp.ua/OBLADM/Obldp.nsf/document.xsp?id=335055A00EF1E
FD8C2257C990052D971
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На тлі дій з організації політичного діалогу, дніпропетров-
ська влада активно інформувала про кроки у протидії коруп-
ції в регіоні, дерегуляції, соціальній політиці, наведенні ладу в 
сфері ЖКГ (див. додаток 2)

Під час обговорення переважна більшість учасників до-
слідження звернули увагу на важливу, а іноді вирішальну роль 
у стабілізації ситуації в Дніпропетровській області нового гу-
бернатора Ігоря Коломойського (призначеного7 на цю посаду 
2 березня 2014 року) який є одним із найзаможніших людей 
України.

«Коломойський виявився далекоглядним бізнесменом, який 
зрозумів, що без держави Україна його бізнесу немає. Він такий 
виявився один. В його вчинку є те, що переважає психологію 
1990-х. Він показав, що він переріс це». 

«Що стосується еліти олігархічної, то один історик, по-
літолог сказав: бачу різницю між Ахметовим і Коломойським, є 
мислення пацанське-містечкове, а є мислення глобальне, навіть 
для своїх фінансових інтересів. Бути на побігеньках шісткою у 
Путлера – це одне. А будувати державу, в якій ти можеш жи-
ти і працювати – це інше. Одна справа володіти капіталами в 
Росії чи Швейцарії. А інша справа, як той сказав, я хочу зроби-
ти Швейцарію тут. Вийде чи не вийде, але принаймні месидж 
такий є, ідея є».

«Я впевнений, і в цьому впевнені і солдати, бійці наші на Схо-
ді: якби не Коломойський, російські танки стояли би вже на Дні-
прі. Може, й далі. В принципі, це людина, яка мислить страте-
гічно дійсно. Він ставить перед собою ті цілі, яких він досягає». 

Водночас, треба зазначити, що деякі експерти наголошу-
вали, що в Україні склався певний позитивний образ очільни-
ка Дніпропетровська, але на рівні регіону це сприймається не-
однозначно, оскільки, з їх точки зору, основна мотивація дій 
Коломойського – бізнес-інтерес.

7  http://www.president.gov.ua/documents/16586.html
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«Сказати, що Коломойський це справжнє європейське лі-
дерство в ім’я демократії, субсидіарності, ліберальних ціннос-
тей – це, звичайно, далеко не так. Рефлекси працювали абсо-
лютно інші. Не інші, але більш наближені до матеріального».

«Як голова обладміністрації Коломойський ніякий, тому 
що справами обладміністрації він не займається абсолютно. 
Він добре прогнозує, бачить, до чого йде, він дійсно дуже тол-
ковий. Але це не державне мислення. Якщо ми будемо говорити 
щось про державне, про соціальні речі – йому ця розмова буде не-
цікава і нам з вами його відповіді будуть також нецікаві. Але 
якщо ми запитаємо про будь-яке підприємство, яке більш-менш 
впливає на життєздатність України, гірничо-збагачувальні 
комбінати, він вам все розкаже до останнього акціонера, хто 
впливав, які рішення в якому році були прийняті, і хто оста-
точні власники, хто отримує від цього».

«Так, тут фактор Коломойського дуже сильний. Але в Києві 
і решті регіонів він дуже сильно прикрашений. Хто такий Коло-
мойський? Алігатор, такий самий, як і всі. Що він робить? За-
хоплює підприємство, висмоктує з нього всі соки. Причому він 
спочатку купує потрібне рішення судів, обов’язково це буде або 
дніпропетровський, або запорізький, вони тут повністю ручні». 

Респонденти відзначили важливу роль команди губерна-
тора, яка, з їх точки зору, своєю позицією під час подій Рево-
люції гідності надала приклад можливості протистояння «бан-
дитській» владі на регіональному рівні. За що отримали значну 
підтримку мешканців Дніпропетровська. 

«По-перше, команда Коломойського – це та команда, яка 
діє, а не болтає. Це не інтернетні диванні бійці. Вони організо-
вують людей. Вони мають певні ціннісні орієнтири. Це народ 
України. А зараз можна говорити, що за цей рік сформували-
ся повністю основи української політичної нації. Українці, ро-
сіяни, татари, євреї, хто завгодно, хто сприймає Україну як 
свою батьківщину, як свою святу землю. І об’єднувати вдава-
лося людей різних професій, різних біографій.
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Потрібно було багато чого поставити на карту. І Коломой-
ський зі своєю командою, з Філатовим, з Корбаном, неважливо в 
кого яка біографія, це зробили. Тому що тут Майдан був в Дні-
пропетровську, але тітушок було не менше, ніж у Донецьку чи 
Харкові. Корумпована так звана правоохоронна система, мож-
ливо, навіть і гірша. Якщо взяти прокуратуру, то й досі. 

Те, що команді Коломойського вдалося протиставити тій 
бидлячій силі бандюків і тітушок і відстояти і обладміністра-
цію, і все інше, і вони готові були піти на більш рішучі міри, і 
величезна маса населення це підтримала – це дуже важливо». 

«Я не хочу оцінювати чистоту гри цієї команди, але в дано-
му випадку я думаю, що командна гра зіграла на руку. Я не знаю, 
якби була інша команда, чи було б те саме, але бажання у коман-
ди є. Єдине, що я не хочу, щоб у людей складалося враження, що 
прийшли Матері Терези, які займаються доброчинністю. Я ду-
маю, всі ці розмови з приводу націоналізації майна і перерозпо-
ділу власності, – це також розмови не випадкові. Я розумію, що 
люди, які зараз щось зробили, хочуть за це щось отримати. Я 
допускаю думку, що в цьому також є частка істини».

4. Прифронтова територія
Практично всі учасники дослідження звернули увагу, що 

Дніпропетровська область є прифронтовою територією, тому 
люди кожного дня можуть бачити наслідки війни: переповнені 
пораненими госпиталі, вантаж «200», велика кількість тимча-
сово переміщених осіб, звуки військової авіації, сирени тощо. 
Тому вони дуже цінують та підтримують мир. 

«За серпень я проїхав всю Дніпропетровську область. Так 
ось, страх простих людей перед війною, особливо чим ближче 
до кордону з Донецькою областю, тим він більший, легкий пе-
реляк від появи на вулиці великої кількості людей в камуфльо-
ваній формі – власне й породив у людях бажання зачепитися за 
те хороше, за ту Україну, яка б вона не була, але все-таки хо-
роша і зрозуміла, перед тим, що там відбувається. Тому що всі 
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розуміють, що там війна. Всі розуміють, що війна  - це пога-
но. Немає жодної людини, яка скаже, що війна – це супер, окрім 
тих, хто заробляє на війні. Тому саме такі мотиваційні речі 
для основної маси простих людей стали головним мотивом, чо-
му вони за Україну. Вони не за Україну, вони проти війни, вони 
проти хаосу». 

«До збірного образу Дніпропетровська – звук сирени зробив 
також це ставлення міста. Тому що коли влітку були десят-
ки сирен щодня, а хто поряд з аеропортом живе, постійно чує 
вертольоти, зрозуміло, що вони везуть поранених. Це також 
сформувало прифронтове місто. І що це може прийти в будь-
який момент до нас».

«Дніпропетровська область прифронтова. Люди тут ба-
чать кількість жертв, кількість трупів, які проходять через 
лікарні, кількість двохсотих вантажів і кількість забитих по-
раненими всіх лікарень. Причому вся гуманітарна допомога йде 
тільки на наш центральний госпіталь, який знаходиться на-
впроти облдержадміністрації. Там можна красиво попіарити-
ся, показатися, вручити. А з’їздити в якісь інші лікарні, та са-
ма друга робітнича, четверта лікарня – там ті самі поранені, 
але, на жаль, без перев’язочних матеріалів, без всього іншого». 

«Ми чекаємо на хвилю від 50 до 200 тисяч переселенців. У 
нас є фонд допомоги Дніпропетровська, керівник Влад Макаров. 
Він і в АТО мотається, відвозить допомогу, і переселенцями за-
ймається. Він помічник Владика Шебанова [заступник мера м. 
Дніпропетровська]. Створили центр на Карла Маркса, 199 по 
переселенцях. Там є Віра Булишева, яка курирує. Бюджетні гроші 
туди не виділяються. Вони шукають спонсорів, гроші прийма-
ються. В Україні в Дніпропетровську це найпотужніший центр 
по переселенцях. Ситуація доволі складна. Житла не вистачає, 
допомоги не вистачає. Перше, що потрібно робити, - їх прийня-
ти, нагодувати, дати мінімум і купити квиток далі. 

Є й інші області в Україні. Тільки вчора з Макаровим ми 
обговорювали, що приїхала вчора чергова «вата» луганська, яка 



243

сказала: ви тут допоможіть нам пенсію отримати, і ми знову 
за ЛНР. Я кажу: офіційно заявляю, що за свої кошти я готова 
купувати квиток в один бік до Бєлгорода. Тому що люди приїз-
дять різні. Є адекватні, є неадекватні. 

Потрібно знову-таки сказати, що чоловіків, які приїж-
джають, СБУ ставить «на олівець», непоміченими вони тут 
не лишаються. Але зараз ми знову чекаємо на велику хвилю з 
Донецька і Луганська».

Узагальнення: 
В ході інтерв’ю та фокус-груп учасниками було визначе-

но ключові причини, які призвели до поступової деескалації 
конфлікту в регіоні, не дали можливості розповсюдитися кон-
флікту на інші регіони Сходу України. Учасники виділяють на-
ступні організаційні та соціокультурні чинники:

- соціально-культурні особливості формування Дніпро-
петровської області (історична пам’ять регіону, соціокультурні 
традиції, специфіка виробництва,  соціальна активність меш-
канців, більший розвиток малого та середнього бізнесу порів-
няно з Донбасом, розвиток громадського суспільства в області, 
регіональна ідентичність, інклюзивна до української політич-
ної ідентичності);

- формулювання спільних інтересів керівництва області, 
бізнесу та громади як потреба  деескалації протистояння в місті 
та області, повернення втрачених позицій області у можливості 
впливу на процеси в місті;

- історична специфіка взаємин політичних еліт в області, іс-
торична конкуренція між дніпропетровськими політичними та 
бізнес-елітами і донецькими елітами, тиск з боку Сім’ї та еліт, які 
були до неї інкорпоровані;

- налагодження гнучкої комунікації виконавчої влади з різ-
ними активними середовищами в громаді (активісти, які пе-
ребувають на різних позиціях, бізнес) постійна координація 
діяльності виконавчої влади з громадськими ініціативами (про-
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ведення акцій, моніторинг ситуації, інформаційна робота з гро-
мадою міста та області), включення представників громадських  
ініціатив у владні структури;

- активна комунікація з конфліктуючими сторонами: підго-
товка угод, меморандумів, пошук різних форматів діалогів в гро-
маді, залучення до процесу діалогу громадських активістів, ліде-
рів та представників національних та релігійних громадам; 

- діяльність дніпропетровської влади стосовно підтримки 
добровольчих  батальйонів, волонтерських ініціатив, підтримка 
та розвиток волонтерських ініціатив

Одним із вагомих чинників нинішньої ситуації в регіоні є, 
на думку респондентів, соціальна структура регіону, розвиток 
структур громадянського суспільства, бізнес-ініціатив у сфері 
малого та середнього  бізнесу, освітній рівень.

•	Ідентифікація	з	боку	громади	міста,	різних	соціальних	серед-
овищ Дніпропетровщини, як регіону, який сформувався як 
український та сприймається як Україна. 
•	Розвинена	соціальна	структура	регіону,	пріоритезування	в	іє-

рархії ідентичностей української політичної ідентичності та 
включення різних етнічних чи мовних ідентичностей до неї, 
відповідне трактування ідентичності з боку більшості меш-
канців регіону.
•	Відторгнення	активною	частиною	громади	регіону	сценаріїв	

експансії РФ, відчуття небезпеки з боку РФ, роль анексії Кри-
му як каталізатора протестних настроїв проти сценарію «рус-
ского мира» . Несприйняття російської моделі розвитку, яка 
трактувалася активною частиною регіону як комплексне по-
вернення до Радянського Союзу, активне несприйняття цін-
ностей повернення до СРСР.

У Дніпропетровській області спостерігається більший від-
соток — порівняно з іншими регіонами Сходу, Донбасу — осіб, 
самозайнятих у малому та середньому бізнесі, як можна судити 
з відповідей респондентів. На думку респондентів, це впливає 
на соціальну поведінку громади, проявляється в соціальній ак-
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тивності громади стосовно відстоювання своєї позиції. В цьо-
му також є відмінність у соціальній поведінці порівняно, напри-
клад, з мешканцями Донбасу, які, як трактують представники 
дніпропетровської громади, схильні до «сильної руки».

Респонденти вказували, що значну роль в деескалації на-
пруження в місті зіграли активісти та різні структури грома-
дянського суспільства, формалізовані та неформалізовані, які 
сприяли «розведенню конфліктуючих сторін», інформуванню, 
діалогу, організації спільних дій з деескалації. Активісти, пред-
ставники громадських середовищ: 

а) впроваджували соціальні ініціативи, спрямовані на дееска-
лацію протистояння, як трактують такі позиції респонденти;

б) проводили інформування та роз’яснення ситуації в міс-
ті, країні;

в) комунікували з владою під час Майдану для деескалації 
ситуації в місті;

г) Продовжували комунікацію з новопризначеною владою.
Респонденти вказали на наявність сприйняття та розу-

міння з боку громади  полікультурного, полірелігійного середо-
вища в місті, як атрибуту регіону, частини життя регіону

а) Проукраїнське позиціонування еліт регіону, трактуван-
ня лідерів дніпропетровської еліти себе, як частини українсько-
го політичного класу.

Респонденти фокус-груп, експерти підкреслювали значен-
ня позиції еліт регіону в деескалації конфлікту, сприйнятті 
«русского мира». Підкреслювалося традиційне проукраїнське 
позиціонування місцевих бізнес- та політичних еліт, незважа-
ючи на мовну ідентифікацію чи регіональне походження.

б) Сприйняття з боку лідерів дніпропетровської громади 
революційних подій як можливості відновлення ролі дніпропе-
тровців, можливості повернення впливу на ситуацію в області, 
процес ухвалення рішень, відновлення ролі дніпропетровських  
політичних та бізнес груп в українських політичних процесах.

Революція гідності поступово стала сприйматися різни-
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ми соціальними, політичними та бізнес-середовищами регіо-
ну як ймовірне повернення втраченої можливості впливати на 
процес ухвалення рішень в місті

в) Актикулювання потреби врахування в політиці розви-
тку самоврядних ініціатив, потреби місцевого розвитку, моде-
лей децентралізації

На тлі розвитку конфлікту на Донбасі, незаконної анексії 
Криму з боку РФ місцевій владі в перших числах березня вда-
лося скоординувати зусилля громадських активістів, активізу-
вати роботу силових структур. Використати інформаційні ре-
сурси для припинення протистояння в регіоні. Для цього були 
застосовані різні механізми та важелі впливу:

а)  організація структурованих  та значною мірою відкритих 
перемовин з різними суспільними группами, намагання виявити 
спільні інтереси та домовитися про деескалацію протистояння;

б) створення середовища для діалогу, можливість бути почу-
тим з боку влади. Частина респондентів наголосила, що команда 
очільника області з першого дня намагалася налагодити комуніка-
цію з різними частинами населення Дніпропетровщини, надавала 
можливість бути почутим різним групам, там, де це було можливо;

в) співпадіння інтересів керівництва області, бізнесу та гро-
мади, діяльність силових структур;

г) підтримка добровольчих батальйонів, що трактуються 
респондентами значною мірою як сили безпеки на Сході Украї-
ни, що сприяли відпору  російській агресії. У відповідній сфері 
підкреслювалася роль Коломойського та його команди у  форму-
ванні концепції громадянської самооборони;

д) перенесення  бізнес-моделі управління в державну сис-
тему на рівні області, на думку деяких учасників обговорення, 
також мало вплив на стабілізацію ситуації. Наводилися прикла-
ди вирішення деяких питань «нестандартними» методами, які 
отримали позитивні відгуки.
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е) роль медіа, як джерела комплексного інформування про 
конфлікт, події та його наслідки, майданчики для комунікації, 
але не маніпулювання. Учасники розмови звернули увагу на 
важливість мовлення саме українських медіа-ресурсів в регіоні, 
що також мало неабиякий позитивний вплив на представників 
громади Дніпропетровська.

• На тлі дій з організації політичного діалогу, дніпропетров-
ська влада активно інформувала про кроки у протидії ко-
рупції в регіоні, дерегуляції, соціальній політиці, наведенні 
ладу в сфері ЖКГ (див. додаток 2)

• Під час обговорення переважна більшість учасників дослі-
дження звернули увагу на важливу, вирішальну роль у ста-
білізації ситуації в Дніпропетровській області нового губер-
натора Ігоря Коломойського (призначеного8 на цю посаду 2 
березня 2014 року),  який є одним з найзаможніших людей 
України.

• Водночас, треба зазначити, що деякі експерти наголошува-
ли, що в Україні склався певний позитивний образ очіль-
ника Дніпропетровська, що на рівні регіону сприймається 
неоднозначно, оскільки, з їх точки зору, основна мотивація 
дій Коломойського – бізнес-інтерес.

• Практично всі учасники дослідження звернули увагу на те, 
що Дніпропетровська область є прифронтовою територі-
єю, тому люди кожного дня можуть бачити наслідки війни: 
переповнені пораненими госпиталі, вантаж «200», вели-
ка кількість тимчасово переміщених осіб, звуки військової 
авіації, сирени тощо. Тому вони дуже цінують та підтриму-
ють мир. 

8  http://www.president.gov.ua/documents/16586.html
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Маріуш Маршевський, Марта Жаковська

Звіт про дослідження

6-11 грудня 2014 року проведено польове дослідження 
для діагностики існуючих і потенційних конфліктів у Волин-
ській області західної частини України. Волинську область, що 
є західною частиною історичної Волині, як місце проведення 
досліджень обрано з кількох причин. Ця область є транскор-
донним регіоном, розташованим на стику кордонів Польщі та 
Білорусі з Україною. Цей регіон сусідить із Брестською облас-
тю Білорусі на півночі, Люблінським воєводством Польщі на 
заході, а це загалом 395км зовнішніх кордонів України. Істо-
рична Волинь межує на півдні із Поділлям та Галичиною, а на 
сході з Київщиною. Цей регіон із дуже давньою історією. Як 
самостійна держава Волинь була відома вже в середньовіччі. 
Однак остаточно як регіон сформована за часів царської Росії, 
в результаті трьох поділів Речі Посполитої. У 1804 р. російська 
влада створила з давнього Волинського воєводства, збільше-
ного частиною Київського воєводства, Волинську губернію із 
столицею в Житомирі. У сучасній суспільній свідомості ця гу-
бернія пов’язується з історичною територією Волині.

З географічно-господарчої точки зору Волинь є неоднорід-
ною. ¾ її території становить Поліська Низина, а решту – Во-
линська Височина. Північна частина, на якій переважають бо-
лота та ліси. належить географічно до Полісся, басейну річки 
Прип’ять. Більшість Полісся перебуває в межах Білорусі, от-
же зв’язки із цим регіоном на півночі Волині є дуже міцними. 
Один із респондентів навіть підкреслив, що його район істо-
рично у дорадянський період належав до губерній і воєводств, 
центри яких знаходились у Білорусі. Під час розмов із респон-
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дентами (також і тими, котрі не були записані), проведених на 
півночі Волині, неодноразово підкреслювалась господарська і 
політична стабільність північного сусіда. На Волинському По-
ліссі дуже довго (подекуди  і після Другої світової війни) утри-
мувались форми докапіталістичної економіки, а місцеве на-
селення мало найслабше розвинену національну свідомість. 
Пам’ять про це збереглась і до сьогодні - один із респондентів з 
Північної Волині розповідав, як наприклад, у 50-тих роках ми-
нулого століття носив личаки з лика, а мешканці сусідніх по-
ліських сіл, котрих мобілізували до царської армії у часи I сві-
тової війни на питання призовної комісії про національність, 
пояснювали, що “не турки, бо православні”. Натомість півден-
на частина була і залишається надалі економічно розвинені-
шою та заможнішою. Також там менше лісів і кращі ґрунти. 
Територія є більш височинною. Південна Волинь географічно, 
культурно і господарськи більше наближена до Поділля. Во-
линь, Поділля і Київщина разом утворюють так звану Право-
бережну Україну, що вважається центральним простором та 
ядром української держави. Відповідно до перепису населен-
ня 1897 р. у Волинській губернії із столицею у Житомирі про-
живало 2 млн. 989 тис. 500 осіб, з них 70,6% православних, 10% 
римо-католиків, 5,5% протестантів, 13,2% іудеїв і 0,7 % інших1. 
У першій половині XX століття таку сформовану Волинь бу-
ло поділено між польською та радянською державами. Східна 
Волинь (Житомирщина) увійшла до складу СРСР, а з західної 
частини Волині у II РП створено Волинське воєводство із цен-
тром у Луцьку. Існувало це воєводство в 1921-1939 роках та бу-
ло поділено на повіти: Дубенський, Горохівський, Костопіль-
ський, Ковельський, Кременецький, Любомльський, Луцький, 
Рівненський, Варненський, Володимирський та Здолбунів-
ський. Внаслідок різких змін, архаїчної структури власності, 
бідності населення, суспільного розшарування і т.ін. цей регі-

 1 A. Krzyżanowski, K. Kumaniecki, Statystyka Polski, Kraków 1915, s. 54-55.
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он став простором значного польсько-українського етнічного 
конфлікту. Звертаючи увагу на стратегічну роль даного регіо-
ну, польська держава вела суперечливу політику. З одного бо-
ку – це був простір проукраїнського національно-політичного 
експерименту, яким керував відомий симпатик вільної Украї-
ни, від народження киянин, колишній співпрацівник Симона 
Петлюри - Генріх Юзефський. З іншого  боку ця територія була 
пріоритетною для  керованої та фінансованої зверху польської 
військової колонізації, а також прикладом гострого економіч-
ного конфлікту за землі між польськими селянами і колоніста-
ми та українським селянством, а також антиправославної полі-
тики, яку реалізовували місцеві польські військові керівники. 

 В цей же час у Волинському воєводстві активно  розвива-
лась діяльність Комуністичної Партії Західної України і Організації 
Українських Націоналістів (меншою мірою). У 1939 р. Волинь уві-
йшла до складу Української Соціалістичної Радянської Республіки. 
4 грудня 1939 р. Волинське воєводство було поділено на Волинську 
та Рівненську області. Так з’явилася Волинська область, котра сьо-
годні ідентифікується у суспільній свідомості з Волинню. 

До неї долучили деякі прилеглі території, що входили в 
історичні воєводства південної частини Західної Білорусі. До 
складу Волинської області входить сьогодні 16 районів (Воло-
димирський, Горохівський, Іваничівський, Каширський, Кі-
верцівський, Локачинський, Луцький, Любешівський, Лю-
бомльський, Маневицький, Ратнівський, Рожищенський, 
Старовижівський, Турійський і Шацький), 11 міст, 22 селища 
міського типу і 1054 села. Територія області – 20,1 тис. кв. км, 
де мешкає 1 038,6 тисяч населення. 

Центр області і найбільше місто – Луцьк (213 тис. меш-
канців); інші великі міста – Ковель (68,2 тис.) та Нововолинськ 
(53,1 тис.). до перепису 2001 року 97% населення – українці, 
2,4% росіяни2 і 0,007% поляки3.

Область має передусім аграрний характер, тож важливу 
роль відіграє сільське населення. В промисловості Волині пере-



251

важає переробна та машинобудівна галузь. До речі, підшипни-
ковий завод в Луцьку зараз у руках іноземного капіталу – один 
із респондентів підкреслив, що це завод, де знайшли собі робо-
ту вихідці зі Сходу. Єдиною корисною копалиною є вугілля, ко-
тре добувають в околицях Нововолинська. Деякі респонденти 
підкреслювали, що там живуть шахтарі, котрих постійно на-
правляють сюди з Донбасу. З досліджень випливає, що вони для 
волинян часто є джерелом стереотипних  візій про мешканців 
Донбасу, котрі автоматично переносяться сьогодні на вихідців 
із цього регіону. Щодо нововолинських шахтарів, то в інтерв’ю 
висловлювались різні думки – наприклад, що це вони принесли 
на Волинь звичай надуживання алкоголю, що їх місто є розсад-
ником алкоголізму і СНІДу, а з іншого боку, що вони достатньо 
асимілювалися на Волині і стали елементом місцевого колориту. 
Під час Другої світової війни на теренах Волині відбулася низ-
ка конфліктів та етнічних чисток, котрі великою мірою стиму-
лювались владами Третього Рейху та СРСР, що боролись за цей 
терен. Дійшло до депортації частини поляків вглиб СРСР та ви-
нищення євреїв. Поза бойовими діями регулярних армій на лі-
систій та багнистій, малозаселеній території Волині ефективно 
діяла українська, польська та совєтська партизанка. В сороко-
вих роках на всій території історичної Волині, котрі входили до 
складу міжвоєнної Польщі (починаючи від територій за Бугом, 
котрі зараз входять до складу Люблінського воєводства, і на те-
рені Волинської та Рівненської областей) відбувались польсько-
українські конфлікти на етнічному ґрунті. Не було їх на терені 

2 Під час досліджень про місцевих росіян всі респонденти відгукнулися по-
зитивно, вважаючи їх громадянами України російської національності, патріотами 
України. Підкреслювалось їх суперечки з родинами в Росії з цього приводу. Вдалось 
також виявити з одного боку ситуаційне використання місцевими росіянами україн-
ської мови. Дехто з респондентів водночас зауважували, що варто відрізняти росіян 
здавна замешканих на Волині і росіян, котрі є пенсіонерами – ветеранами системи ра-
дянської номенклатури, їх ставлення до української Держави не завжди позитивне. 

3  T. A. Olszański, Kresy Zachodnie. Miejsce Galicji Wschodniej i Wołynia w państwie 
ukraińskim, Prace OSW nr 43, Warszawa 2013, s. 29.
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Східної Волині (Житомирщина), що раніше належала СРСР, хо-
ча там також діяли українські, польські та совєтські партизани. 
Очевидно, це пов’язано з тим, що на терені відбулась успішна 
совєтизація у 20-30 роках. Через совєтську уніфікацію та терор 
невирішені національні та економічні проблеми не були такими 
важливими в той час для жителів. Причини та перебіг тих кон-
фліктів є до цього часу спірним питанням в офіційних реляціях 
між Польщею та Україною. Конфлікт вирішила совєтська влада, 
виселивши поляків з Волинської та Рівненської області до Поль-
щі, а українців з Люблінщини та Холмщини в Україну. Як ствер-
джують респонденти, останні до цього часу є окремішньою су-
бетнічною групою з власною культурою, звичаями тощо, мають 
власні громадські організації  і називаються «забужанами». 

Сучасна Волинська область вважається частиною Західної 
України. З одного боку в суспільній думці він відомий як здав-
на комуністичний регіон «Червона Волинь». Майже 100 років то-
му, коли терен перебував ще поза межами Радянського Союзу, в 
міжвоєнній Польщі найбільшу суспільну підтримку серед полі-
тичних угрупувань мала місцева комуністична організація (Ко-
муністична партія Західної України). З іншого боку, відповідно 
до місцевих переказів, на теренах Волині повстали перші відділи 
збройних сил, організованих Організацією Українських Націона-
лістів (Української Повстанської Армії –УПА). В самій Україні си-
туація щодо УПА неоднозначна. З одного боку в частині суспіль-
них середовищ та регіонів України вона оточена ореолом борців 
за незалежність. З іншого боку частина суспільства звинувачує 
УПА, як «фашистське угрупування»4. В Польщі ця організація од-
нозначно розглядається як головний чинник етнічного конфлік-
ту на Волині, означеного «волинською різаниною», в котрому во-
линські поляки розглядаються виключно як жертви.

Під час дослідження проведено 21 інтерв’ю з респондентами 
віком від вісімнадцяти до шістдесяти (чи трохи більше) років. Се-

4  T. A. Olszański, Miejsce UPA w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Dylematy polityki 
historycznej Ukrainy, Punkt Widzenia OSW nr 35, Warszawa 2013.
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ред них тринадцять проживає в центрі Волині – місті Луцьк, чет-
веро в селищі міського типу Любешів на північному сході області, 
четверо в смт Стара Вижівка на північному заході регіону. Обидва 
містечка належать до історико-географічного регіону Полісся.

Вибір Луцька, як місця проведення досліджень зумовле-
ний його статусом обласного центру та найбільшого міста на 
терені, що природньо є підставою для скупчення більшості во-
линської інтелігенції, що має вплив на суспільну думку. Любе-
шів та Стара Вижівка стали об’єктами досліджень з уваги на 
те, що, по-перше, виразно визначені, а по-друге, мають поляр-
ні політичні преференції (що підтверджують результати вибо-
рів). В Любешові останніми роками є сильні впливи Комуніс-
тичної Партії України, в той час як Стара Вижівка вважається 
осередком підтримки націоналістичних сил. Водночас ці райо-
ни виглядають найкращими ілюстраціями супротиву націона-
лістичних та комуністичних елементів на сучасній Волині. Від-
повідно до інформації, отриманої від респондентів у Луцьку, 
Старовижівський район був місцем, де відбувалися одні з най-
кривавіших боїв сил Радянського Союзу з УПА.  Під час паци-
фікації 1946 року давній головний осередок району перенесено 
з упівського села Седліще до більш прорадянської Старої Ви-
жівки. Натомість в прокомуністичному Любешівському райо-
ні, де на думку респондентів, до часу Євромайдану була най-
сильніша на Волині підтримка комуністичної партії України і 
звідки родом її віце-керівник – Адам Мартинюк, знаходиться 
водночас село Деревок, в якому заснований, згідно інформаці-
єю респондентів, один із перших відділів УПА.

Серед респондентів дослідження 15 чоловіків та 6 жінок. 
Суттєва перевага чоловіків пов’язана з тим, що вони в основно-
му заангажовані до публічного життя і представлені як такі, що 
можуть висловлюватися з суспільно-політичних питань.

Сценарій, що використувався для потреб дослідження, 
базувався на питаннях по-перше, стосовно волинської трагедії 
та її сучасного сприйняття на Волині, по-друге – стосунку во-
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линян до сучасної політичної ситуації в країні і конфлікту по 
лінії Схід-Захід України. Учасники інтерв’ю мали відповісти на 
питання: «Чи якою мірою, події «волинської різанини» впли-
вають на сучасні польсько-українські відносини, а також, який 
інтелектуальний потенціал вибуху нових суспільних конфлік-
тів на Волині і чим вони можуть бути викликані?»

Значна кількість опитаних родом з Волині. Їх предки то пе-
редусім українці; частина респондентів мала серед предків також 
поляків, деякі мають карту поляка або громадянство Республіки 
Польща, один – етнічний українець,  одружений із полькою. 

Майже для всіх опитаних були характерними позитивні 
згадки про Радянський Союз як час загального соціального за-
безпечення, час, коли кожен міг з здобути освіту, власне помеш-
кання і поїхати у відпустку, а також – як епоха, де всі були рівні, 
а корупція і зловживання владної системи мали менші масшта-
би, аніж у сучасній Україні. За ситуації, коли опитані були надто 
молоді, аби пам’ятати про радянські часи, вони покликалися на 
позитивні відгуки щодо СССР, почуті від батьків і родичів. 

Респонденти не погоджувалися із твердженням, що зараз 
на Україні діють комуністичні сили і вони впливають на ситу-
ацію в краю. Більшість вважала, що цей вплив невеликий, а ко-
муністи є чимось на кшталт архаїки, спричиненої радянським 
минулим краю. Деякі приписували власне комуністам відпо-
відальність за події на Сході України. З’явилися також згадки 
про так звану «Червону Волинь» і про те, що донедавна Кому-
ністична партія України користувалася значною підтримкою в 
північній частині області серед поліщуків (але ця ситуація, зі 
слів опитаних, вже в минулому). 

Всі респонденти оцінювали сучасну ситуацію в Україні як 
дуже складну у всіх можливих аспектах з особливим наголо-
сом на військові події, які відбуваються в Україні. Бої в Донба-
сі всюди інтерпретувалися опитуваними не тільки як наслідок 
громадянської війни чи збройної інтервенції. Один із респон-
дентів визначив її також  як «війну кланів». Деякі визнавали, 
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що компонента громадянської війни також присутня в кон-
флікті на сході країни. Більшість водночас цю тезу відхиляли. 
Водночас частина респондентів відзначала, що Росія може бу-
ти дружньою до України, що коли зміняться особи, котрі керу-
ють тією країною – зміниться її політика щодо України. Дея-
кі опитані, однак, висловлювали думку, що в сучасній ситуації 
потрібно враховувати те, що принаймні кілька найближчих 
поколінь росіян та українців житимуть з відчуттям ворожос-
ті один до одного. Також респонденти погоджувались щодо 
факту, що етнічні росіяни, котрі живуть на Волині, є лояль-
ними до української держави і на сучасні події дивляться так 
само, як українці, серед яких живуть, тобто критикують полі-
тику В. Путіна та виступають за територіальну цілісність Укра-
їни. Інтерв’ю не дає підстав припускати, що між різними за ет-
нічним походженням мешканцями Волині найближчим часом 
можуть виникнути конфлікти.

Конфлікт із поляками в 40-х роках 20-го сторіччя, що за-
звичай називається в Польщі «Волинською різаниною», а в 
Україні «Волинською трагедією» є для більшості опитуваних 
далекою історією. 

Наймолодші респонденти не знали, що це таке, або спів-
ставляли «волинську різанину» з сучасною російською пропа-
гандою, котра має на меті роз’єднання поляків і українців. Ті, 
котрі краще орієнтувалися в історії, зазвичай підкреслювали 
відповідальність обидвох сторін за те, що сталося в 40-х ро-
ках на Волині; вони не ідентифікували українців, як винуват-
ців різанини, а поляків, як її жертв. На їхню думку і одні, й інші 
вбивали та були вбиті, а кількість жертв з кожного боку не має 
значення оскільки кожне людське життя має ціну (цей мотив 
часто переважає). Визначення причин «волинської трагедії» 
було складним для респондентів. Деякі вказували на довго-
тривалі чинники, на складну історію взаємин поляків та укра-
їнців на цій території, на політику влади Другої Річпосполитої 
щодо українців; або ж стверджували, що за конфлікт відпові-
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дальні інші сили (совєти, котрі провокували взаємні вбивства 
(наприклад, одягаючись в українських повстанців і нападаючи 
на польські села). Ще інші визнавали, що вони самі не можуть 
зрозуміти, що спричинило «різанину» (трагедію) в ситуації 
обопільної дружби, в якій перед війною жили на Волині поля-
ки та українці.  Нечисельні серед респондентів (в основному 
літнього та середнього віку) знали тих, хто особисто пам’ятав 
події 40-х років; водночас небагато хто міг назвати місцевості, 
де відбувалися вбивства.  Винятком були опитувані з Любешо-
ва, серед яких всі знали, що у їхньому селищі дійшло до спа-
лення живцем групи поляків. Найстарші серед любешівських 
респондентів дотримувалися думки, що вбивства вчинили не 
українці з Любешова, а «інші», котрі прийшли «з-за Бугу».

Загалом всі опитані висловлювали думку, що «волинська 
різанина» не є сьогодні актуальним питанням в Україні, що ці-
єї теми не зачіпають, тому що засадничо це питання не впливає 
на сучасні стосунки між Польщею та Україною,  які повсюдно 
оцінювались, як дуже добрі. Абсолютна більшість опитуваних 
не знала взагалі, що «волинська різанина» є важливою темою 
публічних дебатів в Польщі. Респонденти підкреслювали, що 
Польща  підтримує сьогодні Україну і виконує роль її адвока-
та на міжнародній арені, деякі респонденти не знали нічого 
про візит президента Броніслава Комаровського (в основному 
з-поза Луцька).  «Яєчна атака» на очільника польської держави 
була оцінена всіма респондентами, як акція осіб «з поза Воли-
ні», а частина з них оцінила це як провокацію з боку середовищ, 
пов’язаних з «Партією регіонів» (учасники акції, на думку рес-
пондентів, приїхали спеціально із Запоріжжя). Абсолютна біль-
шість опитаних стверджувала, що поляки і українці є на сьогод-
ні друзями, що пробачили собі минуле і що історія не впливає 
на стосунки між ними. Ті, які з такими думками не погоджува-
лися, підкреслювали, що вибачити до кінця не можна, оскіль-
ки це було б те саме, що забути про минуле, а такого забуття 
не повинно бути, а також, що вибачили не всіх, а безпосеред-
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ньо свідки учасників цих подій вибачити не можуть. Між тим, 
опитані, котрі висловлювали такі думки, не ідентифікували сьо-
годні будь-яких потенційних причин відновлення конфлікту з 
поляками. Значна частина респондентів була в Польщі, має там 
родичів чи приятелів, всі вважають, що поляки до українців, а 
українці до поляків відносяться позитивно. На запитання: чи 
варто сьогодні приділяти увагу питанню «волинської різанини» 
і намагатися відкривати правду про ті події, –  більшість опита-
них відповідала, що так, але, що тим мають займатися історики, 
а не політики, і це не потрібно спеціально виносити на суспіль-
ний загал, аби не провокувати непотрібних непорозумінь в су-
часних польсько-українських стосунках.

Опитані про найбільшу і найгарячішу проблему сучасної 
України,  респонденти найчастіше згадували корупцію, нерів-
ність у судах, привілеї влади та зловживання системою влади. 
Водночас вказували, що за останній рік у цих сферах змінило-
ся небагато або ж взагалі нічого – як на Волині, так і загалом в 
країні. Практично всі респонденти висловлювали розчаруван-
ня сучасною владою, а деякі вважали що незабаром  в країні 
може відбутися чергова революція, цього разу соціальна. Опи-
тані підкреслили, що дуже погіршилась економічна  ситуація в 
Україні, матеріальне становище у них самих, їх родин, сусідів і 
так далі. Висновки досліджень показують , що суспільство праг-
не змін і очікує на них з нетерпінням; з’явилася думка, що пев-
ні реформи потрібно впровадити якомога швидше, оскільки  в 
умовах хаосу та війни жителі України найшвидше акцептують 
їх наслідки. Значна частина опитаних підходить з розумінням 
до неоліберального курсу уряду в суспільно-економічних пи-
таннях і готова його підтримати, зауваживши що «затягуван-
ня поясів» є неминучою умовою стабілізації ситуації в Україні 
та модернізації України. Ця політика викликає побоювання та 
супротив в основному серед респондентів з провінції. 

На підставі висновків досліджень можна ствердити, що 
пріоритетом для українців є зміни в правничо-політичній сфе-
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рі. Природньо, що досліджувані висловлювали очікування на 
краще в економічному аспекті життя, але джерело проблем 
країни вони бачать не в економіці. Головним пунктом оздоров-
лення ситуації в Україні для опитуваних залишається очевид-
не урівняння всіх громадян щодо права та суспільний контр-
оль за владою. На питання фактичного поділу українців на 
«рівних та рівніших» щодо міліції, суддів, державних інститу-
цій і так далі, опитувані виказували набагато менше толерант-
ності,  аніж до майнової нерівності у суспільстві.

Тим,  що, на думку опитуваних, в Україні змінилося впро-
довж останніх місяців на краще, є передусім розвиток грома-
дянського суспільства, зростання громадянської свідомості і 
поглиблення відчуття спільноти між українцями. Респонденти 
одноголосно стверджували, що війна на Сході країни показа-
ла, що громадяни України єднаються довкола спільної справи, 
що люди стали ближчими, навіть коли різняться поглядами 
стосовно подій. Більшість також вважає, що бої за визволення 
втраченої території важливіші ніж прихід  найшвидшого миру 
та вважає, що потрібно їх континувати. Протилежні погляди 
висловлювали в основному жінки, водночас деякі респонден-
ти висловлювали сподівання щодо можливості повернення в 
недалекому майбутньому території Криму.

Деякі з питань, що досліджувалися, вважалися респон-
дентами абсолютно очевидними, наприклад те, що на Волині 
неможливий сепаратизм, що ситуація у цьому регіоні відріз-
няється від ситуації у інших частинах країни в основному тим, 
що тут панує мир, що факт межування з Польщею та Білорус-
сю є однозначно позитивний для області.

Ті з респондентів, котрі беруть участь у богослужіннях, по-
годжувались із тим фактом, що Церква займає активну позицію 
щодо актуальних питань в країні. Було  вказано, що особливо 
в церквах Київського Патріархату збираються гроші, їжа і одяг 
для солдатів,  відправляються за них молитви; в церквах Мос-
ковського Патріархату, як випливає з думки респондентів, мо-



259

литовні інтенції більш нейтральні – за мир, за вітчизну. Окрім 
двох осіб ніхто не згадував, що попи Московського патріархату 
висловлювалися проти  політики сучасної влади. Один із рес-
пондентів, котрий, як сам сказав, часто буває в церквах у зв’язку 
з роботою, зауважив, що деякі серед попів Московського Па-
тріархату перестали останнім часом молитися за урядуючого в 
Москві Патріарха Кірріла. Виглядає, що ситуація в церквах від-
різняється залежно від особи та особистих поглядів «батюшки» 
. Про існування конфлікту між церквами Київського та Москов-
ського патріархату говорили однозначно лише респонденти із 
Старої Вижівки, що свідчить про те, що це явище регіональне, 
актуальне, але єдине в конкретному районі. Деякі з респонден-
тів підкреслювали, що інші волинські вірні, особливо на селах, 
часто не знають до якої церкви ходять і що це їм загалом байду-
же. Найважливіше для них є правильне виконання православ-
ним священником ритуалів (в першу чергу тих, які пов’язані з 
почуттям спільної ідентичності – хрещення, шлюби, похорони) 
а не питання політичні, адміністративні чи теологічні. 

Важливим елементом місцевого релігійного краєвиду вияви-
лись також протестанти (баптисти, зеленосвятці (деякі респон-
денти називають їх «євангелістами»), адвентисти сьомого дня, 
Свідки Єгови, харизматичні християни і т. д.). Один із респонден-
тів переконував, що вони становлять аж 20% населення Волині. 
Інші зауважили, що існують повністю протестантські села, нази-
ваючи як приклад місцевість Рокіні під Луцьком. Один із респон-
дентів був харизматичним протестантом, а інший мав баптист-
ські корені від третього покоління. Конфліктогенний потенціал, 
пов’язаний із тими середовищами, залишається однак невеликим. 
Велика частина респондентів підкреслювала позитивну участь 
протестантів у допомозі армії, процесах народного відроджен-
ня тощо. Рідко зустрічалися такі, котрі визначали їх в типовому 
постсовєтському кліше як небезпечних «сектантів».

Всі респонденти стверджували, що на Волині зараз жи-
вуть тимчасово переселені особи зі Сходу, більшість стика-
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лася з ними особисто. Більшість опитуваних вважає, що во-
ни мають шанси знайти тут роботу та влаштувати своє життя, 
оскільки «якщо хтось хоче працювати, то працюватиме». Се-
ред опитуваних лише одна особа стверджувала, що місцеві 
ставляться негативно до переселенців. Інші співрозмовники 
декларували, що прибулі зі сходу і півдня зустрічають тут спів-
чуття та симпатію, хоча деякі застерігали, що взагалі серед пе-
реселенців мають бути лише жінки і діти, а наявність серед них 
чоловіків, котрі мають захищати вітчизну, є проблемним пи-
танням. Деякі також описували переселенців як розбещених, 
котрі домагаються забезпечення їм високих стандартів життя 
в нових місцях проживання. Частина респондентів наводила 
також взяті із засобів масової інформації факти, що прибуль-
ці зі Сходу здійснюють злочини або підтримують контакти із 
сепаратистами. Потрібно підкреслити, що загалом краще оці-
неними були кримчани (включно з кримськими татарами, про 
таких ТПО в Луцьку також говорили опитувані), аніж меш-
канці Донбасу. Також підкреслювалося, що біженці з Донбасу 
на Волині це особи, котрі прибули до родин та рідних за допо-
могою, а не біженці, котрі виїхали в невідоме.

При  нагоді варто додати, що в той час, коли в публічних 
місцях (як в Луцьку, так і в провінції) можна було спостерігати 
багаточисельні збори коштів, їжі, одягу для солдатів української 
армії, жодного разу, під час тижневого перебування на Волині, 
не зауважено аналогічної акції, бенефеціарами якої мали бути 
переселенці. Здається, що стосунки між волинянами та пересе-
ленцями можуть найближчим часом загостритися, передусім з 
огляду на складну економічну ситуацію в регіоні,  а також очіку-
вана пауперизація і погіршення умов життя більшої частини йо-
го мешканців, принаймні на першому етапі урядових реформ. 
З огляду на обмежені економічні ресурси варто сподіватися на 
ріст конкуренції за них, оскільки переселенці зі сходу будуть ви-
ступати в  цих процесах як потенційний конкурент, що може 
спровокувати негативне ставлення до їх представників. В цій 
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ситуації варто звернути ретельну увагу на тексти з медіа і на  те, 
аби формований ними образ переселенців не викликав негатив-
ного ставлення до них місцевого населення. 

Опитувані часто мали певні труднощі з відповіддю на запи-
тання, що західні українці думають про східних та навпаки. Ін-
коли побутувала думка, що українці зі Сходу вважають західних 
за «бандерівців» і націоналістів, чи переконання, що мешканці 
Східної України – це типові представники Гомо совєтікус. Рес-
понденти однак визнали, що українці з різних частин України 
знають про себе мало і причиною цього вважали малоінтенсив-
ні контакти серед різних частин країни. Водночас для них бу-
ло очевидно, що українці з різних регіонів становлять єдиний 
народ. Як те, що їх об’єднує, більшість опитуваних вказували 
українську мову, ментальність, ненависть до влади, прагнення 
кращого життя (цей мотив був у всіх відповідях), коротка істо-
рія спільної незалежної держави. Згадані різниці між східними 
та західними українцями стосувалися в основному питань ха-
рактеру та ментальності. Причому типовим для респондентів 
було позитивне оцінювання українців Заходу («працьовиті»), а 
негативне – зі Сходу («ліниві, люблять алкоголь»). Декілька ра-
зів появлялася думка, що поділи між різними частинами Укра-
їни інспіровані і штучно підсилюються, дозволяючи політикам 
отримувати політичний капітал. Водночас опитувані стверджу-
вали що задля кращого порозуміння серед українського суспіль-
ства потрібні різні державні і недержавні програми, метою яких 
є краще пізнання їх представників, а також популяризація укра-
їнської мови та культури, наприклад розповсюдження україн-
ської літератури. Дехто з опитаних подавав конкретні прикла-
ди дій, котрі могли б виконуватися в цьому напрямку (такі як 
податкові пільги чи дотації для видавців на публікацію книжок 
української мовою). Респонденти неодноразово підкреслювали, 
що втягування Східної України до кіл побутування української 
культури та державотворчого дискурсу має відбуватися без за-
стосування будь-якого примусу.
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Питання про історичних героїв Заходу і Сходу також ви-
явилось досить важким для респондентів. Героями Заходу вва-
жалися (за частотою появи та важливістю): Т. Шевченко, Леся 
Українка, Б. Хмельницький (хоча робились застереження що-
до його проросійськості). Степан Бандера згадувався віднос-
но рідко (часто підкреслювалося, що він є західноукраїнським 
регіональним героєм, а не героєм всіх). Поодинокі респонден-
ти декларували ворожість до нього (хоча з’являлось питання, 
наскільки ця ситуація стосувалася того факту,  що опитування 
проводили польські дослідники). Героїв Сходу абсолютна біль-
шість опитуваних не могла визначити – в найкращому випадку 
це були Ленін та Сталін, водночас співрозмовники погоджува-
лися, що факт наявності різних історичних героїв у східних та 
західних українців не є проблемою і не перешкоджає їм разом 
жити в одній державі та відчувати себе єдиним народом.

Найважливішим конфліктом, існування якого нам вда-
лось дослідити чи встановити на Волині, є конфлікт по лінії 
влада – суспільство. Всі респонденти підкреслювали, що вла-
да є в руках тих самих людей, що й перед революцією, що нічо-
го не вдалося змінити і  не приходять ніякі позитивні зміни, а 
країна скривавлюється в збройному конфлікті. Деякі респон-
денти наводили конкретні приклади перебування на посадах 
тих самих людей, котрі були призначені під час розквіту вла-
ди президента Віктора Януковича та Партії Регіонів. Появила-
ся думка, що й далі керує номенклатура з Донбасу, котра на 
даний момент зайняла корупціогенне і «дохідне» становище, 
наприклад у судах, котрі утримує досьогодні. Деякі опитувані 
згадували про неминучість нової революції, знищення існую-
чої системи тощо, були такі, які сподіваються, що це зроблять 
ті, котрі «повернуться з фронту та запровадять порядок в вер-
хах». Погроза «третім майданом» становить сьогодні найбіль-
шу реальну загрозу конфлікту на Волині. 

Познань, 03.01.2015 р.
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Гакман Сергій Михайлович
Нечаєва-Юрійчук Наталія Вікторівна

Конфліктний потенціал Чернівецької області в умовах 
українсько-російського протистояння

Чернівецька область належить до числа тих регіонів Укра-
їни, в яких традиційно проживають представники різних на-
ціональних спільнот. Територіально до складу Чернівецької 
області увійшли історичні землі північної частини Буковини, 
північної частини Бессарабії, а також Герцаївщина, однак у ши-
рокому вжитку щодо назви області закріпилась лише «Північ-
на Буковина», що, на нашу думку, є не зовсім коректним щодо 
інших двох частин області. Дана теза підтверджується комен-
тарями щодо не завжди доречного використання назви «Пів-
нічна Буковина» або «Буковина» для всього регіону у різнома-
нітних ЗМІ, включаючи інтернет-видання.

Реалії сьогодення вимагають від нас більш уважного став-
лення до процесів, що відбуваються у різних регіонах України. 
Метою наукової розвідки є з’ясування найбільших конфлік-
тогенних аспектів сучасних суспільно-політичних процесів у 
Чернівецькій області. Автори дослідження розглядають кон-
фліктний потенціал в краї в умовах українсько-російського 
протистояння. Хронологічні рамки дослідження охоплюють 
період від Революції Гідності до травня 2015 року.

Визначаючи конфліктний потенціал Чернівецької області 
на сучасному етапі, необхідно звернути увагу на той факт, що 
одним із найбільших конфліктогенів не лише у нашому регіоні, 
а й в Україні загалом, є війна з Російською Федерацією, що роз-
почалася з анексії Криму та продовжується воєнними діями на 
Донбасі. Вона спричинила глибоку суспільно-політичну та еко-
номічну кризу, наслідки якої відчутні в усій Україні. У зв’язку 
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з цим війна з північним сусідом, що відбувається у військово-
політичному та інформаційно-психологічному вимірах, є по-
тенційним джерелом внутрішнього конфлікту в області.

Враховуючи той факт, що росіяни здавна проживають на 
території Чернівецької області (у ХVІІІ ст. тут з’явилися пер-
ші російські переселенці – переважно росіяни-старообрядці), 
сучасний конфлікт з Росією не міг не вплинути на настрої міс-
цевого населення, в тому числі росіян. В контексті військових 
дій на сході нашої держави, активних закликів провідників 
«русского мира» до єднання з РФ, актуалізується проблема ви-
вчення настроїв і політичного орієнтування етнічних росіян в 
Україні, у тому числі й і у Чернівецькій області. Названа етніч-
на група неоднорідна у своєму баченні майбутньої долі Украї-
ни, її відносин із зовнішнім світом та свого статусу у новій ет-
носоціальній та політичній системі країни.

На початку 1990-х років росіянам в Україні довелося пе-
режити доволі різку зміну свого статусу з  привілейованого, 
пануючого до ролі, хоч і найбільшої, проте, меншини. І хоча 
жодних мовних, соціальних чи інших обмежень щодо росіян 
запроваджено не було, така рольова трансформація у багатьох 
із них викликала серйозну психоемоційну напругу, оскільки 
необхідно було визначитися з власною позицією щодо україн-
ської державності та докласти зусилля щодо пошуку адекват-
ного місця у ній.

Сучасний український дослідник А.Круглашов відзначає 
дві тенденції розвитку даної етнічної групи за часів незалеж-
ності. Перша демонструє готовність певної її частини до змі-
ни ідентичності з російської на українську (що підтверджуєть-
ся результатами перепису 2001 року порівняно з 1989 роком, 
про що мова йтиме далі). Друга тенденція свідчить про праг-
нення до збереження власної національної ідентичності та від-
сутність внутрішніх передумов до самоізоляції росіян, що за-
свідчує досить толерантну політику української держави щодо 
меншин загалом та росіян зокрема. Ці дві тенденції демонстру-
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ють, що в Україні представники етнонаціональних меншин не 
є об’єктом етнічної дискримінації або порушень індивідуаль-
них чи колективних прав і тому вони обґрунтовано не бачать в 
Українській державі свого опонента[1]. Водночас події остан-
ніх двох років засвідчили прагнення частини російського ет-
носу не просто відновити своє домінуюче становище, принай-
мні в російськомовних регіонах України, а й закріпити його на 
законодавчому рівні. І хоча сьогодні у Чернівецькій області ми 
не спостерігаємо подібної активності росіян та російськомов-
них громадян, це не означає, що тут не може бути спровокова-
на подібна ситуація.

Одним із наслідків анексії Криму та війни на сході Украї-
ни стала поява нової соціальної категорії в Україні – внутріш-
ньо переміщених осіб. За офіційними даними у Чернівецьку 
область за останні два роки переїхало понад 2,5 тис. вимуше-
них переселенців, з яких понад 600 осіб  працездатного віку. 
До служби зайнятості за працевлаштуванням звернулося 449 
осіб зазначеної категорії, статус безробітного отримали 314[2]. 
Дана ситуація оголила низку не тільки соціально-правових а 
й психологічних проблем, пов’язаних з адаптацією переселе-
них осіб до нового місця проживання, нових місцевих звичаїв 
та традицій, у деяких випадках і до нового мовного середови-
ща. Водночас виникла необхідність створення сприятливого 
середовища для прийняття «чужинців» місцевими жителями, 
надання їм соціально-економічної підтримки з боку органів 
місцевої влади, а також подолання міжетнічних і міжрегіо-
нальних негативних стереотипів взаємного сприйняття.

Оскільки на даному етапі в область прибула відносно не-
велика кількість вимушених переселенців, особливих проблем 
у взаємодії з місцевим населенням у них наразі не виникає. Од-
нак за результатами соціологічного опитування, проведено-
го Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва 25 
грудня 2014 року – 19 січня 2015 року в 11 регіонах України, 
ставлення мешканців Південного Заходу (до якого відносить-
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ся і Чернівецька область) до вимушених переселенців зовсім 
неоднозначне: 49,2% опитаних погодилися з твердженням про 
те, що «необхідно внести зміни до законодавства, які б дава-
ли їм (переселенцям) можливість повноцінно займатися під-
приємництвом», в той час як 32,5% вважають, що держава не 
повинна надавати їм (переселенцям) ніякої підтримки[3]. На 
нашу думку, наведені цифри свідчать про невпевненість гро-
мадян у завтрашньому дні, підсвідомий страх потенційної за-
грози не знайти роботу, не мати можливості самореалізува-
тися через зростання конкурентного середовища (переїзд на 
постійне місце проживання кваліфікованих працівників  з ін-
ших регіонів України), а також небажання підтримувати тих, 
чиї співвітчизники виступили проти єдності України. Крім то-
го, на побутовому рівні досить часто відбувається ототожнен-
ня вимушених переселенців з сепаратистами, що не сприяє на-
лагодженню суспільного діалогу та взаєморозуміння в регіоні.

Таким чином, поява внутрішньо переміщених осіб у Чер-
нівецькій області є потенційним джерелом конфлікту у соці-
альному та економічному розрізі. Невирішення питання про 
статус та працевлаштування переселенців може спровокувати 
конфліктну ситуацію, особливо в контексті економічної кризи, 
що поглиблюється з кожним наступним днем.

Ще одним аспектом війни є мобілізація військовозо-
бов’язаних на службу у східні області України (де тривають 
військові дії). Вона спровокувала не одну конфлікту ситуацію 
в області. Перш за все варто звернути увагу на той факт, що об-
ласть не виконує завдань Генштабу щодо мобілізації: за слова-
ми військового комісара Чернівецької області Віталія Чурая, 
станом на 6 квітня 2015 року план 4-ї хвилі мобілізації було ви-
конано на 70%. Під час 5-ї черги завдання Генштабу виконали 
на 40%[4]. Серед способів уникнення призову – виїзд за кордон 
та набуття другого громадянства, блокування доріг матерями 
військовозобов’язаних (наприклад, у травні цього року пів-
сотні жінок села Топорівці Новоселицького району зібралось 
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на дорозі і спалило близько сотні повісток) та ін. Відповідно, 
питання мобілізації військовозобов’язаних є досить болючим 
для регіону і потребує детального вивчення та врегулювання. 
За певних обставин небажання батьків відправляти своїх ді-
тей на фронт може бути використане і ворожими силами (в 
тому числі й російськими структурами) не лише для зриву са-
мої мобілізації, але й для провокації соціальних заворушень та 
протестів проти дій української влади. Так, наприклад, діяль-
ність окремих представників Української Православної церк-
ви (підпорядкованої Московському патріарху) може бути ква-
ліфікована як така, що спрямована на зрив мобілізації, підрив 
довіри до української влади, зміну акцентів щодо характеру ві-
йни на сході, викликає занепокоєння серед місцевої інтеліген-
ції, влади та медіа і вимагає більш адекватних дій з боку влад-
них структур (СБУ, прокуратури тощо).

Наступним фактором, що негативно впливає на ситуацію 
в області, є економічний. Для жителів Чернівеччини найбіль-
шою загрозою є девальвація (знецінення) гривні (43,1%) та де-
фолт України (37,7%). Війна з Росією стоїть лише на третьо-
му місці серед найбільших загроз сьогодення (26,4%)[5]. Дані 
цифри свідчать про надзвичайну важливість економічної ста-
більності для жителів регіону. Подальше знецінення гривні та 
поглиблення економічної кризи може призвести до вимивання 
кадрового потенціалу з регіону (зростання кількості емігран-
тів у країни ЄС, США, Канаду, країни «третього світу» (напри-
клад, лікарі), які дають можливість забезпечити гідний рівень 
життя своїм сім’ям), зростання кількості безробітних, зрос-
тання заборгованості  оплати послуг ЖКГ, відключення борж-
ників від постачання газом, водою, електрикою і, як наслідок, 
зростання соціальної напруги в регіоні, що в кінцевому під-
сумку може призвести до акцій громадянської непокори.

Особливе місце в сучасних умовах посідає етнічний фак-
тор. Чернівецька область багатонаціональна: тут проживають 
представники майже 70 національностей, при цьому 75% насе-
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лення – українці, 12,5% – румуни, 7,3% – молдовани, 4,1% – ро-
сіяни, 0,4% – поляки, 0,2% – євреї, 0,2% – білоруси, 0,4% – інші 
національності[6]. За 14 років, які минули від останнього пе-
репису населення, національний склад населення Чернівець-
кої області зазнав певних змін: за даними різних соціологіч-
них досліджень зросла частка румунів, натомість зменшилася 
кількість молдован, з’явилися представники інших етнічних 
груп, в тому числі азербайджанці, індуси тощо. Тож питання 
щодо національного складу населення області, як і інших регі-
онів України, залишається відкритим. На сучасному етапі від-
сутність актуальних даних щодо національного складу насе-
лення ускладнює моніторинг ситуації у Чернівецькій області 
і дещо утруднює процес управління етнонаціональними про-
цесами в краї.

Очевидно, що етнонаціональні протиріччя є одним із най-
більших конфліктогенів у сучасному світі. Однак Чернівецька 
область має свою специфіку, без розуміння якої неможливий 
повноцінний аналіз сучасних подій та прогнози щодо майбут-
нього. Засадничі принципи взаємодії представників різних ет-
нічних спільнот краю сформувалися у добу середньовіччя, но-
вий та новітній час. Минуле області пов’язане з перебуванням 
або повністю, або окремими землями, у складі різних держав. 
Найбільш драматичним для Чернівеччини було ХХ століття, 
впродовж якого лише її північна частина кілька разів зміню-
вала свою державну приналежність. Рішення ж про створення 
Чернівецької області у складі УРСР було прийнято у 1940 році. 
Територіально до її складу увійшли історичні землі північної 
частини Буковини (південна частина входить до складу Руму-
нії), північної частини Бессарабії (Хотинщина) та Герцаївсько-
го району, про що згадувалося вище.

Спільним для усіх історичних регіонів, що увійшли до 
складу Чернівецької області, є те, що впродовж століть вони 
були населені різними етносами, відносини між якими харак-
теризувалися відносною стабільністю й ґрунтувалися значною 
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мірою  на принципах взаємної поваги. Як наголошує відомий 
український дослідник Ігор Буркут, у зв’язку з тим, що пред-
ки слов’яномовного та румуномовного населення краю спо-
відували православ’я, між ними не iснувало мiжконфесiйних 
суперечностей, якi нерідко провокують етнонацiональнi 
конфлікти[7].

Буковина здавна славилася традиціями толерантності, які 
особливо яскраво проявилися за часів входження регіону до 
складу Австрійської, а згодом – Австро-Угорської імперій. Од-
нак порушення рівноваги в умовах Першої світової війни при-
звело до зникнення традиційного «буковинiзму», відродження 
якого почалося лише після проголошення незалежності Украї-
ни, щоправда у дещо іншому форматі.

Загалом Чернівецьку область, як і інші прикордонні те-
риторії України, можна віднести до етнорегіонів, які склада-
ються, за визначенням сучасного українського дослідника 
П.Надолішнього, з відповідної території, «яка за сукупністю 
взаємозв’язаних етнічних елементів, характером та інтенсив-
ністю етнічних процесів відрізняється від інших територій і 
може виступати як окремий (самостійний) об’єкт державної 
етнонаціональної політики»[8].

Саме тому звертаємо увагу на той факт, що область дійсно 
потребує особливої уваги з боку центральних органів влади, 
оскільки нинішній національний склад населення не відрізня-
ється такою строкатістю, як сто років тому, а три домінуючі 
національні групи – українці, румуни та молдовани – є авто-
хтонним населенням. На певних ділянках вони складають єди-
ний етнічний масив по обидва боки державного кордону, з од-
ного боку – в якості національної меншини, з іншого – в якості 
титульної нації. Останнє відіграє важливу роль не тільки у вза-
ємодії названих груп на території краю, а й на національному 
рівні: активність історичних батьківщин у захисті прав своїх 
співвітчизників, що проживають на території області, часом 
сприймається як додаткове джерело політичного та національ-
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ного конфлікту. Найбільш яскраво ця тенденція проявилася 
у взаєминах України та Румунії після розпаду соціалістичної 
системи та проголошення незалежності України. Після всту-
пу Румунії до ЄС напруження дещо спало, однак і сьогодні ра-
дикальні політичні сили по обидва боки кордону намагаються 
скористатися національним фактором для реалізації власних 
політичних амбіцій. Ця тенденція особливо яскраво проявля-
ється під час виборчих кампаній.

У даному контексті вимальовується іще одне потенційне 
джерело конфлікту – зміна національної ідентичності жителів 
Чернівецької області. Так у 1989 році 70,8% населення краю ви-
знавали себе українцями, а у 2001 році – 75%. Звертаємо увагу 
на той факт, що тенденція до зростання кількості представни-
ків національної спільноти за часів незалежності прослідкову-
ється лише серед українців та румунів. Причому у 2001 році у 
процентному відношенні кількість громадян, які визнали себе 
румунами зросла на 14,2%. Натомість кількість молдован змен-
шилася на 20,5%. Зменшилась кількість росіян (майже на 40%), 
поляків (на 28,4%), представників інших національних груп.

Водночас варто звернути увагу на той факт, що процес на-
ціональної самоідентифікації та етнічного розмежування най-
більш складно відбувається у середовищі молдовської та ру-
мунської національних груп. Говорячи про цей складний і 
болючий процес, слід зазначити, що румуни та молдовани ма-
ють спільні літературну мову, літературних класиків, традиції 
тощо, проте внаслідок складних геополітичних змін XVIII-XX 
ст. вони розвивалися у різних геополітичних просторах, що 
суттєво вплинуло на їх подальшу самоідентифікацію. У кон-
тексті самовизначення румунів і молдован можна навіть при-
пустити, що мова може йти про дві політичні нації, утворені на 
базі спільного етносу (безумовно, це можна вважати робочою 
гіпотезою для фундаментального дослідження) і процес са-
моідентифікації та розмежування між ними ще не завершив-
ся. Дискусія щодо спільності/відмінності румунської та мол-
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довської мови, румунської та молдовської нації триває вже не 
один рік, однак для нашого дослідження важливим є факт змі-
ни ідентичності, що у перспективі може не тільки вплинути 
на національний склад населення області, а й на формуван-
ня взаємовідносин між українцями, молдованами та румуна-
ми на території області між Україною, Республікою Молдова 
й Румунією на міждержавному рівні. У цьому контексті зазна-
чимо, що проблема меншин та ставлення до самоназв румун/
молдованин впродовж усього посткомуністичного періоду за-
лишається постійним предметом дискусій і навіть суперечок 
у порядку денному двосторонніх відносин Румунія – Україна, 
Румунія – Республіка Молдова, Україна – Республіка Молдова, 
причому науковці та політичні діячі трьох країн часом мають 
зовсім різні підходи до вирішення цієї проблеми.

Сьогодні на рівні області конфлікт ідентичностей поля-
гає у тому, що деякі лідери румунської громади, перебуваючи 
під ідеологічним впливом окремих радикальних румунських 
політиків, стверджують, що існує лише одна нація – румун-
ська, а молдовської нації не існує. Водночас лідери міжрайон-
ного молдовського товариства з центром у місті Новоселиця, 
маючи певну підтримку представників етнічного молдовеніз-
му, не тільки стверджують своє право на існування та розви-
ток, а й часом намагаються привернути увагу громадськості до 
уявних проблем. Чернівецька ОДТРК «Буковина», наприклад, 
має редакцію румуномовних програм, однак окремі представ-
ники молдовського товариства у свій час вимагали створен-
ня телевізійних програм молдовською мовою. Зазначимо при 
цьому, що 5 грудня 2013 року Конституційний суд Республі-
ки Молдова постановив, що румунська і молдавська мови є 
ідентичними[9].

Окрім проблем ідеологічного порядку представники ру-
мунської етнічної громади Чернівецької області називають 
проблеми наступного характеру: 1) скорочення годин викла-
дання румунської мови та літератури в школах з румунською 
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мовою викладання (кілька років тому Міністерство освіти 
України прийняло рішення про викладання румунської лі-
тератури в рамках предмету «світова література»); та 2) тен-
денційне викладання історії в середніх та вищих навчальних 
закладах, при якому молдовський період в історії області ли-
ше згадується, а румуни в різні історичні періоди оцінюють-
ся як окупанти. Враховуючи тенденції у змінах національного 
складу населення області, ці проблеми необхідно вирішува-
ти у найближчій перспективі відповідно до норм міжнарод-
них правових документів, ратифікованих Україною за часів 
незалежності. В іншому випадку може відбутися загострен-
ня українсько-румунських взаємин та ескалація конфлікту ра-
дикальними політичними силами спершу на регіональному, а 
згодом і на міждержавному рівні.

Неоднозначною і досить неординарною є мовна ситуа-
ція в краї. З одного боку, радикальні представники румунської 
спільноти заявляють про недостатнє забезпечення освітніх 
потреб румуномовного населення регіону, з іншого – лунають 
нарікання щодо недостатнього володіння державною мовою 
представниками румунської/молдовської спільноти краю. Це 
питання неодноразово обговорювалося на різноманітних кру-
глих столах та конференціях, громадських слуханнях, однак 
прийнятного для всіх сторін рішення так і не було виробле-
но. Водночас необхідно звернути увагу на той факт, що досить 
часто поза увагою громадських та політичних діячів залиша-
ються освітні потреби інших спільнот, лідери яких є політич-
но менш активними.

 Яким чином вирішується освітня проблема сьогодні? Які 
найбільш болючі питання освітнього процесу в регіоні? Беручи 
до уваги той факт, що в області проживають представники різ-
них національних спільнот у загальній мовній мережі шкіл і до-
шкільних навчальних закладів області враховано національний 
склад населення, його мовно-культурні потреби, традиції тощо.

Загалом, у 2014/2015 н.р. в області функціонує 434 загаль-
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ноосвітні навчальні заклади (в т.ч. 20 гімназій, 14 ліцеїв), в 
яких навчається 96829 учнів. Серед них: 66 ЗНЗ (в т.ч. 2 гімна-
зії, 2 ліцеї) з румунською мовою навчання, в них учнів 11420; 1 
ЗНЗ з російською мовою навчання (Грубненська ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів Сокирянського району), 142 учні; 17 ЗНЗ двомовних – з 
румунською та українською мовами навчання (в т.ч. 1 гімназія, 
1 ліцей), в них учнів 4055; 1 ЗНЗ двомовний – з українською та 
російською мовами навчання (ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 м. Чер-
нівці), 479 учнів.

Загалом по області навчаються (без урахування учнів 
шкіл-інтернатів):

– українською мовою – 81278 учнів (85%);
– румунською  мовою – 14092 учні (14,7%);
– російською  мовою – 299 учнів (0,3%).
Дискусійною з огляду на національні інтереси Української 

держави є тенденція до відкриття класів з українською мовою 
навчання у румуномовних районах краю. Одночасно варто на-
голосити, що у Департаменті освіти і науки не зареєстровано 
жодного звернення батьків (письмового чи усного) щодо дис-
кримінації їхніх дітей у загальноосвітніх навчальних закла-
дах області за мовною ознакою. Таким чином, не зважаючи на 
окремі звинувачення в бік органів державної влади та місце-
вого самоврядування, право на забезпечення освітніх потреб 
національних спільнот, що проживають в області, загалом ре-
алізоване. Однак залишається актуальним проблема вільного 
володіння українською мовою представниками румунської / 
молдовської спільноти, особливо в місцях їхнього компактно-
го проживання (Герцаївський, Глибоцький, Новоселицький та 
Сторожинецький район). Недостатнє володіння державною 
мовою обмежує можливості соціалізації таких громадян, їх-
ньої професійної реалізації та кар’єрного росту, що може при-
звести або до збільшення кількості емігрантів з числа цієї наці-
ональної спільноти, або ж до посилення відособленості групи 
від суспільно-політичних процесів у державі, що в стратегіч-



274

ній перспективі може призвести до появи дезінтеграційних 
процесів.

Аналіз конфліктного потенціалу регіону, на нашу думку, по-
винен стати предметом постійних наукових досліджень. Остан-
нє вимагає проведення соціологічних, експертних опитувань. 
В рамках даного дослідження, у травні 2015 року Благодійним 
фондом «Суспільні ресурси та ініціативи» та Інститутом Близь-
косхідних досліджень було проведено експертне опитування на 
тему «Конфліктогенний потенціал Чернівецької області в умо-
вах сучасної соціально-політичної ситуації в Україні»[10].

В ході опитування автори дослідження намагалися 
з’ясувати рівень конфліктогенного потенціалу Чернівецької 
області, який 55,6% респондентів визначили як середній. 33,4% 
опитаних вважають, що рівень конфліктогенності в регіоні є 
високим, а 11% визначають його як низький. На питання, чи 
відбулося зростання конфліктності в регіоні більше полови-
ни опитаних (55,6%) відповіли ствердно, 33,4% – негативно, а 
11% не змогли дати відповідь. Основними конфліктогенами, на 
думку опитаних експертів, виступили:

1) «провальна соціально-економічна і національна полі-
тика адміністрації президента України В. Януковича»;

2) «зміни у суспільній свідомості, пов’язані з Революцією 
Гідності і піднесенням національного духу»;

3) «агресія Російської Федерації проти України. Окупація 
Криму і початок війни на Донбасі», «війна на сході та анексія 
Криму і реакція суспільства»;

4) «значне погіршення рівня життя населення», «незадо-
волення соціально-економічних потреб», «зубожіння населен-
ня та зростання агресії»;

5) «спроби частково відсторонених від влади внаслідок 
Революції Гідності представників політичного і економічного 
істеблішменту взяти реванш за події осені-зими 2013-2014 рр. 
і повернутися до влади на хвилі народного невдоволення но-
вою владою»;
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6) «переселення мешканців зі сходу країни»;
7) «зникнення перспектив доброго розвитку подій у регіо-

ні та країні на найближчий час, очікування на покращення си-
туації через кілька десятків років»;

8) «соціальна напруженість через війну та, особливо, мо-
білізаційні процеси».

Щодо того, який із шести конфліктогенів (економічний, 
соціальний, етнічний, конфесійний, війна на сході держави, 
регіональний егоцентризм) відіграє найбільшу роль, то біль-
шість (55,6%) переконана, що саме економічний фактор, поруч 
з війною на сході, є найбільшим подразником у сучасній си-
туації. Окремо соціальному, етнічному, конфесійному факто-
рам віддали перевагу по 22,2% експертів. Регіональний егоїзм 
на перше місце не поставив ніхто.

Визначаючи роль окремих конфліктогенів, респонденти на-
голосили на важливості війни на сході нашої держави як про-
вокуючого конфліктогена: а) «війна на сході призвела до появи 
такої групи людей, як вимушено переміщені особи. Їхня при-
сутність в регіоні підвищує конфліктогенність за економічним 
фактором: проблеми з працевлаштуванням, соціальним жит-
лом надмірно загострюються»; б) «Революція Гідності та агре-
сія РФ проти України суттєво ослабили органи влади у центрі і 
на місцях… Цим зумовлена низька якість і повільне просуван-
ня реформ, що також негативно позначається на суспільній си-
туації і підвищує градус напруги»; в) в результаті війни на сході 
«з’явилася велика кількість зброї (…). Проблеми, що виника-
ють, намагаються вирішувати не медіативними засобами, а гру-
бою фізичною чи озброєною силою (…). За умови ослаблення 
держави кожний має самотужки захищати свої інтереси, що не 
буде сприяти зниженню конфліктності в регіоні».

Щодо економічного фактору, то він визначається як чин-
ник, що «викликає соціальну напругу і є індикатором ситуа-
ції в країні». Відповідно, економічна криза, яка проявляється 
і «на рівні територіальної спільноти, і на рівні практично усіх 
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соціальних груп», викликає «зростання невпевненості, страху 
за завтрашній день, зневіри у тому, що ситуація швидко покра-
щиться». Також респонденти звертають увагу на той факт, що 
економічний фактор виявляється у поглибленні «розшаруван-
ня соціуму за ознакою фінансового статусу, розміру прибутків 
(…), погіршується рівень доходів громадян, шукаються нетра-
диційні шляхи отримання прибутку».

Не зважаючи на той факт, що конфесійний фактор був по-
ставлений на перше місце буквально двома експертами, його 
суть і важливість у ймовірному зростанні конфліктності регіо-
ну була підкреслена у низці анкет:

«Я би брала до уваги перш за все конфесійний, а саме ді-
яльність УПЦ Московського патріархату (…). Це один з най-
більш зручних та легких інструментів іноземного впливу».

«Протиріччя між єпархіями Української Православної 
Церкви Київського патріархату, Української Православної 
Церкви Московського патріархату, Румунської Православної 
Церкви».

«Піднесення національного духу і зовнішня агресія впли-
ває (…) на конфесійну сферу. Зокрема, в суспільній свідомості 
є потреба в пошуку «української» конфесії. Відповідно, люди 
бажають об’єднання православних конфесій і часто не сприй-
мають УПЦ в якості агентів Москви».

Враховуючи специфіку регіону, відбулося й об’єднання 
етнічного та конфесійного факторів як таких, що сприяють 
зростанню соціальної напруги у буковинській громаді: «Суть 
етно-конфесійного фактору полягає у тому, що Чернівецька 
область утворена із декількох регіонів, населення яких не бу-
ло однорідним за національним складом та конфесійною при-
належністю. Відповідні відмінності у національних звичаях та 
віросповіданні, а також мовне питання може слугувати при-
чиною виникнення конфліктних ситуацій у зв’язку з тим, що 
роль кожної з етнічних груп і традиційні принципи співісну-
вання їх представників у регіоні були порушені з приходом ра-
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дянської влади (…). Після здобуття Україною незалежності 
українська етнічна група зберегла статус домінантності, втім 
не було вироблено нових механізмів міжетнічного співісну-
вання, натомість використовується гібридний традиційно-
радянський принцип, який має певні недоліки, що потенційно 
можуть спричинити певне напруження».

Також експерти звертають увагу на деструктивну роль по-
літичної еліти у збереженні соціальної стабільності в регіоні 
зокрема й Україні загалом: «Відсутність взаєморозуміння і сус-
пільної відповідальності за наслідки своєї діяльності у середо-
вищі політичних еліт негативно впливає на ситуацію в Україні 
загалом, і Чернівецькій області зокрема». Особливого значен-
ня у даному контексті набувають «спроби частково відсторо-
нених від влади внаслідок Революції Гідності представників 
політичного і економічного істеблішменту взяти реванш за по-
дії осені-зими 2013-2014 рр. і повернутися до влади на хвилі 
народного невдоволення новою владою. Для досягнення цієї 
мети орієнтовані на ці сили політики і бізнес вдаються до засо-
бів дестабілізації ситуації».

Вище вже йшла мова про те, що типовим для Чернівецької 
області є отримання її мешканцями другого громадянства, в да-
ному випадку – румунського. Ми не ставили за мету з’ясувати 
причини цього явища. Основне наше завдання – визначити 
роль подвійного громадянства у дезінтеграційних процесах в 
Україні. Жоден з експертів не залишив дане питання поза сво-
єю увагою. Запропоновані відповіді перебувають в діапазоні 
від негативної оцінки даного явища до його схвалення. Тре-
тина експертів вважає, що подвійне (потрійне) громадянство 
відіграє «однозначно негативну» роль, оскільки «масові фак-
ти подвійного (потрійного) громадянства стають чи можуть 
стати, по-перше, мотивом (причиною) для виправдання агре-
сії чи інших недружніх дій щодо України, по-друге, біпатри-
ди, особливо із категорії агентів впливу та лідерів громадської 
думки, можуть використовуватися для впливу на національні 
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інтереси та національну безпеку України». Крім того, «подвій-
не (потрійне) громадянство деморалізує суспільство». Також 
набуття додаткового громадянства на думку окремих експер-
тів «може бути сильним дестабілізаційним чинником», однак 
не варто проводити паралелі із Кримом, адже в області «пере-
важає економічний чинник (а не ідеологічний) отримання ру-
мунських паспортів».

Ще третина опитаних звернула увагу на той факт, що гро-
мадяни України прагнуть додатково отримати громадянство 
іншої держави через досить низький економічний рівень роз-
витку нашої держави, тож даний процес зумовлений бажанням 
«здійснити «особисту євроінтеграцію» та заробити гроші», не-
обхідністю «самозбереження себе й своєї родини» тощо. Саме 
тому експерти пропонують рішення даної проблеми: від при-
йняття законів на легалізацію існуючого стану речей до запро-
вадження законодавчих норм, які б встановлювали жорстку 
відповідальність за порушення українського законодавства. 
Однак найбільше прихильників (44,5%) у ідеї економічного 
зростання України як оптимального рішення даної проблеми.

Сьогодні держава Україна опинилася у ситуації війни, в 
результаті якої в країні з’явилася нова соціальна категорія – 
внутрішньо переміщені особи або вимушені переселенці. За 
офіційними даними за квітень 2015 року в Україні близько 830 
тис. вимушених переселенців. Частина з них (2108 осіб за да-
ними березня 2015 року) приїхала і у Чернівецьку область. Як 
саме впливає їхня присутність на етнонаціональні та конфе-
сійні відносини в краї спробували визначити наші експерти. 
На думку 44,5% експертів поява в області вимушених пересе-
ленців з Криму та східних областей України швидше негатив-
но впливає на етнонаціональні та конфесійні відносини, адже 
через це «у регіоні зростає напруженість», в той час як 22,2% 
оцінюють дане явище позитивно або швидше позитивно. На-
томість третина експертів вважає, що поява нової категорії на-
селення взагалі не впливає на етнонаціональні та конфесійні 
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відносини у Чернівецькій області. Щодо економічних наслідків 
появи переселенців в краї, то тут 55,6% вважає, що наявність 
вимушених переселенців з Криму та східних областей України 
не впливає на економічну ситуацію, 11,1% – впливає швидше  
позитивно, а третина оцінює прибуття в область переселенців 
для економічного розвитку регіону швидше негативно.

Усі 100% опитаних ствердно відповіли на питання про 
те, чи вплинула анексія Криму, самопроголошення ЛНР, ДНР 
та військові дії на сході України на життя регіону. Переважна 
більшість експертів наголошують на негативних економічних 
наслідках війни:

– «суттєве погіршення економічної ситуації»;
– «через економічні чинники це вплинуло на всіх»;
– «зниження рівня життя внаслідок фінансово-економічної 

кризи»;
– «економічна нестабільність»;
– «внутрішньо переміщені особи додають напруги в про-

блемних зонах. Мається на увазі економічні та соціальні чин-
ники»;

– «заморожені зарплати, впала купівельна спроможність 
гривні».

Серед інших наслідків є як негативні, так і позитивні:
– «загострення проблеми впливу конфесійних керівників 

на громаду»;
– «поглиблення когнітивного дисонансу між усвідомлен-

ням потреби реформ у країні та небажанням брати на себе від-
повідальність за зміни»;

– «мобілізація військовозобов’язаних до лав національ-
них військових формувань, загибель і травмування військо-
вослужбовців у зоні АТО»;

– «практично повне вимивання» чоловіків працездатного 
віку з регіону (як наслідок мобілізації). «А те, якими вони по-
вертаються, додає проблем»;

– «розвиток волонтерського руху, покращення самоорга-
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нізації громад» (що ми розцінюємо як позитивний наслідок).
Щодо імовірності соціального вибуху у Чернівецькій об-

ласті, то на сучасному етапі більшість експертів (88,9%) відки-
дає такий варіант розвитку подій, щоправда дехто уточнює, що 
«восени, коли зберуть врожай, ризик соціального вибуху під-
вищиться в рази», «у перспективі максимум півроку (власне 
до виборів) за умови збереження існуючої економічної ситуа-
ції (курс валют, своєчасні виплати у державному секторі, ціно-
ва політика) населення протримається. Зростання соціального 
напруження можливе за умови активнішої мобілізації та вій-
ськових дій, відсутності конкретних кроків з реформування, 
непрозорості політики стосовно вартості комунальних послуг 
та ЖКГ загалом». Прозвучала думка про буковинців як некон-
фліктну спільноту: «буковинці ніколи не виступали в авангар-
ді радикальних рухів і змін, тому вважаю, що загроза соціаль-
ного вибуху для Чернівецької області є поки неактуальною».

На думку окремих експертів, соціальний вибух в області 
можливий лише за умови активності зовнішніх сил (що пев-
ною мірою перегукується з попередньою тезою): «соціальний 
вибух на території Чернівецької області може бути лише штуч-
но спровокований зовнішніми силами або політичними реван-
шистами з метою дестабілізації ситуації і відкриття шляхів для 
їх повернення до влади».

77,8% експертів також переконані, що реформа місцевого 
самоврядування (об’єднання громад) може призвести до ви-
никнення конфлікту. Щоправда єдності щодо того, який саме 
конфлікт може бути спровокований немає. Третина опитаних 
вважає, що між конкретними громадами та районною владою. 
Третина переконана, що до політичного та соціального. Ще од-
на третина вважає, що між районною та обласною владою, а 
11,1% – до міжконфесійного конфлікту. Також один із експер-
тів запропонував власний варіант відповіді: «між носіями про-
тилежних систем цінностей (якщо такі носії будуть згруповані 
у деякі партії, організації, блоки, натовпи)».
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Таким чином, підсумовуючи результати дослідження, варто 
наголосити, що станом на сьогодні конфліктогенний потенціал 
Чернівецької області можна визначити як низький. Серед най-
більших конфліктогенів: 1) внутрішня та зовнішня політика по-
переднього президента України В. Януковича; 2) Революція Гід-
ності; 3) військова агресія Російської Федерації та війна на сході 
України; 4) соціально-економічна політика нинішнього уряду.

Водночас варто звернути увагу на той факт, що переважна 
більшість експертів переконана, що, не зважаючи на економіч-
ні, соціальні, політичні виклики, загрози соціального вибуху у 
Чернівецькій області на сучасному етапі немає. Останній може 
бути спровокований зовнішніми або внутрішніми акторами, 
зацікавленими у дестабілізації ситуації задля власної вигоди.

Підсумовуючи усе сказане, доходимо висновку, що на су-
часному етапі найбільшими конфліктогенами є війна на сході 
нашої держави та похідні від неї проблеми – економічні, со-
ціальні, психологічні. Результати, отримані в ході досліджен-
ня, підтверджують загалом низький конфліктний потенціал 
Чернівеччини. Традиції толерантності, характерні для регіону, 
сприяють збереженню громадянського миру та налагодженню 
суспільного діалогу. Водночас існує ряд конфліктогенів, які за 
сприятливих обставин можуть спровокувати в краї регіональ-
ні конфлікти з перспективою їхнього подальшого поширення 
за межі області.

В результаті війни на сході України відбулося погіршен-
ня соціально-економічної ситуації в Україні, що досить гостро 
відчувається у Чернівецькій області, оскільки тут практично 
немає промислового та іншого виробництва. Загальна еконо-
мічна криза в державі, нестача робочих місць, поява пересе-
ленців зі сходу, мобілізація військовозобов’язаних призводять 
до зростання соціальної напруженості в регіоні.

Свою роль відіграє й етнічний фактор: за останні роки від-
булися зміни в національному складі населення регіону. Зросла 
кількість представників одних етнічних груп, натомість змен-
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шилась питома вага інших. Останнє вказує на необхідність ко-
реляції етнонаціональної політики на загальнодержавному рівні 
та управління етнонаціональними відносинами на регіонально-
му. Специфікою регіону є зміна національної ідентичності ав-
тохтонами, наприклад у середовищі української, румунської 
та молдовської спільнот, частина представників яких ще вчо-
ра вважала себе, наприклад, молдованами, а сьогодні визнають 
себе українцями чи румунами. Ці процеси потребують особли-
вої уваги, оскільки привносять зміни не лише у національний 
склад населення, а й впливають на процеси формування міжна-
ціональних та міждержавних відносин (як у рамках єврорегіону 
«Верхній Прут», так і на загальнодержавному рівні).

Для запобігання розвитку конфліктів у регіоні на розгляд 
подаються наступні пропозиції:

• забезпечити виконання обов’язків держави щодо внутріш-
ньо переміщених осіб, захисту їхніх соціально-економічних 
та культурно-освітніх потреб;

• забезпечити дієвий контроль, як з боку держави, так і з 
боку інститутів громадянського суспільства, за діяльніс-
тю військових комісаріатів та дотриманням законодавства 
України щодо призову до армії та мобілізації, що сприяти-
ме зниженню соціальної напруги в регіонах;

• створити належні умови для розвитку малого та середнього 
бізнесу (оскільки останній відіграє ключову роль в економіч-
ному розвитку Чернівецької області), що забезпечить появу 
нових робочих місць та економічне зростання регіону;

• ініціювати створення науково-творчого колективу з пред-
ставників різних країн для вироблення спільних підходів, 
критеріїв оцінки стану та перспектив розвитку етнонаціо-
нальних спільнот, спільного інструментарію моніторингу і 
наукового аналізу етнокультурного розвитку Чернівецької 
області та суміжних територій сусідніх країн;

• організувати курси румунської мови для державних служ-
бовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування 
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та працівників бюджетної сфери, а також курси української 
мови для дорослого населення, що не володіє (недостатньо 
володіє) державною мовою і задіяне в бюджетній сфері;

• для подолання фальсифікацій, пов’язаних з історією між-
етнічних відносин в регіоні, негативних стереотипів вза-
ємного сприйняття, створити комісію з числа науковців та 
освітян, метою якої буде написання та видання узгоджених 
текстів підручників історії для учбових закладів прикор-
донних регіонів по різні боки кордону, в першу чергу – для 
загальноосвітніх шкіл;

• доцільно забезпечити достатній рівень етнічного представ-
ництва в органах влади, що зумовлено специфікою регулю-
вання етносоціальних процесів, міжетнічних відносин та не-
обхідністю забезпечення довіри поліетнічного суспільства 
до представників влади, а відтак і до держави. Наявність на 
державній службі фахівців, здатних розуміти сутнісні по-
треби етнічних спільнот того чи іншого регіону, у поєднан-
ні зі створенням етнічних дорадчо-консультативних орга-
нів при владних структурах, виконуватиме певну захисну 
роль, сприятиме легітимації державної влади і об’єктивації 
державного управління.
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Павло Гомонай, Тетяна Кохановська, 
ІЦ «Майдан Моніторинг»

УМШ. Конфліктні лінії в Закарпатті

Українська Миротворча Школа вивчала конфлікти в За-
карпатті навесні 2015 року. Подаємо наш аналіз.

На основі попередніх досліджень ми виявили високу по-
тенційну конфліктогенність у регіоні.

Надалі ми провели польові дослідження – зустрічі з місцеви-
ми активістами, дискусії, експертні інтерв’ю, а також моніторинг 
інформаційного поля (включно з онлайн виданнями і спільнота-
ми в соціальних мережах). Дослідження підтвердили попередні 
висновки, а також виявили додаткові конфліктні чинники.

Небезпекам сприяє ціла низка факторів, головним із яких 
ми вважаємо надзвичайно низьку якість влади на місцях – і 
керівництва регіону загалом, і виборної влади міст і навіть се-
лищ. І як споріднена з нею ситуація: відносно низька громад-
ська активність населення, слабкі навички самоврядування.

Влада
Має недобру тяглість. Значною мірою є криміналізованою. 

Ще в пізньорадянські часи (через прикордонне розташування 
регіону) відбулася сильна криміналізація регіону (між іншим, 
з центром в Мукачеві). Аж настільки, що мукачівське угрупу-
вання було помітним в кримінальному світі усього СРСР і пев-
ною мірою було комунікативним шлюзом між криміналите-
том (пост)СРСР і Східної Європи. В 90-ті роки це кримінальне 
забарвлення стало явним, неприхованим (навіть побіжне ви-
вчення біографії одного з фіґурантів нинішнього конфлікту 
– депутата Ланьо (прізвисько «Блюк») – показує, що ми має-
мо справу з відвертим кримінальником, який в подальші роки 
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набув певної зовнішньої респектабельності. Стосовно іншого 
фігуранта, який перебуває в напівтіні, Віктора Балоги, мож-
на стверджувати те ж. Він в 90-ті роки був пов’язаний з відо-
мою ОЗГ так званого «Геші» – Михайла Токаря (див. тут). Те-
пер Віктор Балога (або клан Балог, як частіше кажуть) займає 
позірно проукраїнську позицію, але насправді ревно охоро-
няє регіональну окремішність, потенційно схильний до сепа-
ратизму. (Див. небезпечні рухи довкола 128-ї бригади, коли під 
час виходу з Дебальцевого підконтрольна клану Балог обласна 
рада під крики «Зрада!» намагалася прийняти рішення щодо 
обов’язкового комплектування бригади виключно мешканця-
ми Закарпаття, а також розміщення її на Закарпатті, чим явно 
перебільшила свої повноваження.

Крім того, треба пам’ятати, що в регіоні існує ще один 
впливовий «центр тяжіння» – колишня СДПУ(о) і персональ-
но Віктор Медведчук, якого майже одностайно вважають про-
відником інтересів Росії в Україні.

Це – лише найбільш помітні на місцевому рівні постаті. 
Але за такими ж приблизно принципами влаштована загалом 
структура влади в області. При чому корупційні зв’язки про-
низують і відомства, які не є частиною обласної влади, а відно-
сяться до загальнодержавного підпорядкування (зокрема, си-
лові структури, суди).

Не лише клан Балог чи про-Медведчуковські політики пі-
дігрівають ізоляціоністські настрої, місцеве керівництво на-
віть на рівні селищних рад намагається маніпулювати громад-
ською думкою. Зокрема, вже в процесі польових досліджень 
ми стикалися з вислідами свідомого оббріхування з боку сіль-
ських голів майбутньої реформи самоврядування. Нам розпо-
відали навіть деякі міські активісти що це буде поневолення, 
«новітні колгоспи»… (це свідчить про слабкий імунітет гро-
мадськості проти маніпулятивних впливів, але про це – далі).

Економіка регіону значною мірою перебуває в «сірій зоні» – 
а то й в «чорній», що зумовлено передусім близкістю кордону.
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В регіоні процвітає контрабанда всіх можливих ґатунків, 
від відносно законного способу дії, від якого, втім, осідає пев-
ний «золотий пил» на прикордонних територіях, до відверто 
злочинних схем. Аж до наркотрафіка й торгівлі людьми. Від 
контрабанди «по зеленці» – тобто через неконтрольовані ді-
лянки кордону – до корупційної – через митні пункти. Від дріб-
ного перемитництва (через кордон з кількома блоками цига-
рок) до великого, поставленого на потік вивозу лісу-кругляка, 
солі, каменю, ввозу автівок, взагалі будь-якого товару з-за кор-
дону. Вивіз сировини пов’язаний з хижацькою експлуатацією 
природних ресурсів (каменоломні-копанки, сіль, ліси) і ство-
ренням екологічних проблем. Окремо стоїть специфічна кри-
мінальна діяльність – так звані «врізки» в нафтопроводи. Тут 
важлива не стільки економічна складова, скільки загальна си-
туація беззаконня і коруптогенності: адже, за твердженнями 
наших інформаторів, «кришує» цей напрям міліція.

Загалом, за рівнем перебування бізнесу в «сірій зоні», за 
modus operandi владного істеблішменту (і тіньової влади – ло-
кального олігархату – також) можна провести певні паралелі 
з Донбасом п’ятирічної, скажімо, давнини. Такий же ізоляціо-
нізм, до якого схиляють громадськість, так само працюють не 
стільки закони, скільки сталі практики, такий же криміналі-
зований економічно-господарський дискурс. Є й відмінності, 
звичайно: рівень монополізації менший, рівень паразитизму 
на державному бюджеті також значно менший, і навіть цінніс-
на платформа субсоціуму місцевої «еліти» інша. Зокрема, не 
може йтися про орієнтацію на «русскій мір» ані на рівні рито-
рики, ані на рівні переконань.

Громадянське суспільство
Тут ми виявили відносну слабкість, як на рівні інституціа-

лізації, так і загалом на рівні усвідомлення прав громади. Зви-
чайно, не може йтися про той рівень інфантілізму й патерна-
лізму, який спостерігався на Донбасі: адже суспільство цілком 
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інакше, економічна і соціальна моделі інші. Не індустріальні 
урбанізовані агломерації, а сільські громади, дрібне підприєм-
ництво, торгівля. В цілому значно більш життєздатна соціаль-
на конструкція, однак зі слабкими навичками.

Вектор розвитку загалом позитивний: так, в Ужгороді спо-
стерігаються доволі міцні паростки громадянського суспіль-
ства. Наявні активісти, здебільшого ініційовані до суспільного 
життя подіями минулого Майдану, але є й вихідці з природо-
охоронських кіл, із захисників культурного надбання і взага-
лі з середовища культурників, меншою мірою – з середовища 
правозахисників. Мають на своєму рахунку певні success story 
– як під час безпосередньо Майдану (коли ситуація зрештою 
розрядилася взяттям ОДА і створенням Народної ради), так і 
пізніше – у протистоянні з корумпованою владою (насамперед 
міською) – успішно відстояли низку історичних пам’яток, не 
дали приватизувати певне міське майно, змусили владу співп-
рацювати у питанні роботи міського транспорту. А головне – 
після Майдану вдалося зберегти залученість до громадської 
активності досить-таки широких кіл. Не всіх хвилюють про-
блеми самоврядування, контролю влади і т.п., але існує потуж-
ний волонтерський рух – з допомоги армії. Також інтелекту-
альна еліта досить наполегливо займається напрацюванням 
візій майбутнього – принаймні на рівні близьких перспектив 
регіону. Також не підлягає сумніву, що переважає проукраїн-
ська позиція, особливо серед молоді, а також значною мірою 
серед людей середнього віку, особливо серед тих, кого можна 
віднести до «середнього класу» – середній і дрібний бізнес, лю-
ди інтелектуальних професій.

Ми провели там дві  змістовні дискусії, круглий стіл «По-
тенційні конфлікти в Закарпатті та шляхи їх вирішення» та 
дискусія «Медіа і суспільство» – про роль медіа в суспільних 
перетвореннях (докладніше див. в додатках). Вони мали розго-
лос у місцевій пресі – а для нас були досить інформативні щодо 
настроїв і інтелектуальної потуги міського суспільства.
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Водночас у другому за значенням місті області, Мукачеві, 
ми спостерігали значно менше розвинутий суспільний дискурс. І 
чисельно середовище активістів менше, і досвіду в нього менше, 
і success story поки що невеликі. І решта міського суспільства па-
сивніша, важча на підйом.

Але якщо вважати, що процеси перетворень поширюють-
ся з центру регіону на периферію (як це зазвичай буває), то 
загалом вектор розвитку позитивний. Тим більше, що ужго-
родські активісти активно займаються роботою з іншими міс-
цевими громадами в області.

Загальний висновок такий, що ситуація змінюється на кра-
ще, хоча й повільно. І за бажання, є на що й на кого спертися, як-
що починати системну роботу з громадянським суспільством.

Нас, зокрема, дуже цікавило питання наявності умовно 
радянської ідентичності в регіоні. Адже історія Закарпаття та-
ка, що там це було б не дивом: кілька хвиль заселення (колоні-
зації) з боку Росії, зокрема, остання радянська – досить потуж-
на (у 40-50-ті роки ХХ століття), пов’язана і з індустріалізацією 
регіону, і з великою кількістю військових містечок (тут ми на-
віть можемо провести певні паралелі з Кримом у повоєння). 
До того ж дуже строката ситуація з етнічними громадами, і 
безліч малих локальних ідентичностей – все це є чинниками 
ризику, що радянська ідентичність там виявиться стійкою, як 
приваблива ключова доктрина, така, що позірно максимально 
знімає міжетнічні протиріччя, принаймні на рівні декларацій.

Але виявилося, що радянська ідентичність серйозного ба-
зису в регіоні не має. Що далося взнаки: близкість Європи, від-
носно малий час порадянщення, загальна економічна модель, 
максимально далека від соціалістичної – неясно. Але факт, що 
конфлікту по цій лінії не буде.

Але є інші тривожні ознаки. Так, місцеві мешканці активно 
наполягають на своїй винятковій толерантності як на особли-
вості місцевого менталітету. Але, на нашу думку, ці твердження 
не мають під собою серйозного ґрунту. Толерантність як усві-
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домлена цінність фактично відсутня в суспільному дискурсі.
Красномовне підтвердження – постать екс-мера Ужгоро-

да на прізвище Ратушняк. Він є давнім відвертим антисемітом 
(досить екзотичне в сучасній Україні явище). І це не завади-
ло йому обиратися мером тричі! А тепер він взагалі перетво-
рився на… расиста. Справа в тому, що після окупації Луган-
ська в УжНУ з’явилися іноземні студенти у помітній кількості, 
при чому значна частина з них – темношкірі. Стався прикрий 
інцидент: кількох із них охоронці не пустили у розважальний 
центр, який належить цьому політику, підкріпивши свої дії 
обурливими висловлюваннями расистського змісту. Ну, спра-
ва не в цій людині. Однак ця подія не справила жодного вра-
ження на більшість місцевої спільноти! Ніякої хвилі обурення 
у ЗМІ чи соцмережах, тільки поодинокі голоси активістів…

Так само на тій-таки вищезгаданій дискусії, де прозвучало 
багато слів про питому закарпатську толерантність, ми почули 
зовсім не толерантні судження щодо етнічної громади ромів.

Тобто, наш висновок такий: скоріше йдеться про небажан-
ня вирішувати накопичені проблеми в міжетнічних стосунках, 
як і загалом будь-які проблеми, про звичку обходити гострі 
кути (прояв загального високого рівня конформізму).

Така особливість соціальної поведінки є, з одного боку, не-
поганим явищем, бо суспільство не схильне само по собі проду-
кувати ескалацію. Але з іншого боку, робить місцеве суспільство 
дуже вразливим до цілеспрямованих дестабілізуючих впливів: 
оскільки відсутні навички розв’язання конфліктів у гострій фа-
зі. Приклад: Одеса. Саме там ми чули дуже схожу риторику.

Преса
Одним із чинників суспільної небезпеки є стан місцевих 

ЗМІ. Вони є: а) застарілі змістовно і технологічно; б) перебу-
вають у стані сервільної залежності від власників, винятково 
з числа місцевого олігархату (чи держави, уособлюваної пред-
ставниками вищеописаних місцевих еліт). При чому це сто-
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сується як традиційних ЗМІ, так і електронних. Про журна-
лістські стандарти роботи навіть не йдеться, про усвідомлену 
громадянську позицію – також.

Незалежних інформаційних ресурсів формату сайтів не 
існує. Хіба що спільноти у соцмережах об’єднують певну кіль-
кість громадських журналістів, в основному початківців.

Тому в регіоні доведеться виховувати і навчати професії 
абсолютно нову генерацію журналістів.

Окрім того, є ще кілька тем, які спливали у медіа-просторі 
стосовно Закарпаття.
Русинська тема

Ця тема є предметом багатьох спекуляцій і підвищеної 
уваги з боку російських спецслужб різного ґатунку, від різних 
центрів стратегічних досліджень у Ростові до маскованих під 
європейські структури, що займаються локальними ідентич-
ностями.

Конфлікт, пов’язаний з русинством, видається нам штуч-
но підтримуваним. Йдеться про локальну ідентичність, вио-
кремленню якої свого часу сприяла ще Російська імперія, на-
магаючись створити таку проблему в Австро-Угорській імперії 
(ситуація, дзеркальна до поширення думки про українство як 
«проект австрійського генштабу»). Слід розуміти: Закарпаття 
хоч і входило до Австро-Угорської імперії, але адміністратив-
но підпорядковувалося угорській автономії. Тому зазнавало 
інакших впливів ніж, скажімо, сусідня Галичина. (Угорська на-
ціональна політика була інакша, ніж власне австрійська.) В ре-
зультаті той самий етнічний субстрат, який звався українцями 
в Галичині, в Закарпатті отримав назвисько «русини». Зокре-
ма, побіжний аналіз варіацій русинської мови каже, що попри 
лексичні відмінності, на рівні граматичної основи ми маємо 
справу з говіркою Південно-Західного діалекту.

В подальшому, вже у ХХ і ХХІ столітті, спадкоємці тієї ж 
Російської імперії наповнювали русинський дискурс іншими 
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змістами. Наразі з русинства (зі змінним успіхом) намагають-
ся виробити ідентичність, конкурентну українству. Між тим 
йдеться про локальну ідентичність, яка може бути природно 
і комфортно включена до загальної української (як ключову 
доктрину) і трансформована у неконфліктну до українства ло-
кальну ідентичність. В нас склалося враження, що суспільство 
сприйняло б із певним полегшенням таке перетворення.

Потенційні конфлікти на релігійному підґрунті
Ситуація з різними конфесіями на Закарпатті строката і 

заплутана, в силу історичних причин. І маловідома за межами 
області. Зокрема, там навіть греко-католики мають окремий 
від загальноукраїнської УГКЦ договір з Папським Престолом 
(“Ужгородська Унія”), і, відповідно, не підпорядковані Патрі-
арху Святославу Шевчуку.

Водночас загалом регіон – і сільська частина, і міста – до-
сить клерикальні. Тобто, церкви є потужним чинником сус-
пільного життя.

Але ми поки що можемо констатувати, що конфліктоген-
ним релігійне питання не є, за винятком діяльності УПЦ МП, 
яка (частково) є різко проросійською і достатньо деструктив-
ною силою, а частково – проукраїнською, і теж схильною до 
конфліктогенності.

Тому, скоріше за все, якщо релігійна тема й може бути ви-
користана в роздмухуванні конфліктів, то в якості допоміжно-
го інструментарію.
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О. А. Сирінська, М. В. Майоров 

Громада турків-месхетинців 
в умовах збройного конфлікту на сході України

Ця стаття представляє попередні результати польових 
досліджень громад турків-месхетинців, що потрапили в зо-
ну конфлікту на Сході України або були залучені до допомо-
ги співвітчизникам – внутрішньо переміщеним особам із зони 
Антитерористичної операції (АТО)1. Відповідні польові дослі-
дження проводилися з 2 листопада до 6 грудня 2014 року. На-
уковці проводили групові та індивідуальні аудіоінтерв’ю, мо-
ніторинг ЗМІ, а також використовували довідкову літературу. 
Інтерв’ю були зібрані в місцях компактного поселення громад 
турків-месхетинців у таких локаціях: м. Миколаїв та с. Вино-
градівка Миколаївської області, м. Слов’янськ Донецької об-
ласті та смт Чаплинка Херсонської області. Загалом за два 
місяці реалізації проекту було зібрано 22 інтерв’ю із представ-
никами громади турків-месхетинців, 3 інтерв’ю з представ-
никами місцевої влади, 2 – з громадськими активістами, що 
працюють з національними громадами у відповідних регіонах, 
та 3 – з місцевим населенням, що не належить до турецько-
месхетинської громади.

1 У рамках проведення дослідження на тему “Близькосхідні діаспори в Украї-
ні: передумови міграції, сучасний стан та перспективи на майбутнє”, а також проек-
ту “Українська миротворча школа” були заплановані польові дослідження сучасно-
го становища групи мусульманських громад в окремих регіонах України. Відділом 
сучасного Сходу Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського було сформова-
но дослідницьку групу у складі О. А. Сирінської (Інститут сходознавства ім. А. Ю. 
Кримського НАН України), М. В. Майорова (Український інститут національної 
пам’яті), А. О. Майорової (аспірант НПУ ім. М. П. Драгоманова) та координатора 
регіонального відділення “Крим-SОS” на Півдні України В. М. Захарчука для дослі-
дження становища громади турків-месхетинців в умовах конфлікту на Сході Укра-
їни, починаючи з весни 2014 року. 



295

Основними завданнями дослідницької групи були: 
1) оцінити становище громади турків-месхетинців у м. 

Слов’янську під час перебування регіону під контролем бойо-
виків “ДНР” та після звільнення силами АТО;

2) з’ясувати вплив бойових дій на Сході України та анексії 
Криму на громади, що проживають за межами зони конфлікту;

3) з’ясувати стан взаємодії влади, громади та організацій 
національних меншин щодо допомоги внутрішньо переміще-
ним особам;

4) з’ясувати головні причини, чинники та “лінії розколу” 
суспільних настроїв, які лежать в основі наявних або потен-
ційних конфліктів; ідентифікувати основних акторів.

Загальна характеристика становища турків-месхетинців
Турки-месхетинці – мусульмани-суніти тюркського похо-

дження, котрі до депортації в 1944 році проживали як компак-
тна група в грузинському регіоні Месхетія. Ця етнічна група 
сформувалася в контактній зоні турецького та азербайджан-
ського народів, на землях, які в добу Середньовіччя були час-
тиною грузинських держав і мали картвельське населення. 
Існують принципово різні погляди на походження турків-
месхетинців. Більш поширений полягає в тому, щоб трактува-
ти їх як споконвічних тюрків, які переселилися на грузинські 
території та увібрали елементи грузинської культури. Нато-
мість у Грузії превалює точка зору, що турки-месхетинці – це 
давнє грузинське населення Месхетії, яке під впливом асимі-
ляційної політики Османської імперії спочатку прийняло іс-
лам, а згодом перейшло на тюркську мову. Виходячи з такої 
позиції, грузинське керівництво питання репатріації турків-
месхетинців до Месхетії ставить у залежність від готовності 
представників громади визнати себе “потурченими грузина-
ми” та в перспективі натуралізуватися.

До 1829 року Месхетія перебувала у складі Османської ім-
перії; за наслідками Адріанопольського договору в тому році 
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вона відійшла до Російської імперії як прикордонна область. 
Після відсунення далі кордонів у 1878 році територія прожи-
вання турків-месхетинців стала внутрішньою областю росій-
ського Кавказу, але у 1921-му – знову прикордонною (між ра-
дянською Грузією і Туреччиною). Саме розташування ареалу 
компактного розселення турків-месхетинців на кордоні з по-
тенційним противником Туреччиною відіграло визначальну 
роль при ухваленні радянським керівництвом рішення про 
тотальну депортацію цього народу у внутрішні регіони СРСР 
восени 1944 року. Місця для поселення депортованих були 
визначені переважно в середньоазійських республіках – Узбе-
кистані, Казахстані, Киргизії. Як і кримським татарам, туркам-
месхетинцям не дозволили повернутися на батьківщину в 1957 
році, коли з депортації повернулися чеченський, інгуський, ка-
рачаївський, балкарський та інші народи.

Масове переселення турків-месхетинців із республік Се-
редньої Азії наприкінці 1980-х було зумовлене як зняттям 
всіх обмежень на місце проживання, так і міжетнічними зі-
ткненнями у Ферганській долині Узбекистану, внаслідок яких 
багато членів громади стали жертвами погромів. Оскільки 
Грузія зайняла жорстку позицію в питанні повернення турків-
месхетинців до Месхетії, окремі громади цього народу розсе-
лилися в різних країнах пострадянського простору, в Туреч-
чині та навіть у США. Деякі громади стали об’єктом нових 
переслідувань та жертвами міжнаціональних конфліктів як це 
трапилося, наприклад, у Нагірному Карабасі.

За даними дослідниці О. Малиновської, основними мо-
тивами міґрації турків-месхетинців до України стали ста-
більність внутрішньополітичної ситуації та міжетнічних 
стосунків, порівняно високий (у межах СРСР) рівень соціально-
економічного розвитку, незначна щільність населення, вели-
кі земельні ресурси, наявність житла і роботи [Малиновская 
2006, 77]. Один із респондентів у Виноградівці так пояснив мо-
тиви міґрації до України: “Коли їхали, то думали, що ненадов-
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го. Місяць-два – і поїдемо на Батьківщину. Основними моти-
вами були житло і робота”. Одним із важливих факторів для 
міґрації була рекомендація батьків чи знайомих, що проходи-
ли військову службу чи під час Другої світової війни опини-
лись на території України [Інтерв’ю з головою херсонського…, 
4]. За інформацією респондентів, у підсумку турки-месхетинці 
переселялись до України цілими селами разом із родичами. 
Так, за словами одного з респондентів з Виноградівки, спочат-
ку хтось один приїхав, бо сподобалось у Миколаєві служити, а 
за ним всі родичі і сусіди із сусідніх сіл, з якими їх ще колись із 
Грузії разом виселили.

Турецько-месхетинське Міжнародне товариство “Ватан” 
оцінює чисельність громади в Україні у близько 10 тис. осіб. За 
інформацією голови діаспори турків-месхетинців в Україні Ма-
рата Расулова [Інтерв’ю з головою Міжнародного…], найчислен-
нішими є громади в Донецькій, Херсонській та Миколаївській 
областях. Ці дані загалом збігаються з даними перепису насе-
лення України 2001 року, за яким чисельність громад турків та 
турків-месхетинців у цих регіонах складала 1791, 3736 та 758 осіб 
відповідно. Загалом, перепис населення зафіксував 336 турків-
месхетинців та 8844 турків. О. Малиновська об’єднує ці показ-
ники, оскільки більшість опитаних під час проведення перепи-
су орієнтувались на старі записи про національність у паспорті, 
де більшість турків-месхетинців були записані просто як турки 
[Малиновская 2006, 73]. Таким чином, на її думку, загальна чи-
сельність громади в Україні мала становити близько 9180 осіб.

Результати дослідження
Стан, у якому нині перебувають громади турків-месхе-

тинців, суттєво відрізняється у трьох відвіданих регіонах: по-
стконфліктному Слов’янську, прикордонній Чаплинці та по-
рівняно спокійній Виноградівці.

Місто Слов’янськ Слов’янського району Донецької області
Громада турків-месхетинців у Слов’янську Донецької об-
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ласті є однією з найчисленніших в Україні (826 осіб на тери-
торії Слов’янської міськради та 197 осіб у Слов’янському ра-
йоні). У мікрорайоні Червоний Молочар з кінця 1980-х існує 
табір переселенців, окремі домогосподарства також зосеред-
жені в прилеглому селищі Семенівка та інших місцях.

Створення тимчасового табору для переселенців пояснюєть-
ся тим, що більшість турків-месхетинців, що потрапили до Укра-
їни, на момент приїзду вважали, що перебуватимуть в Україні 
тимчасово, тому не облаштовувались для постійного проживан-
ня. Зараз представники громади турків-месхетинців на питання, 
чи хочуть біженці зі Слов’янська, що потрапили до Росії і Туреч-
чини, повернутись до України, відповідають позитивно і кажуть, 
що тут у них уже склались міцні соціальні зв’язки. Показовим 
також було те, що представники громади турків-месхетинців 
Слов’янська і Слов’янського району жодного разу під час розмо-
ви не згадали про свою історичну батьківщину – Грузію.

Географічно компактні поселення турків-месхетинців роз-
ташовані на околицях Слов’янська. Це приватний сектор. Голо-
вним заняттям турецько-месхетинської громади є сільське гос-
подарство (переважно городина, а також тваринництво). Інші 
мешканці Слов’янська характеризують турків-месхетинців як 
працьовитих аграріїв, господарників. Дехто скаржився на те, 
що турецька громада перебуває у кращих умовах для ведення 
сільського господарства, ніж інші мешканці Слов’янська (наяв-
ність великих земельних ділянок, згуртованість і взаємодопо-
мога) [Інтерв’ю з керівником…]. Частина турків-месхетинців 
зайнята в торгівлі, зокрема, неподалік Червоного Молочара на 
трасі Слов’янськ – Краматорськ був ринок, де працювало бага-
то представників громади.

Всередині громади помітне соціально-майнове розшару-
вання: в той час як частина сімей продовжує мешкати в таборі 
переселенців, інші мають доволі цінні приватні будинки, ав-
тотранспорт тощо. При цьому дослідницька група не виявила 
ознак антагонізму на ґрунті різного соціально-матеріального 
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становища. Наявність табору переселенців демонструється 
турками-месхетинцями як свідчення загальної невлаштова-
ності всієї громади. Зі слів представників громади, з часом сім’ї 
перебираються з табору у власні домогосподарства, а звільнені 
в таборі місця займають інші.

Своє становище до початку бойових дій турки-месхетинці 
оцінюють загалом як позитивне: серйозних конфліктів з ото-
ченням на ґрунті ксенофобії не було, доступ до медичних по-
слуг і середньої освіти для дітей – наявний. Представники 
громади підкреслювали власну лояльність до Української дер-
жави, а також наводили приклади позитивних відносин з міс-
цевим нетурецьким населенням, навіть міжетнічних шлюбів. 
Серед турків-месхетинців є особи з вищою освітою та статус-
ними професіями (група спілкувалася з юристом). Проблемою 
соціалізації старшого покоління турків-месхетинців, з їхніх 
слів, є незнання української мови.

Громада турків-месхетинців у Слов’янську доволі релігій-
на. За словами співрозмовників, у Червоному Молочарі нара-
зі є 4 імами, у Семенівці принаймні 1. Ще один імам помер під 
час бойових дій через ускладнення після інсульту. Громади на-
лежать до компетенції Духовного управління мусульман Укра-
їни (ДУМУ) і з іншими місцевими мусульманськими громада-
ми не взаємодіють.

Конфлікт у Слов’янську тривав із 12 квітня до 5 липня 2014 
року. Протягом цього періоду місто було під контролем озбро-
єних бойовиків “Донецької народної республіки” на чолі з гро-
мадянином РФ Ігорем Гіркіним (“Стрєлковим”). Вже у квітні 
місто було блоковане з різних напрямків силами Антитерорис-
тичної операції. Основні бойові зіткнення між формуваннями 
“ДНР” та українськими військовими відбувалися на околицях 
Слов’янська, зокрема на Семенівці та Червоному Молочарі, де 
проходить траса на Краматорськ – у той час також підконтр-
ольне бойовикам місто. На трасах і перехрестях бойовики вла-
штували укріплені блокпости, за які в ході АТО велися бойові 
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дії. Цивільне населення, яке пересувалося на приватному і гро-
мадському транспорті між Слов’янськом та Краматорськом, 
підлягало догляду на цих блокпостах. За словами місцевого 
мешканця, службу на одному з таких блокпостів несли, зокре-
ма, чеченці. У Семенівці були обладнані склади боєприпасів і 
шпиталі бойовиків. Неподалік розташована гора Карачун, на 
якій з травня дислокувалися сили АТО. Карачун є панівною 
висотою в районі Слов’янська і Краматорська, там перебували 
артилерійські позиції АТО, які завдавали ударів по позиціях та 
колонах бойовиків. Район Семенівки також зазнав ударів ВПС 
Збройних сил України. 29 травня бойовики збили над Черво-
ним Молочарем вертоліт Мі-8МТ Національної гвардії Укра-
їни. Саме там загинув генерал-майор МВС Сергій Кульчиць-
кий. Турки-месхетинці показували місце падіння вертольота. 
Значні руйнування Семенівки сталися зокрема під час обстрі-
лу колони бойовиків, яка проривалася зі Слов’янська на Кра-
маторськ 5 липня.

Під час конфлікту турки-месхетинці зайняли нейтрально-
вичікувальну позицію. За словами представників громади, 
ніхто з турків-месхетинців не брав участі в т. зв. “референдумі 
за самовизначення ДНР” 11 травня, ніхто не записався до лав 
збройних формувань “ДНР”. Представники турків-месхетинців 
спочатку відвідували мітинги за “ДНР” на центральній площі 
Слов’янська, однак лише для того, щоб зрозуміти суть подій. 
Агітатори “ДНР” приїздили до табору в Червоному Молоча-
рі, однак не змогли завербувати представників громади у свої 
структури. Водночас, за словами голови Міжнародного това-
риства “Ватан” в Україні Марата Расулова [Інтерв’ю з головою 
Міжнародного…], деяка частина турків-месхетинців на почат-
ку конфлікту все ж висловлювала певні симпатії до сепаратис-
тів. На його думку, турки-месхетинці в Автономній Республі-
ці Крим та на Донбасі, як і решта немісцевого населення, були 
великою мірою дезінформовані російською пропагандою, яка 
велася через ЗМІ. Зокрема, родичі респондента, що проживали 
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неподалік захопленої бойовиками лікарні в Семенівці, на мо-
мент початку конфлікту симпатизували “ДНР”. Після вилучен-
ня продуктів господарства (сир, молоко) та численних випад-
ків грабунку населення, сім’я “побачила справжнє обличчя” 
бойовиків і змінила свої симпатії. На думку М. Расулова, Росія 
кількома роками раніше почала вести активну інформаційну 
політику та перебуває в цьому плані на кілька кроків попереду 
України [Інтерв’ю з головою Міжнародного…].

У ході бойових дій частина місцевих турків-месхетинців 
покинула Слов’янськ. Головними напрямками переселення 
були Ростов-на-Дону (РФ), АР Крим, Донецьк, Миколаївська 
область, Туреччина. За свідченням респондентів, влітку 2014 
року турки-месхетинці з Донецької області побоювалися їха-
ти в Миколаївську та Херсонську область, оскільки очікували, 
що воєнні дії можуть розпочатися і там. Такі побоювання бу-
ли логічними з огляду на те, що південні регіони України були 
близько до окупованого Криму, а активісти “російської весни” 
відкрито заявляли, що бачать їх у складі “Новоросії”. Через це 
більшість переселенців турків-месхетинців з Донецької облас-
ті виїхали до Російської Федерації, зокрема в місто Ростов-на-
Дону, в Краснодарський край, Ставропольський край. У роз-
мові турки-месхетинці зазначають, що бойовики “ДНР” нібито 
спеціально відкрили коридор для переселення в РФ, а на тери-
торію, підконтрольну українській владі, не пропускали.

Вибір місць тимчасового переселення був зумовлений на-
явністю родичів або просто місцевої етнічної громади. Деякі 
турки-месхетинці за сприяння закордонних громадських ор-
ганізацій перебралися з регіону конфлікту в Туреччину та на-
віть до США. Представники громади зверталися до консуль-
ських установ Туреччини в Україні по допомогу у вивезенні 
людей із зони конфлікту. Попри висловлення такого прохання 
безпосередньо під час зустрічей “на найвищому рівні”, офіцій-
ні представники Туреччини пообіцяли лише підтримати осіб, 
які зуміють виїхати самотужки. За даними представників гро-
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мади, до Туреччини виїхало приблизно 15–20 родин турків-
месхетинців.

Більшість представників громади, які на час бойових дій 
покинули північ Донеччини (Слов’янськ, Краматорськ і т. д.), 
вже повернулися назад і займаються облаштуванням своїх 
домівок після руйнувань. За оцінкою Марата Расулова, зага-
лом на звільнені території Донбасу повернулось близько 70 % 
турків-месхетинців, які раніше проживали в регіоні [Інтерв’ю 
з головою Міжнародного…]. Водночас частина переселен-
ців (переважно жінки та діти) поки що залишаються в Росій-
ській Федерації. Там вони відчувають незручності у зв’язку з 
відсутністю місцевої реєстрації місця проживання: проблеми 
з медичним обслуговуванням, влаштуванням дітей до школи. 
Турки-месхетинці, яким довелося побувати в РФ, висловлю-
ють розчарування ставленням російської влади до переселен-
ців. Зазначають, що реальну допомогу отримують лише від ро-
дини. У громаді ознайомлені із ситуацією в Криму – про те, що 
місцева російська адміністрація примусово переселяє втікачів 
із зони конфлікту з півострова у внутрішні регіони РФ.

Багато турків-месхетинців залишалося під час обстрілів і 
боїв у своїх домівках. У цей час вони переховувалися в погребах. 
У Червоному Молочарі повідомили про поранення кількох чле-
нів громади і про загибель принаймні однієї особи. Майже по-
вністю зруйнований ринок турків-месхетинців на трасі до Кра-
маторська, неподалік Червоного Молочара. Великих руйнувань 
зазнали домоволодіння турків-месхетинців у Семенівці, зокре-
ма по вулиці Лисичанській. Деякі будинки повністю зруйновані, 
інші сильно пошкоджені. Фінансові можливості деяких турків-
месхетинців дозволили їм відновити зруйновані помешкання, 
однак інші представники громади мешкають у непристосованих 
до зимового сезону приміщеннях, не маючи змоги відремонту-
вати свої будинки. Незважаючи на проведені Міністерством 
оборони роботи з розмінування, подекуди у дворах, на дорогах 
та полях місцеві мешканці знаходять небезпечні вибухові мате-
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ріали. Дані про те, що час від часу вибухові пристрої знаходять 
як на присадибних ділянках, так і на пасовиськах, підтверджу-
ють також учасники інтерв’ю. За словами представників грома-
ди, вони звертаються по допомогу у розмінуванні до української 
влади, водночас до моменту приїзду саперів намагаються позна-
чити місце розташування небезпечної знахідки. 

Представники громади нарікають на практичну відсут-
ність матеріальної допомоги з боку держави. Крім необхід-
ності ліквідації наслідків руйнувань, великою проблемою є 
безгрошів’я, відсутність працевлаштування та складнощі з 
проведенням сільськогосподарських робіт. Урожай літа 2014 
року переважно не був зібраний. Багато сімей під час обстрі-
лів та бомбардувань втратили худобу і саджанці. Подібні про-
блеми спіткали і місцевих жителів Слов’янська, що мали свої 
невеликі присадибні ділянки: “Ну вибачте, цього року тут у 
всіх неврожай” [Інтерв’ю з керівником ГО…]. Незважаючи на 
ракетно-артилерійські обстріли, деякі мешканці табору пересе-
ленців у Червоному Молочарі намагалися займатися весняно-
польовими роботами. Навіть за таких важких умов їм вдалося 
продати бодай трохи врожаю. Окремі представники громади 
виїздили у великі міста, наприклад до Харкова, і намагалися 
заробити стихійною торгівлею.

У громаді згадують, що кожному постраждалому домогос-
подарству виділили по 40 листів шиферу, що “на школу в Семе-
нівці вся Україна збирала кошти”. Також зазначають, що є “від-
чутна допомога від Рината Ахметова”. Деяку допомогу надають 
волонтери та благодійні організації, однак цього недостатньо. 
Наприклад, згадують волонтерів зі Львова, які допомогли при-
вести до ладу город, що постраждав від бомбардувань.

Замість повноцінного відновлення житла міська влада 
пропонує постраждалим тимчасово на зиму оселитися в гур-
тожитку. Таку пропозицію турки-месхетинці сприймають не-
гативно, оскільки, на їхню думку, в гуртожитку відсутні належ-
ні умови для проживання родин з дітьми. За словами Марата 
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Расулова, Міжнародне товариство “Ватан” зверталось по до-
помогу до міжнародних благодійних фондів, однак поки що 
зусилля були марними. Водночас є дані про окремі ксенофоб-
ські прояви, коли “представники церкви” відмовили туркам-
месхетинцям у матеріальній допомозі зі словами “нехай вам 
Магомет допомагає”.

Секретар міськради Слов’янська, полковник батальйону 
“Київ-2” Олег Зонтов погоджується з тим, що турки-месхетинці 
опинилися у складному матеріальному становищі, водночас 
він зазначив, що в першу чергу відновлюється багатоквартир-
не житло, а вже потім приватний сектор і для нього потрібні 
більші обсяги коштів [Інтерв’ю з секретарем міськради…].

У настроях лідерів громади м. Слов’янська присутнє по-
боювання репресій з боку української влади. Зокрема, у пред-
ставників дослідницької групи прискіпливо з’ясовували, чи 
мають вони офіційний дозвіл від міської влади на те, щоб фо-
тографувати зруйновані домогосподарства та інфраструктуру 
турків-месхетинців. Побоювалися, що через діяльність дослід-
ницької групи у громади “можуть бути проблеми”. Наводили 
приклад того, як українські військові викликали на допити 
представників громади через те, що вони самовільно похова-
ли труп бойовика “ДНР”, який залишався на полі. Лідери гро-
мади не схильні брати на себе представницькі функції, зазна-
чаючи, що не можуть відповідати за кожного члена громади в 
таких умовах. “Не можна говорити за всіх. Нехай кожен сам 
за себе говорить”. Також у настроях громади відчуваються не-
впевненість в остаточному мирі у Слов’янську і страх віднов-
лення бойових дій. На думку О. Зонтова, подібна поведінка є 
характерною не лише для представників цієї групи населення. 
Він вважає, що в місті загалом панує відчуття недовіри одне до 
одного, оскільки мешканцям важко забути ці події та персо-
нальну роль у них кожного: “Тоді він стояв з автоматом, а зараз 
приїхав і робить вигляд, що нічого не було” [Інтерв’ю з секре-
тарем міськради…].



305

Представники громади хочуть миру, остерігаються повер-
нення бойових дій і бомбардування: “Після того всього, що бу-
ло, нам, мабуть, лікуватись уже треба”.

Селище міського типу Чаплинка Чаплинського району Хер-
сонської області

З моменту проведення останнього перепису населення у 
громаді Херсонщини відбулась доволі відчутна внутрішня мі-
грація. У Чаплинському районі практично знелюдніло село Мо-
розівка, де раніше частка населення турків-месхетинців скла-
дала майже 70 %. Тепер найчисленніші громади проживають у 
селах Хрестівка і Балтазарівка цього району. Переважна біль-
шість турецько-месхетинських родин Чаплинського району за-
йнято в сільському господарстві, передусім у городництві.

Анексія Російською Федерацією Криму та спроби деста-
білізації ситуації у східних та південних областях України не-
гативно відбилися на становищі місцевих турків-месхетинців. 
Існує побоювання перекидання конфлікту на Херсонщину. За 
словами Марата Расулова, якщо раптом росіяни наступати-
муть з Криму, “вони пройдуть через наших людей”, оскільки 
місця компактного проживання турків-месхетинців Херсон-
щини розташовані переважно поблизу адміністративного кор-
дону з тимчасово окупованою територією [Інтерв’ю з головою 
Міжнародного…].

Незручностей завдає і сама ситуація фактичного пере-
творення внутрішнього адміністративного кордону АР Крим 
з Херсонською областю на міждержавний, зокрема ускладне-
ний автомобільний рух. Наприклад, через тривалі (4–5 годин) 
очікування в автомобільній черзі на адміністративному кор-
доні стали рідшими зустрічі херсонських турків-месхетинців 
з представниками громади в місті Армянську. Так само завдає 
дискомфорту відсутність мобільного телефонного зв’язку із 
Кримом. Члени громади зазначають, що навіть в РФ тепер діс-
татися легше, ніж на територію Криму. До погіршення матері-
ального становища громади призвели обмеження доступу до 
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ринків збуту сільськогосподарської продукції (Крим і Донбас), 
а також різке подорожчання води, необхідної для зрошуваль-
ного землеробства.

Представники громади не змогли назвати точну кількість 
турків-месхетинців, які переселилися на Херсонщину із зони 
АТО, але підтверджували їхню наявність і те, що переважно 
вони зупинились у родичів.

Місцеві турки-месхетинці беруть активну участь у за-
ходах, що проводяться для резервістів. Один із представни-
ків громади повідомив, що, за неофіційними даними, з боку 
турків-месхетинців Херсонщини в АТО беруть участь близь-
ко 35 осіб. Водночас голова громади не зміг цього підтвердити. 
Серед турків-месхетинців поширений рух на підтримку укра-
їнських військовослужбовців. Зокрема, допомагають продук-
тами харчування: “Солдат мусить бути ситий”. Лікар місцевого 
шпиталю, турок-месхетинець, розповів, що проводив навчання 
з початкової медичної підготовки для українських військових. 
Він поскаржився, що турецько-месхетинська громада на Хер-
сонщині зазнає дискримінації та поборів з боку представників 
місцевої влади [Інтерв’ю з представниками…]. Він також роз-
повів, що турки-месхетинці допомогли правоохоронним орга-
нам затримати чиновника місцевого військкомату, який вима-
гав хабарі за виключення зі списків військовозобов’язаних. 

Представники громади беруть участь у місцевому самовря-
дуванні. Зокрема, голова громади є депутатом селищної ради. 
За його словами, на момент початку конфлікту він запропону-
вав запровадити систему контролю над поширенням пліток та 
заходи для запобігання провокаціям. Кожен селищний депутат 
мав доповідати про всі підозрілі події і в разі потреби проводити 
збори, щоб завчасно попереджати можливі провокації.

Відчувається, що громада доволі закрита і традиційна. На 
запитання про те, чи сватаються до турецьких дівчат представ-
ники інших мусульманських громад, голова громади відповів, 
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що батьки повинні правильно виховувати дітей і допомагати 
їм створювати та підтримувати стабільні родини.

Основними проблемами, які називають представни-
ки громади, є прояви ксенофобії та труднощі з отриманням 
українського громадянства. Деякі турки-месхетинці намага-
ються стати українськими громадянами вже упродовж двох 
десятиріч. Як приклади ксенофобії представники громади 
наводили появу образливих написів, а також випадок, коли 
місцевий вірменин публічно закликав виселити всіх турків. 
Туркам-месхетинцям помітно важко взаємодіяти з місцевим 
населенням. Досить часто негативні історії, що траплялись із 
представниками інших етносів, на Херсонщині приписують 
туркам-месхетинцям [Інтерв’ю зі співробітниками фонду…]. 
Відповідаючи на запитання про конфлікти, представники гро-
мади навели декілька прикладів несправедливого ставлення 
до турків-месхетинців з боку місцевих правоохоронних орга-
нів. Зокрема, одного з представників громади несправедливо 
засудили за вбивство, при тому, що було відомо, хто насправді 
вчинив цей злочин [Інтерв’ю з представниками…].

Місцеві турки-месхетинці уникали розмов про громаду 
кримських татар, поруч із якою вони проживають у деяких се-
лах Херсонської області (зокрема, в Партизанах Генічеського 
району). Так само вони воліли не згадували і про конфлікти, 
які виникали на міжконфесійному ґрунті (в Партизанах свого 
часу існувало як мінімум 3 мусульманські громади, що пере-
бували між собою у напружених стосунках, – ДУМУ, ДУМК2 і 
“Нурджалар”).

Голова громади турків-месхетинців прийшов на призначе-
ну зустріч разом з імамом Херсонської області від ДУМУ шей-
хом Казімом. Однією з головних проблем, з якою, на його думку, 
стикаються турки-месхетинці Херсонської області є те, що части-
на представників громади вже більше 20 років не може отримати 

2 ДУМК – Духовне управління мусульман Криму.
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українське громадянство. За словами представників громади міс-
цеві чиновники  з паспортного столу не лише натякають на отри-
мання хабарів, а й всіляко затягують процес видачі українських 
паспортів представникам громади. Водночас ніхто з присутніх на 
зустрічі не зміг назвати точну кількість осіб, у яких виникли такі 
проблеми. Так само цю інформацію не було надано і пізніше, хо-
ча представники громади й пообіцяли надіслати її електронною 
поштою. Загалом турки-месхетинці є основною рушійною си-
лою, на яку спирається ДУМУ в цьому регіоні. 

Представники громади також активно обговорювали те, 
що Грузія досі не надала їм можливості повернутись до Месхе-
тії, і просили представників дослідницької групи звернутись 
до міжнародних організацій із проханням посприяти їхньому 
поверненню на історичну батьківщину. У коментарях із приво-
ду суспільно-політичної ситуації представники громади нео-
дноразово виказували ностальгію за часами СРСР, коли не бу-
ло кордонів та конфліктів, зокрема, один із турків-месхетинців 
зазначив: “Росіяни, українці, білоруси – це один народ. Як їх 
можна розділити?”

Село Виноградівка Баштанського району Миколаївської 
області

Незважаючи на те, що громада турків-месхетинців Ми-
колаївщини є лише третьою за чисельністю серед населення в 
областях, саме тут вона виглядає найбільш потужною. Турки-
месхетинці із вдячністю згадують, що в Україні їх зустріли до-
бре. У Виноградівці спочатку вони проживали в гуртожитку, 
пізніше радгосп створив будівельну бригаду, яка відновлювала 
житло, збудоване для чорнобильців, а також надавала можли-
вості для будівництва приватного житла, чим і скористалися 
турки-месхетинці, збудувавши собі житло. У процесі розподі-
лу житла працівники будівельної бригади переходили на інші 
види роботи. Водночас невелика група турків-месхетинців за-
лишилась “у будівництві”. Потім коштом громади до поселен-
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ня, що утворилось на околиці села, були проведені всі необхід-
ні комунікації – електрика, водогін і газ.

У селі Виноградівка в місцевій школі турецька мова є од-
ним із навчальних предметів. Посольство Туреччини допо-
магає з підручниками та художньою літературою турецькою 
мовою для шкільної бібліотеки. Викладачі турецької мови – з 
місцевих, самоуки. Також у родинах дивляться турецьке су-
путникове телебачення. Турки-месхетинці відзначають від-
мінність своєї говірки від літературної турецької мови: ка-
жуть, що у їхньому лексиконі є “старотурецькі слова”, а також 
запозичення з російської, в той час як літературна турецька 
має запозичення з інших мов, наприклад англійської. Також 
зазначають, що певні запозичення в розмовну мову турків-
месхетинців є навіть з української мови, що відчувається в 
дітей, які відвідують україномовні школи. Турки-месхетинці 
послуговуються кириличною абеткою для письма турецькою 
мовою, однак без проблем читають латинські тексти літера-
турною турецькою мовою.

Представники старшого і середнього поколінь турків-
месхетинців навчились переважно читати і розуміти укра-
їнську мову, але не писати і розмовляти. Респонденти зга-
дували, що на початку свого перебування в Україні швидше 
адаптувалися до умов ті, хто в Узбекистані навчався в росій-
ськомовних школах, а ті, хто навчався узбецькою, мали про-
блеми із соціалізацією. Зокрема, до Виноградівки потрапи-
ли переселенці з Ташкентського району, де російські школи 
були більш поширені. Молоде покоління, яке вже закінчува-
ло середні школи в Україні, добре володіє українською мо-
вою, родини намагаються влаштовувати дітей на навчання в 
регіональні вищі навчальні заклади. Деяка частина турків-
месхетинців здобуває вищу освіту в Туреччині. За словами 
представників громади, раніше Туреччина надавала квоти 
для абітурієнтів турків-месхетинців з України. Нині систе-
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ма змінилася, і всі абітурієнти, незалежно від походження, 
проходять конкурсний відбір.

Натомість, за даними соціологічного дослідження гро-
мади турків-месхетинців у Харківській області, навіть після 
17 років проживання в Україні близько 70 % дітей отримують 
освіту лише на рівні 9 класів.

Турки-месхетинці Миколаївщини, як і скрізь, зайняті пе-
реважно в сільському господарстві. Однак протягом остан-
ніх років через подорожчання комунальних послуг, зокрема 
вартості води для ведення зрошувального землеробства, тра-
диційне господарство громади втрачає рентабельність. Рес-
понденти згадують, що мають господарські конфлікти з міс-
цевими підприємствами агрохолдингу “Сандора”. Великою 
мірою трудову зайнятість туркам-месхетинцям Миколаївщи-
ни забезпечували будівельні компанії Туреччини, які працю-
ють в Україні. Зокрема, турки-месхетинці згадують, що пра-
цювали на будівництві терміналу D Міжнародного аеропорту 
“Бориспіль”, а також на будівництві автошляхів, житлових бу-
динків, інфраструктури мобільного телефонного зв’язку в різ-
них регіонах України. Члени громади нарікають, що в період 
правління В. Януковича ці фірми частково змушені були згор-
нути свою діяльність в Україні через економічну кризу та ко-
рупцію фіскальних і регуляторних органів.

Представники громади на Миколаївщині зазначають, що 
проживають із грузинськими курдами однією громадою і се-
ред молоді “вже мало хто буде знати, хто з них турок, хто курд”. 
Релігійну освіту турки-месхетинці з Виноградівки здобува-
ють у Криму. На Миколаївщині, як і на Херсонщині, турки-
месхетинці є об’єктом суперництва різних мусульманських ре-
лігійних організацій, передусім ДУМУ та ДУМК. Респонденти 
дослідницької групи стверджували, що для них ближче ДУМК, 
бо вони мають застереження щодо особи муфтія ДУМУ шейха 
Ахмеда Таміма. 

Виноградівські турки-месхетинці стежать за подіями в 
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Україні та світі, а також за життям громад в інших регіонах. 
Причинами конфлікту на Сході України респонденти з Ми-
колаївщини називали як російську пропаганду, так і радика-
лізм нової влади, зокрема її категоричну позицію щодо статусу 
російської мови. Навіть говорили про “насадження україн-
ської мови”. Представники громади зазначають, що на вибо-
рах весь час підтримують провладних кандидатів та політич-
ні сили (неважливо, чи В. Януковича, чи П. Порошенка). Для 
турків-месхетинців взагалі характерна лояльність до чинної 
влади регіону проживання. У контексті подій у Криму та на 
Сході України представники висловлюються таким чином: “На 
чиїй землі ти проживаєш, чий хліб їси, за того й повинен во-
ювати”. Респонденти старшого покоління знають і пишаються 
бойовим внеском свого народу в перемогу СРСР над нацист-
ською Німеччиною в 1945 році і запевняють, що серед турків-
месхетинців “не було жодного зрадника”. 

Разом із тим представники громади на Миколаївщині 
підтверджують конформістську позицію турків-месхетинців 
стосовно режиму “ДНР” на територіях, підконтрольних бо-
йовикам, але виправдовують це вкрай важким матеріальним 
становищем. Щодо кількості турків-месхетинців у підрозді-
лах, залучених до проведення АТО, представники громади 
не мають певних даних, але можуть пригадати принаймні од-
ного добровольця, якого не взяли до війська. Серед турків-
месхетинців наявні офіцери запасу, переважно військово-
інженерних спеціальностей.

За словами представниці Миколаївської ОДА, турки-
месхетинці були першими, хто прийшов просити про допо-
могу для представників свого етносу, яким, можливо, дове-
деться переїхати із зони АТО [Інтерв’ю зі співробітниками 
Миколаївської…]. Також активними у процесі надання допо-
моги внутрішньо переміщеним особам були роми та азербай-
джанці. Завдяки вчасному реагуванню представників націо-
нальних меншин область виявилася спроможною на перших 
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порах принаймні оперативно перевести соціальні виплати для 
незахищених категорій громадян на місця їхнього нового пе-
ребування, було вирішено питання із влаштуванням дітей пе-
реселенців до школи, однак якоїсь матеріальної компенсації чи 
грошової допомоги переселенцям від держави надано не було.

Громада турків-месхетинців Миколаївщини опікувалася 
не лише переселенцями у відповідну область, а й біженцями із 
зони конфлікту до РФ. Виноградівські активісти вже встигли 
здійснити ознайомчий візит до Ростова-на-Дону, щоб переві-
рити становище, в якому опинились турки-месхетинці – бі-
женці з Донецької області. За інформацією, яку вони нам нада-
ли, більшість турків-месхетинців, що потрапили до РФ, наразі 
перебувають у важкому матеріальному становищі, до того ж у 
напівлегальному статусі. До Росії вони потрапили через “ко-
ридор”, який їм зробили російські військові і бойовики. Вони 
опинились там без документів і без можливості працевлашту-
вання. Отримання офіційного статусу в Росії вимагає відмови 
від українського громадянства, а значить, не гарантує можли-
вість повернення до свого дому. Приймаючою стороною для 
біженців-турків з російського боку стали родичі. Вони ж є єди-
ним джерелом матеріальної допомоги. Однак родини турків-
месхетинців є доволі великими як у Росії, так і в Україні, тому 
утримувати в невеликих приміщеннях до 12 осіб гостей три-
валий час для них проблематично. Така ситуація, а також по-
чаток навчального року, на думку голови Міжнародного то-
вариства “Ватан” в Україні Марата Расулова, стали причиною 
повернення турків-месхетинців з Росії принаймні на звільнені 
території [Інтерв’ю з головою Міжнародного…].

Попередні висновки
Найбільші громади турків-месхетинців в Україні прожи-

вають у Донецькій, Херсонській та Миколаївській областях. 
Внаслідок зовнішньополітичного конфлікту, який розпочав-
ся навесні 2014 року окупацією Криму, а продовжився зброй-
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ним заколотом і бойовими діями на Сході України, турки-
месхетинці Донецької області опинилися в зоні проведення 
Антитерористичної операції. Дослідницька група змогла відві-
дати громаду м. Слов’янська, представники якої пережили оку-
пацію бойовиками “ДНР” та бойові дії в ході визволення міста 
підрозділами АТО. Частина громади була змушена тимчасово 
покинути зону небезпеки і переселитися в інші регіони Украї-
ни, а також за кордон – у Росію і Туреччину. Турки-месхетинці 
Херсонщини та Миколаївщини, з якими спілкувалася дослід-
ницька група, були стороною, що приймає переселенців.

Громада з м. Слов’янська зазнала значних матеріальних 
збитків від ведення бойових дій. Незважаючи на зруйнування 
основного джерела заробітку – сільського господарства, – бі-
женці та переселенці після звільнення міста силами АТО по-
вертаються до своїх домівок. Частина біженців зі Слов’янська 
досі перебуває в Російській Федерації, де зазнає дискримінації 
як негромадяни. Турки-месхетинці зазначають, що допомога 
їм надходить переважно від недержавних організацій та рідні.

Громада смт Чаплинка бере участь у допомозі переселен-
цям з Донбасу. При цьому місцеві турки-месхетинці відчува-
ють дискомфорт через появу особливого режиму на адміністра-
тивному кордоні Херсонської області та АР Крим. Ситуація в 
Криму та на Донбасі заважає нормальній комунікації з місце-
вими громадами турків-месхетинців та ускладнює доступ до 
ринків збуту сільськогосподарської продукції.

Громада с. Виноградівки є найактивнішою у справі допо-
моги туркам-месхетинцям з Донбасу. 

Джерела та література
Інтерв’ю з головою Міжнародного товариства месхетинських турків 

в Україні “Ватан” Маратом Расуловим, записане у с. Виноградівка Баштан-
ського району Миколаївської області 2 листопада 2014 року.

Інтерв’ю з головою Херсонського осередку товариства “Ватан”  Асла-
новим Захаддіном, 7 грудня 2014 року.

Інтерв’ю з імамом Червоного Молочара, 14 листопада 2014 року.
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Інтерв’ю з керівником ГО “Новий Слов’янськ” Олексієм Пивоваром, 
15 листопада 2014 року.

Інтерв’ю з представниками громади турків-месхетинців Херсонської 
області, 6 грудня 2014 року.

Інтерв’ю з секретарем міськради Слов’янська Олегом Зонтовим, 15 
листопада 2014 року. 

Інтерв’ю з членами громади турків-месхетинців у Виноградівці, 2 лис-
топада 2014 року.

Інтерв’ю зі співробітниками Миколаївської ОДА, 1 листопада 2014 
року.

Інтерв’ю зі співробітниками фонду “Мангуст”, Херсонщина, жовтень 
2014 року.

Малиновская Е. А. Турки-месхетинцы в Украине: этносоциологический 
очерк. Киев, 2006.
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С. Данилов

Мусульманські громади України в умовах окупації 
Криму та окремих регіонів Донецької 
та Луганської областей

Вступ
Українське мусульманське середовище від початку відро-

дження ісламу після набуття Україною незалежності є розмаї-
тим і конкурентним. Множинність мусульманських релігійних 
центрів відображує етнічне розмаїття та особливості локалі-
зації мусульманських громад на теренах України. На ньому 
також позначилася конкуренція між різними теологічними 
доктринами та ідеологіями, поширеними в ісламському світі. 
Ідейне та організаційне розмаїття українського ісламу певним, 
подеколи суперечливим, чином відбилося й на розумінні окре-
мими його осередками свого місця серед інститутів громадян-
ського суспільства та реальній ролі, яку ці осередки відіграють 
у суспільному та політичному житті країни. 

Україна належить до тих світських держав, у яких мусуль-
мани складають помітну міноритарну групу (близько 0,9 % на-
селення). За даними Всеукраїнського перепису 2001 р., чисель-
ність мусульман, що постійно мешкають в Україні, становить 
близько 436 тис. осіб. Українські мусульмани представляють 
близько 40 етнічних груп, які традиційно сповідують іслам. 
Переважна більшість українських мусульман – це представни-
ки автохтонної етнічної групи – кримські татари, що прожи-
вають компактно на території Автономної Республіки Крим, а 
також у прилеглих до неї районах Херсонської та Запорізької 
областей, за останніми оцінками їхня чисельність становить 
понад 285 тис. Друга за чисельністю група мусульманського 
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населення представлена волго-уральськими татарами – їх в 
Україні близько 73 тис. Більшість із них мешкають у Донецькій 
області, а також на території АРК, Луганської та Херсонської 
областей. Азербайджанці становлять третю за чисельністю ет-
нічну групу мусульман – їх в Україні близько 45 тис. Здебіль-
шого вони проживають на сході країни – в Донецькій, Харків-
ській і Дніпропетровській областях. В Україні живуть також 
представники інших етнічних груп, що сповідують іслам, пе-
реважно тюркського походження. Серед мусульман-мігрантів 
найбільш помітними є араби – 6,6 тис. Більшість із них про-
живають у Києві та великих регіональних центрах   в Одесі, 
Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Запоріжжі, Сімферопо-
лі, Луганську й Вінниці. Серед українських арабів переважа-
ють вихідці з Палестини, Йорданії та Лівану. Помітним фено-
меном останнього десятиліття в Україні стали так звані “нові 
мусульмани” з-поміж етнічних українців та росіян. Таким чи-
ном, українські мусульмани становлять доволі чисельну, по-
тенційно впливову і соціально активну групу громадян, права 
і свободи котрих гарантовані конституцією й іншими законо-
давчими актами Української держави.

Анексія Криму і війна на сході України значно вплинули на 
загальну ситуацію мусульман, оскільки більшість із них прожи-
вають у регіонах, які зазнали агресії (Крим, Донбас). Саме там 
були сформовані й найбільші духовні управління мусульман. 
ДУМ Криму наразі зазнає утисків як частина нелояльного до 
РФ кримськотатарського національного руху. У підсумку орга-
нізований традиційний іслам у Криму або зазнає занепаду, що 
призведе до радикалізації кримського ісламу, або ДУМК замі-
нить Меджліс у ролі офіційного представника інтересів крим-
ських татар, посиливши інституційні зв’язки з російським офі-
ційним ісламом. В умовах, коли кримські та донецькі осередки 
не беруть участі в релігійному житті країни, загострилася кон-
куренція між ДУМУ і ДУМУ “Умма”. Для ДУМУ є характерним 
закритий тип структурної організації, спрямований на міні-
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мальну присутність у публічному просторі та самолегітимацію 
через встановлення привілейованих стосунків із державними 
органами. ДУМУ “Умма”, асоційоване з ВАГО “Ар-Раїд”, актив-
но підтримало Євромайдан, муфтій Саїд Ісмагілов взяв участь у 
парламентських виборах. Підтримка євроінтеґраційного курсу 
“Уммою” та “Ар-Раїдом” певною мірою мотивована прагненням 
до подальшої інтеґрації в європейські мусульманські структури, 
пов’язані з рухом Братів-мусульман.

Утиски з боку окупаційної влади спричинили масовий ви-
їзд із Криму ісламських активістів, передусім радикального 
напрямку. Мусульманські громади переселенців, у тому чис-
лі консервативної та радикальної спрямованості, потрапляють 
у нове для них релігійно-культурне середовище Центру та За-
ходу України, інші в складі добровольчих підрозділів беруть 
участь в АТО. Відбувається проекція на українську ситуацію 
гострих військових конфліктів на Близькому Сході та Північ-
ному Кавказі. Участь мусульман Північного Кавказу в бойових 
діях на боці агресора спричиняє додаткове напруження як все-
редині мусульманських громад, так і в їхніх відносинах із зо-
внішнім середовищем.

1.1 (?) Мусульманські громадські організації  
континентальної України

Найбільшого поширення самоорганізована громадська ді-
яльність серед мусульман на території України традиційно спо-
стерігалася у кримських татар. Висока громадська активність 
серед кримських татар зокрема пояснюється унікальним до-
свідом боротьби за повернення на батьківщину. Вже у 2000-их 
роках, паралельно з поширенням ісламської ідентичності серед 
молодих когорт кримськотатарського суспільства, досвід гро-
мадської діяльності у вигляді формалізованих і неформальних 
організацій чи спільнот було перенесено активістами у релігій-
ну сферу. Так, один із лідерів Хізб ут-тахрір Фазил Амзаєв, який 
зараз живе у Львівській області, під час інтерв’ю сказав: “Члены 
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нашей организации различные учреждают общественные орга-
низации, в общинах муфтиятовских состоят, и в качестве пред-
седателей, и даже имамы” (виділено Авт.)1.

Додатковий поштовх для самоорганізації та появи само-
врядних структур у релігійному полі було надано загострен-
ням конкуренції в ісламському середовищі і ускладненням 
структури ісламського простору Криму. Активна, і часом агре-
сивна, діяльність Хізб ут-тахрір висвітлила лакуни у функці-
онуванні Духовного управління мусульман Криму. Ці лакуни 
принаймні частково перебували поза межами інституційної 
спроможності ДУМК, і саме в них почали працювати моло-
діжні громадські організації, які мали ісламський компонент у 
своїй діяльності (Бізім Кирим, Койдешлер, Аркадаш тощо). 

За межами Криму, на материковій частині України, мусуль-
манські громадські організації формувалися на зовсім інших 
принципах і в іншому інституційному середовищі. У діаспорних 
етнічних групах, які походять переважно з країн колишнього 
СРСР, інституалізація певних форм самоорганізації на початко-
вому етапі відбувалася переважно через утворення національно-
культурних центрів і товариств, які підтримували етнічну іден-
тичність і групову солідарність цих меншин. Релігійна складова 
в їхній діяльності розглядалася переважно як додатковий ін-
струмент підтримки етнічної ідентичності, а в практичній ді-
яльності знаходила вираження у необхідності здійснення релі-
гійних ритуалів. Окремий випадок становили групи арабських 
студентів у великих містах України, які саме ісламську ідентич-
ність вважали найбільшою цінністю і були готові вкладати свій 
час і ресурси в просування певних релігійних проектів. 

Ситуація починає змінюватися після появи у 1998 році су-
то ісламської організації “Альраід”. Зареєстрований як федера-
ція регіональних громадських організацій, “Альраід” став ка-
талізатором процесів власне мусульманського інституційного 

1 Інтерв’ю з Фазилом Амзаєвим. Київ.
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розвитку, як певною мірою мусульманське аґентство допомоги 
національного рівня. Зусилля “Альраіду” були спрямовані на 
будівництво мережі мечетей, утворенні релігійних громад, за-
безпеченні їх літературою та просуванні різноманітних освіт-
ніх проектів. Зокрема, надалі значний вплив на ісламське се-
редовище мало надання стипендій для навчання у провідних 
мусульманських навчальних закладах Близького Сходу моло-
дим українським мусульманам. Паралельно відбувалася інсти-
туалізація мусульманського середовища України. 

Проте діяльність “Альраіду” мала свої структурні обме-
ження. “Альраід” штучно протиставлявся “традиційним” му-
сульманським організаціям, його діяльність подавалася як та-
ка, що становить загрозу і не є цілком прозорою та зрозумілою. 
Зі свого боку, “Альраід” не афішував організаційних зв’язків з 
однією із течій Братів-мусульман. В сукупності це призвело до 
того, що “Альраід” стосовно діаспорних мусульманських груп 
не близькосхідного походження і їхніх релігійних громад пози-
ціонував себе як питоме аґентство допомоги, не беручи на себе 
роль публічного лідера. Після реєстрації пов’язаного з “Альра-
ід” ДУМУ “Умма” відбулася зміна акцентів у діяльності органі-
зації. Перетворення з “ісламського аґентства допомоги” на од-
ну з мусульманських структур вимагає пошуку своєї, окремої, 
ніші в цьому середовищі. 

Одночасно, на фоні появи достатньої кількості освіченої 
мусульманської молоді з інтенсивними зв’язками на Близько-
му Сході, відбувається певна емансипація окремих груп му-
сульман від “традиційних” організаційних структур (духовних 
управлінь). Такі групи подеколи (але далеко не завжди) інсти-
туціоналізуються у вигляді автономних громад. Їхньою відмін-
ністю є те, що такі громади часто функціонують як класичні 
самоврядні організації на засадах громадянського суспільства. 
Крім того, економічна криза і політичні турбулентності, які по-
значилися на традиційних донорах багатьох мусульманських 
громад, сприяють поширенню практик громадського самовря-
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дування та самофінансування на релігійні громади. 
За офіційними даними Державного комітету України у 

справах національностей та релігій станом на 1 січня 2013 року, 
в країні функціонували 1233 мусульманські релігійні громади. 
Абсолютна більшість – близько 960 громад – входили до складу 
Духовного управління мусульман Криму (ДУМК), 154 – у скла-
ді ДУМУ, 20 громад – у складі Духовного управління мусульман 
України “Умма” (ДУМУ “Умма”), 18 – у складі Духовного центру 
мусульман України (ДЦМУ), 16 – у складі “Київського муфтія-
ту”, 11 громад входили до Всеукраїнського духовного управління 
мусульман “Єднання”2. Ще близько сотні мусульманських гро-
мад країни позиціонують себе як автономні й більшість із них, 
за твердженням автора на блозі ДУМУ “Умма”, – прихильники 
різних гілок шиїзму, салафітского руху або “Хізбут-Тахрір”3. 

На Донбасі монопольну позицію Духовного центру мусуль-
ман України, який об’єднував переважно волзько-уральських 
татар, було підважено появою громад, підпорядкованих Духо-
вному управлінню мусульман України. ДЦМУ в останні роки 
знизив свою публічну і релігійну активність, через що навіть 
було призупинено його участь у роботі Ради церков і релігій-
них організацій. Як зазначає один із мусульманських діячів: 

Что самое интересное, ДЦМУ на это (призупинення членства 
у Раді церков – Авт.) никак не отреагировал. Говорю: делайте 
что-то, вы же представлены в таком важном органе, надо же 
как-то отреагировать. “Да, мы подумаем”.
ДУМУ хоча і позиціонує себе як головне мусульманське 

об’єднання країни, проте орієнтується переважно на дві етніч-

2 Інформаційний звіт Міністерства культури України “Про стан і тенденції роз-
витку релігійної ситуації та державно-конфесійних відносин в Україні” (Короткий 
виклад). Релігійна мережа, її кадрове та матеріальне забезпечення: основні тенденції, 
динаміка змін, перспективи розвитку. 11.04.2013. http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/
uk/publish/article/327651;jsessionid=C576ABCB3D48CB82182949A7237D6CDE

3 Хто кого проігнорував? V з’їзд “мусульман України” відбувся без представ-
ників більшості мусульманських організацій http://ummainua.wordpress.com/
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ні групи – турків-месхетинців і чеченців, хоча помітні й інші 
етнічні групи – в першу чергу вихідці з Північного Кавказу, а 
також араби (сирійці та ліванці), пакистанці, узбеки, таджи-
ки тощо. Саме робота з турками-месхетинцями, зокрема в 
Слов’янську, дала можливість ДУМУ створити свої перші гро-
мади на Донбасі. Подальше розширення присутності ДУМУ 
в цьому регіоні відбувалося через залучення чеченців і пред-
ставників народів Дагестану. Ще одним базовим для ДУМУ ре-
гіоном є Херсонська область, де компактно проживає грома-
да турків-месхетинців, а також кримських татар, серед яких є 
вірні, які входять до громад цього духовного управління. Ось 
як імам Новоолексіївської мечеті описує появу хабашитських 
(належних до ДУМУ) громад у регіоні:

Что касается появления их именно в нашей местности, то обычно 
это происходит в закрытом плане, в закрытом режиме, вместе с 
людьми, которые поддерживают эту идеологию. Конкретно каких-
то встреч, где могли бы проходить дискуссии на какие-либо темы, 
даже с представителями ДУМК, абсолютно нет.
Однією з причин успішності просування ДУМУ в Гені-

чеському районі кримськотатарські активісти Новоолексіївки 
вважають матеріальну допомогу:

Естественно, мы все прекрасно понимаем, что такого рода те-
чения, как хабашизм, очень хорошо спонсируются. В основном 
они помогают открывать такие или частные предприятия 
своим людям. За что? За то, что эти люди потом вместо них 
будут выполнять их задачу среди своего общества. Так как чу-
жой человек воспринимается по-другому, как свой.4 
У ДУМУ на Херсонщині склалися дуже непрості відно-

сини з регіональним меджлісом Генічеського району і крим-
ськотатарськими активістами. Особливо напружена ситуація 
у селищі Партизани, де більшість серед мусульман складають 
кримські татари, однак, за нашими спостереженнями, абсо-

4 Інтерв’ю з імамом м. Новоолексіївка.
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лютна левова частка вірних відвідують мечеть, підконтроль-
ну ДУМУ:

У нас даже в Новоалексеевке, к сожалению, есть 2–3 семьи, которые 
принимают таких людей. В каждом поселке по 2–3 семьи есть. 
Недалеко от нас поселок Партизаны, там проживают турки-
месхетинцы. Они обычно больше связаны. Не буду всех ста-
вить под одну планку, но в основном. Среди них есть и крымские 
татары, тоже такие же потерявшие голову, а некоторые про-
сто ища материальную выгоду присоединились туда. Вот они 
между собой, бывает, здесь встречаются. У нас в Новоалексеевке 
есть 2–3 домика, о которых я в курсе. Но дом – это частное. Вся-
чески, где мы можем оказать влияние, мы оказываем5.
Представники ДУМУ на обласному рівні намагаються на-

лагодити тісні контакти з місцевою владою і, за повідомленням 
наших інформантів, із силовими органами. У цьому зв’язку 
прикметно, як саме обласний імам ДУМУ Казим означив мету 
роботи його муфтіяту:

Мы занимаемся вопросами, касающимися религии. Вопросами, чем 
можем мы помочь обществу, не вмешиваясь в политику. Но наша 
работа облегчает работу политикам. Если у народа нормальная 
психика, народ не пьет, не наркоман, не экстремист, народ име-
ет нормальные человеческие убеждения, то, конечно, с таким на-
родом политикам легко работать. Поэтому от нашей работы 
есть польза для Украины. Мы учим людей быть достойными 
людьми и работать во благо семьи, во благо общества, во благо 
той земли, на которой мы живем6 (виділення Автора).
Така настанова – “наша работа облегчает работу полити-

кам” – передбачає сервільну позицію стосовно влади. Готов-
ність надати певні послуги владі доповнюються жорсткою 
ієрархією у прийнятті рішень і забороною на громадську іні-
ціативу всередині громади. Скептичне ставлення до громад-
ських організацій у Казима спирається на уявлення про місце 
держави в суспільстві:

5 Інтерв’ю з імамом м. Новоолексіївка.
6  Інтерв’ю з обласним імамом Херсонської області. Херсон
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– Есть общественные организации, которые занимаются за-
щитой прав?

– На словах. Есть общественные организации, много. Но есть 
государственные организации, надо начинать с них. Они должны 
решать… Почему, если с правительства просто позвонят, ска-
жут, что работайте как надо. Легче же будет? 7

Свою роботу в громаді турків-месхетинців ДУМУ на 
Херсонщині будує через голову Всеукраїнського товариства 
турків-месхетинців “Ватан” і впливових бізнесменів громади. 
Для самої громади ДУМУ позиціонує себе як захисник їхніх 
прав. Під час інтерв’ю Казим неодноразово повертався до про-
блеми відсутності громадянства у частини месхетинських тур-
ків. При цьому він не зміг відповісти на запитання про кіль-
кість осіб, які стикнулися з цією проблемою, порів.:

У народа есть, конечно, очень обидное положение. Живя в Укра-
ине 20 лет, есть люди, которые не получают даже вид на жи-
тельство, который по закону должны получить за 3 месяца.
За останній час було декілька випадків виходу громад із 

підпорядкування ДУМУ і отримання ними статусу автоном-
них. Так, матеріал, зібраний О. Сирінською, свідчить, що на 
території Миколаївської області існує дві основні групи му-
сульманських громад: ДУМУ і так звана “турецька група”, яку 
імам ДУМУ називає “вахабітами”, а представники централь-
ного офісу ДУМУ або сулейманджи, або нурсистами (сулей-
манджия – один із суфійський тарікатів Туреччини, нурсисти 
– прихильники турецького релігійного і політичного діяча Са-
їда Нурсі). У регіоні, в якому раніше були тільки громади ДУ-
МУ, зараз зареєстровано 7 громад, і тільки 2 з них належать 
ДУМУ, інші (Виноградівка і кілька прилеглих сіл) “незалежні”. 
Місцева влада називає ці громади “турецькими”.

За свідченнями Саїда Ісмагілова, у Дніпропетровську три-
валий час існувала одна мусульманська громада ДУМУ, у якій 

7 Інтерв’ю з обласним імамом ДУМУ Казимом. Херсон.
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більшість складали вихідці з Дагестану. Однак у певний мо-
мент ця релігійна громада оголосила, що вона виходить із ДУ-
МУ і буде підпорядковуватися муфтію Дагестану. Причиною 
переходу стали релігійні протиріччя:

У них конкретная суфитская направленность. Но это не тот 
суфизм, который исповедуется в ДУМУ, а тот классический су-
физм, который существует в Дагестане и в основном от нак-
шбандийского тариката. Хабашидские практики и учения в 
Днепропетровске не прижились. Именно потому, что люди, я 
так понимаю, хорошо понимают, что такое их суфизм в ин-
терпретации дагестанской, которая существует, и он не скле-
ился никак с тем суфизмом, который проповедуют здесь8.
Очевидно, на таке рішення вплинуло відношення до хаба-

шитської течії в ісламському середовищі Росії. Так, С. Ісмагілов 
стверджує, що в Росії прихильникам Ахмада Таміма не дають 
можливості проводити свою діяльність: 

Российские официальные мусульманские структуры не жела-
ют иметь никакого отношения с последователями хабашиз-
ма. Причем это настолько очевидно, они всячески не хотят по-
ддерживать никакого отношения к хабашизму.
В обох випадках – і в Миколаївській області, і в Дніпропе-

тровську – конфлікт ідентичностей і лояльностей місцевих му-
сульманських громад вирішився на користь країни (території) 
походження етнічної групи, а лідери і члени мусульманських 
громад обрали відповідно Дагестан і Туреччину.

У ширшому плані муфтій ДУМУ “Умма” вписує цю орга-
нізацію в загальноєвропейський контекст: 

Наше духовное управление, мы более поддерживаем отношения 
с мусульманами Европы. Советом имамов Европы, который в 
Стокгольме, с Федерацией исламских организаций Европы в 
Брюсселе, с Европейским советом исламских исследований. То 
есть, мы более тесно работаем с мусульманскими организация-
ми Европы. И сейчас налаживаем тесное сотрудничество с бли-
8 Інтерв’ю із Саїдом Ісмагіловим. Київ.
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жайшими странами: Молдовой, Беларусью, Литвой. С Грузией 
мы уже подписали договора. Рассматриваем, насколько это воз-
можно, с Польшей и Румынией 9.
Країни Центрально-Східної Європи, на думку С. Ісмагі-

лова, мають свої яскраво виражені особливості, свою пито-
му ісламську історію, що дозволяє по-новому подивитися на 
мусульман регіону і створює додаткові можливості для іслам-
ських організацій:

Но здесь интересна именно центральноевропейская ось. Чем отли-
чается ситуация в центральноевропейских странах от ситуации 
в странах Западной Европы? Там мусульмане – это эмигранты, 
причем в недавнее время приехавшие эмигранты, которые еще 
никак не могут наконец-то найти себя. Они как кость в горле у 
страны торчат. Придумывают всякие политики мультикуль-
турализма, у них ничего не получается. Мусульмане во Франции, 
Германии, Англии замыкаются в каких-то гетто, не знают язык 
стран, в которых живут. Это проблемы именно молодого мусуль-
манского сообщества в европейских реалиях. Чем отличаются 
центральноевропейские страны? Здесь многовековая история му-
сульманская. Литовские мусульмане – пожалуйста, с 14 века. 
У роботі з релігійними громадами ДУМУ “Умма” орієнту-

ється на ініціативу і самоорганізацію самих вірян:
Если сами мусульмане хотят и им это важно, мы делаем (ма-
ється на увазі відкриття мечеті – Авт.). А если им это не надо, 
то какой смысл что-то для них делать, а им это не надо.
Як приклад наводиться досвід мусульманської громади  

м. Житомира:
Есть община Житомира, мы поехали в Житомир, пообщались с 
людьми, нашли для них помещение. Они сами сейчас находят по-
жертвования на аренду этого помещения. Они сами собираются, 
молятся. У них уже внутреннее самоуправление. Им это надо. А 
из других регионов люди не пришли, у которых ничего нет, и ниче-
го им не интересно, не надо. Такая проблема (виділено авт.).

9 Інтерв’ю із Саїдом Ісмагіловим. Київ.
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Місцева ініціатива і самоорганізація розглядаються С. Іс-
магіловим як важливий чинник успішності і помітності му-
сульманської громади:

Что касается контактов с местными чиновниками, то очень 
многое зависит от самой общины. Если община хочет расска-
зать о себе, чтобы ее увидели в городе, заметили, и она делает 
определенные шаги к этому, тогда они ее знают и замечают. Ей 
тогда легче рассказать о своих потребностях и проблемах. Если 
община инертная, ей вполне достаточно того, что они где-то со-
брались помолились, и нет никакого интереса и желания говорить 
о себе, выходить на контакт с чиновниками, то они и не знают.
Те общины, которые очень активные, например, наша община 
в Донецке, в Луганске, этим отметилась община в Запорожье, в 
Одессе, это наши мусульманские общины – о них знают.  Когда 
либо мэр, либо кто-то из обладминистрации инициирует встре-
чу либо с религиозными организациями, либо с представителя-
ми национальных меньшинств, а мусульмане – это всегда какое-
то национальное меньшинство, тогда нас приглашают. Но это 
фрагментарно.
Релігійне управління незалежних мусульманських гро-

мад України “Київський муфтіят” після витіснення з укра-
їнського ринку свого основного донора – нафтової компанії 
“Татнафта” зменшив свою активність. “Київський муфті-
ят” є одним із яскравих прикладів поєднання релігійної ді-
яльності і роботи національно-культурного товариства по-
волзьких татар – Всеукраїнського татарського культурного 
центру “Туган тел”.

Всеукраїнське духовне управління мусульман “Єднання”, за-
реєстроване в 2012 році, пов’язують із Центральним духовним 
управлінням мусульман Росії – на сайті ЦДУМ Росії муфтій “Єд-
нання” Рінат Айсін вказаний як “представитель ЦДУМ России на 
Украине”10. Сам Р. Айсін метою ВДУМ “Єднання” декларував від-
новлення єдиного духовного простору Росії і України:

После распада Советского Союза была утеряна большая часть 
культурных связей, объединявших жителей наших стран. И 
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эти связи сегодня необходимо восстанавливать на всем пост-
советском пространстве11.
Війна на Донбасі і анексія Криму драматичним чином по-

значилися на мусульманських громадах та їхніх об’єднаннях. 
Деякі духовні управління фактично зникли як організова-
ні структури. ДЦМУ в м. Донецьку, який завжди перебував у 
тісних стосунках із регіональною владою Донбасу і в попере-
дні роки навіть намагався грати певну політичну роль (спроби 
створити і просунути на виборах Партію мусульман України, 
наприклад), за деякими відомостями, залишився і без керівни-
цтва, і без головного імама, який в результаті воєнних дій був 
змушений виїхати за межі області. Інше духовне управління 
– ВДУМ “Єднання”, створене колишнім імамом Макіївки Рі-
натом Айсіним, буцімто перетворилося на “Муфтіят ДНР” і, 
за деякими повідомленнями, намагалося розширити мережу 
своїх мечетей за рахунок захоплення культових споруд інших 
духовних управлінь12. Однак оцінити стан справ у мусульман-
ських громадах у зоні проведення АТО і верифікувати ці відо-
мості, на жаль, зараз неможливо. 

Духовний центр мусульман Криму, зареєстрований в останні 
дні президенства В. Ющенка, з приходом окупаційної влади змі-
нив назву на Центральне духовне управління мусульман Криму – 
Таврійський муфтіят і почав агресивну кампанію проти Меджлісу 
кримськотатарського народу та Муфтіяту Криму, всіляко підтри-
муючи дії окупантів у Криму. Так, муфтій ЦДУМ Криму Руслан 
Сейтвалієв серед причин розповсюдження на півострові “ради-
кальних ісламістських сект” назвав “политику Духовного управ-
ления мусульман Крыма во главе с Эмирали Аблаевым”:

10 Региональные духовные управления мусульман и представительства ЦДУМ 
России http://www.cdum.ru/rdum/

11 ЦДУМ России планирует восстанавливать духовные связи с Украиной. 
27.11.2009. http://vh0085-12.hosting-2.lo.ufanet.ru/news/174-tsdum-rossii-planiruet-
vosstanavlivat-dukhovnye-svyazi-s-ukrainoj.html

12 Муфтий всея ДНР и его Всеукраинское духовное управление http://risu.org.
ua/article_print.php?id=58480&name=open_theme&_lang=ru
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ДУМК совместно с меджлисом, вместо того, чтобы препятство-
вать деятельности сектантов, им всячески содействовало13.
ДЦМК створювався Ахмадом Тамімом як важіль впливу на 

найбільшу мусульманську громаду України. Однак після окупа-
ції Криму муфтій ДУМУ усіляко заперечує свою причетність до 
цього релігійного об’єднання. Характерно, що обидва духовних 
управління – і ВДМУ “Єднання”, і ЦДУМК (Таврійський муфті-
ят) – підтримують організаційні стосунки з одним із лідерів му-
сульман РФ, муфтієм Центрального духовного управління му-
сульман Росії Талгатом Таджудіном, який у 1992 році призначав 
нинішнього муфтія ДУМУ мухтасібом України. 

Найбільше і найавторитетніше духовне управління Укра-
їни ДУМК для збереження свого статусу на окупованій тери-
торії вимушене перереєструватися за російським законодав-
ством. Перереєстрація поставить питання про статус цього 
духовного управління вже згідно з українським законодав-
ством. Якщо в результаті зміни юрисдикції ДУМК втратить 
свій статус для Києва, це кардинально змінить ситуацію в му-
сульманському середовищі країни. Муфтій ДУМУ “Умма” Саїд 
Ісмагілов порушує питання:

Если вдруг они перерегистрируются, то возникает вопрос, по 
украинскому закону будет ли существовать еще ДУМК, и ес-
ли будет, то кто? Если оно перерегистрируется по российскому 
закону, и вдруг муфтий станет муфтием уже другого духовно-
го управления, по российскому закону, – извините, а тогда что 
с этим управлением, кто будет его руководителем. То есть, по-
лная неразбериха, на самом деле. Это уже напрягает.
У разі зникнення ДУМК з мусульманської мапи країни 

перед іншими учасниками постане декілька серйозних ви-
кликів. Хитка рівновага серед мусульманських організацій 
останні роки забезпечувалася саме активною участю ДУМК 

13 Таврический муфтият обвинил ДУМК и Меджлис в поддержке 
экстремистских сект. http://ukrsekta.info/news/2570-tavricheskij-muftiyat-obvinil- 
dumk-i- medzhlis-v-podderzhke-yekstremistskix-sekt.html
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у загальнонаціональних справах. Весь попередній період ха-
рактеризувався жорсткою конкуренцією ДУМУ з одного бо-
ку і практично всіх інших духовних управлінь – з іншого. 
Така ситуація склалася внаслідок того, що своєю головною 
місією ДУМУ бачить так звану “боротьбу з ваххабітами”, до 
яких відносять практично всіх інших мусульман країни. Од-
ночасно, анти-ваххабітська риторика для ДУМУ є інструмен-
том, завдяки якому може бути досягнуто монопольного по-
ложення в ісламському середовищі. Але така позиція і такий 
інструментарій можуть бути успішними тільки у випадку тіс-
ного партнерства з державою та її силовим блоком. Іншою лі-
нією розмежування стала позиція щодо (само)репрезентації 
мусульман України всередині країни, перед суспільством і 
державою, а також у зовнішніх стосунках. Так, Саїд Ісмагілов 
описує ситуацію в Раді церков та релігійних організацій після 
того, як ДУМК не зможе більше брати участь у роботі цього 
важливого церковного органу:

И получается, что от имени мусульман в данном моменте в Со-
вете присутствует только ДУМУ. Но с ДУМУ тоже серьезные 
вопросы. Есть богословские разногласия, есть организационные 
разногласия, нет канонического единства между ДУМУ и всеми 
остальными (духовними управліннями. – Авт.). 
Іншою проблемою, яка постає в разі якщо ДУМК буде фак-

тично виключено з ісламського поля України, є організація ха-
джу. Хадж є надзвичайно важливою подією для мусульманина. 
Організація хаджу українських мусульман у 90-х – 2000-х ро-
ках супроводжувалася певними проблемами:

До тех пор, пока хаджем руководили в ДУМУ, постоянно возника-
ли проблемы. У меня лично нет, но слышал от мусульман Киева, 
от мусульман Крыма, что там было выборочное отношение14 .
Після численних конфліктів навколо організації хаджу 

за ініціативи Державного комітету у справах національнос-

14 Інтерв’ю із Саїдом Ісмагіловим. Київ.
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тей та релігії відбулася нарада керівників духовних управлінь 
мусульман країни, на яку були запрошені всі мусульманські 
об’єднання і на якій було сформовано Раду представників Ду-
ховних управлінь і центрів мусульман України при Держав-
ному комітеті України у справах національностей та релігій. 
Координаційні функції у цій раді було покладено на Муфтія 
Криму Еміралі Аблаєва, якому було делеговано право пред-
ставляти всіх мусульман України15:

Руководителем по вопросам хаджа из Украины стал муф-
тий Крыма Эмирали Аблаев. Он фактически занимался, решал 
и подписывал все официальные документы. Чтобы не было 
какой-то зависимости и диктата одного духовного управле-
ния, сделали так16.

На сьогодні, коментуючи ситуацію навколо хаджу і шир-
ше – представництва мусульман України, ДУМК сподівається 
зберегти існуючий статус-кво:

Духовные управления Украины объединились под духовным ли-
дерством ДУМКа в лице Эмирали Аблаева. В этом контек-
сте мы планируем продолжать представлять интересы му-
сульман Украины, ели это будет необходимо. Таким образом, в 
этом году интересы мусульман во время проведения хаджа были 
представлены ДУМКом17 .
Іншим важливим чинником, який найближчим часом 

вплине на громадську активність мусульман, стане поява на ма-
териковій частині України помітної групи кримськотатарських 
переселенців. Як вже зазначалося, їхня чисельність оцінюється 
у досить великих межах – від 10 до 30 тисяч осіб. Частину, і то 
активну, кримськотатарських переселенців становлять релігій-
ні активісти, які переноситимуть звичні практики на нове міс-

15 При Держкомнацрелігій утворено Раду представників Духовних 
управлінь і центрів мусульман України. 15.04.2009. http://www.irs.in.ua/index.
php?option=com_content&view=article&id=216&catid=34&Itemid=61

16 Інтерв’ю із Саїдом Ісмагіловим. Київ.
17 Письмове інтерв’ю з представниками ДУМК.
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це проживання. Кримськотатарські переселенці масово пере-
реєстровують громадські і релігійні організації на материковій 
Україні. Декілька громад, зокрема у Вінницькій області, змогли 
поселитися компактно. Ці спільноти і окремі активісти розгля-
дають свою релігійну і громадську діяльність зокрема як один 
зі способів соціалізації та, відповідно, шлях до кращого обла-
штування. Більшість наших респондентів у тій чи іншій формі в 
процесі переїзду стикнулася з волонтерами громадських органі-
зацій та/або структур, які виникли в регіонах на фоні Революції 
гідності, як-то Сотні самооборони Майдану, наприклад. Ось як 
Енвер Кадиров описує перший день роботи кафе в м. Хотин:

Керівник регіонального штабу (Самооборони Майдану. – Авт.) 
прийшов разом з дружиною. Ми зробили янтик. Вони перші від-
відувачі наші були. Вони з’їли, один на одного подивилися. На 
другий день сюди ціла делегація з райадміністрації прийшла.
Місцеві громади і активісти громадських організацій на-

магаються залучати переселенців до культурних і соціальних 
акцій, долучати до роботи існуючих громадських організацій. 
Різноманітний досвід та практики громадської, волонтерської, 
суспільної роботи таким чином передається від однієї грома-
ди до іншої:

В перші дні, коли я приїхав, мер запросив на концерт дитячий. 
Це таке шоу. Там чисто на ентузіазмі. Батьки шиють костю-
ми. Основне – етнічне, фольклорне. Дуже сподобалося. Хотілося 
б, щоб щось таке саме було. Якщо будуть етнографічні працю-
вати, ми будемо створювати костюми, можливо, будемо ходи-
ти самі.
Додатковим фактором для громадської мобілізації висту-

пає необхідність представити себе, свою культуру на новому 
місці проживання. Бо навіть у Львові і Львівській області, за 
свідченнями одного з лідерів Хізб ут-тахрір Фазила Амзаєва, 
про кримських татар знають дуже мало:

Очень интересно, кто такие крымские татары. Видно, что не 
знают. Некоторые говорят: мы думали, что вы евреи, а мы ду-
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мали, что вы со Средней Азии. То есть, дискуссии, объяснения 
очень интересные. Мы, кстати, планируем провести некое по-
добие выставки, чтобы рассказать о крымских татарах. По-
тому что спрос большой. Людям интересно.
При цьому Ф. Амзаєв, обґрунтовуючи необхідність кому-

нікації і ознайомлення з культурою і традиціями кримських 
татар і мусульман шляхом проведення громадських акцій, по-
силається на ідеологічні настанови Хізб ут-тахрір:

Наша деятельность отличается в исламском мире от неислам-
ских стран. В исламском мире Хизб ут-Тахрир работает для 
получения власти. Поэтому соответственно все неисламские 
партии, проекты находятся под жесткой критикой. Здесь на-
ша основная деятельность – это знакомить мусульман и не-
мусульман с исламом. Поэтому взаимодействуя мы разъясняем 
нашу позицию. И для нас то, что человек не соблюдает ислам, 
либо соблюдает, но делает это с другой точки зрения, – это не 
является основанием (відмовлятися від комунікації. – Авт.). 
Такі ознайомчі заходи (як-от Дні кримськотатарської 

культури, релігійні свята у Львові і Вінниці) відбуваються за 
волонтерської участі кримськотатарських переселенців: 

...один из удачных моментов, который сделали, – это был празд-
ник во Львове. Организаторами выступали в том числе наши 
ребята (члени Хізб ут-тахрір. – Авт.). Провели, пригласили, 
сделали вход свободный, и не только для крымских татар, но 
и для всех львовян. Это была аренда детского развлекатель-
ного центра. Вход свободный. Крымские татары, не крымские 
татары, львовяне спокойно приходили. Дети развлекались18 .
Відбувається поєднання культурно-просвітницької, во-

лонтерської роботи у взаємодії з місцевою владою і громадою. 
Причому власне ісламська складова розглядається як одна з 
частин громадської діяльності:

– Чи є тут ісламські релігійні громади? Які вони? І чи плануєте ви 
самі реєструвати або поки що неформально відкривати мечеть?
18 Інтерв’ю з Фазилом Амзаєвим. Київ.
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В Чернівцях немає. Перший крок до створення цього всього 
(культурно-етнографічного комплексу. – Авт.) буде громадська 
організація. Напрямок буде на збереження культурної спадщини. 
А потім вже будемо створювати релігійну громаду, тому що в 
цьому етнографічному комплексі обов’язково має бути мечеть19. 
Окремі переселенці досягають неабиякого успіху. Так, Ен-

вер Кадиров за короткий час зміг встановити зв’язки з міською 
і районною владою Хотина і Чернівецької області, з місцевою 
пресою і громадськістю:

Мене призначили радником в райдержадміністрацію по туриз-
му. В мене було декілька виступів, писав одну статтю в район-
ну газету. Запрошення було для участі в круглому столі в якості 
правозахисника, який відбувався в редакції районної газети “Хо-
тинські вісті”. Був запрошений на радіо в Чернівці. 40 хвилин 
розмови, три дзвінки радіослухачів. Три репортажі в обласних 
газетах, обласного рівня, і два репортажі по телебаченню щодо 
нас. Тобто, виходить так, що громада, яка буде створюватися 
тут, – можливо, я буду керівником цих всіх процесів. Тому що я 
маю загальний, обширний погляд на все це. 
Поєднання громадської і релігійної діяльності дуже добре 

ілюструється на прикладі того, що перед кримськотатарськими 
переселенцями часто постає дилема, в якій формі легалізовува-
ти свою громадську діяльність. Ельдар І. у Вінниці так пояснив 
свій вибір на користь реєстрації мусульманської організації:

...власти говорят: сейчас в связи с этими событиями после 
Майдана столько благотворительных фондов, организаций. 
Это такая тема сейчас пошла. Люди искренне жертвуют ту-
да, сюда. Религиозное вам лучше подойдет. Местные сами гово-
рят. Еще одна светская – просто люди уже не доверяют.
Іншим аргументом на користь створення саме релігійної 

громади є вирішення нагальних потреб, таких як окреме місце 
на цвинтарі:

19  Інтерв’ю з Енвером Кадировим. Хотин.
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Тобто, на декілька років, на десятиліття чи скільки треба буде 
тут знаходитись, то все це вже буде вирішуватися. І питання 
мечеті, і питання кладовища. Якщо збереться кілька сімей, од-
ного віку щоб були діти, то будуть давати факультативні го-
дини кримськотатарській мові 20.
Складається ситуація, коли релігійна і громадська діяль-

ність серед кримськотатарських переселенців доповнюють од-
на одну. 

Таким чином, мусульманська релігійна і громадська актив-
ність на материковій Україні найближчим часом суттєво змі-
ниться у зв’язку з появою кримськотатарських переселенців. 
Можна прогнозувати, що суспільна і громадська активність 
кримськотатарських переселенців призведе до переформату-
вання інституційного середовища мусульманських організа-
цій України. Виїзд із Криму помітної кількості релігійних ак-
тивістів значно пожвавить ісламське середовище. Одночасно, 
така активність не може не викликати загострення конкурен-
ції між різними групами і духовними управліннями.

Процес вимушеної міґрації мусульманських релігійних ор-
ганізацій Криму

Можна виділити декілька хвиль переселення кримських та-
тар. Буквально в перші дні окупації на початку березня 2014 ро-
ку з Криму виїхали найбільш помітні релігійні активісти, які на-
лежать до таких заборонених або загрожуваних у Росії груп, як 
Хізб ут-тахрір чи салафітські групи. Разом із тим, у першій групі 
на початку березня виїхали окремі члени регіональних меджлі-
сів і активісти кримськотатарських громадських організацій: 

В основном соблюдающих (тобто таких, які дотримуються ре-
лігійних обрядів – Авт.) и которые национальные патриоты, 
которые не могут молчать, когда несправедливость видят. Мы 
сейчас видим, как даже в Красноперекопске Мустафа-ага встре-
чают. Вот они таких. Пассивных они пока не трогают21 .

20 Інтерв’ю з Енвером Кадировим. Хотин.
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У першій хвилі переселенців переважають ті, хто відчував 
пряму загрозу своєму життю, свободі і безпеці. Ось як один 
із лідерів громади салафітів анти-джихадистів розповідає про 
обставини переселення з Криму до Вінниці:

Даже, например, если групповая кража, по селам с ребятами об-
щаемся, кто-то на себя один если брал, 8 лет, например, дело 
прошло, они поднимают: почему один сидел, а фигурирует не-
сколько человек? Они в этом отношении сейчас сильно работа-
ют. Это причина была, что мы 3 марта уехали 22 .
Важливим фактором, який спонукав ісламських активіс-

тів до негайного виїзду з Криму, була більша обізнаність з ро-
сійськими реаліями і репресивними практиками стосовно ре-
лігійних дисидентів. Більшість релігійних активістів Криму так 
чи інакше були дотичними або прямо включеними в транскор-
донні релігійні мережі. Це однаково стосується як членів Хізб 
ут-тахрір, так і різних салафітських груп. Наприклад, відомий 
салафітський проповідник Абу Яхья Кримський (справжнє ім’я 
Арсен Джелілов) завдяки своїм виступам, які поширювалися 
в Ютубі, мав широке коло послідовників за межами України, 
в Росії та Казахстані, з якими підтримував тісні контакти. Хізб 
ут-тахрір Україна підтримував зв’язки зі своїми однодумцями 
в різних регіонах Росії і навіть проводив акції на захист репре-
сованих однопартійців. Інформація, отримана за допомогою та-
ких транскордонних мереж, спонукала до переїзду:

Ельдар І.: Со знающими разговаривали, что человек, когда пересе-
ляется, чтобы сохранить свою семью, религию, из Крыма, напри-
мер. Украина нас так не преследовала, как Россия, то, что делает 
на Кавказе. В безопасности мы жили. Они говорят: на этом пути 
вы вообще не должны ничего создавать, потому что ваше первое 
условие, требование – это переехать в безопасность от угрозы 
или от греха к покаянию. Вот вы нашли в Виннице безопасность, 
но еще сами не определились, кругом война идет.

21 Інтерв’ю з Ізетдіновим Х. Вінниця. 3.10.2014.
22 Там само
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Еміль: Мы Россию очень давно уже, с момента рождения знаем, 
ее поведение на том же Кавказе или в Казани.
У другій хвилі, яка тривала в період весни – літа 2014 року, 

переважали ті, хто не відчував прямої загрози, не був безпосе-
редньо асоційований із загрожуваними групами, але категорич-
но не сприймав факту окупації і не бачив свого майбутнього в 
Росії. У цій категорії рішення про переїзд відкладалося через по-
бутові та сімейні обставини (бажання, щоб діти закінчили на-
вчальний рік у школі, необхідність попередньо знайти житло чи 
роботу, ґрунтовно підійти до вибору місця переїзду, попередньо 
активізувавши наявні соціальні зв’язки, оцінити стан облашту-
вання переселенців, які виїхали першими, тощо). У ній перева-
жали представники вільних професій (журналісти, викладачі 
ВИШів, підприємці), працівники бюджетної сфери, співробіт-
ники органів державної та місцевої влади. Для багатьох виму-
шених переселенців цієї хвилі було важливим отримати від-
повідні документи з попереднього, кримського, місця роботи і 
пройти всю бюрократичну процедуру звільнення (переведення 
на нове місце роботи), що додатково затримало їхній від’їзд. 

І нарешті восени-взимку рішення про переїзд до матери-
кової частини України прийняли різні категорії самозайнятих 
кримчан. На їхнє рішення вплинули низькі показники курорт-
ного сезону 2014 р., труднощі ведення бізнесу в умовах розриву 
традиційних ділових зв’язків із партнерами в інших областях 
України, ускладнена логістика в інфраструктурно напівбло-
кованому Криму, ефект від санкцій, під які потрапив Крим і 
Російська Федерація та нове інституційне середовище для ве-
дення бізнесу. За оцінками представників Херсонського регі-
онального відділення Всеукраїнської громадської організації 
Крим-SOS, потік переселенців із Криму, зокрема кримських 
татар, різко збільшився після того, як, по-перше, в Криму бу-
ло остаточно заблоковано дію міжнародних платіжних систем, 
по-друге, стало зрозуміло, що перехідний період для Криму не 
буде продовжено, і ті, хто не встиг перереєструвати бізнес за 
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російським законодавством, працювати з 01.01.2015 не змо-
жуть23, і по-третє, що транспортна блокада з боку материко-
вої України буде посилюватися24. Так активіст Хізб ут-тахрір 
Енвер Кадиров, який виїхав із Криму, побоюючись репресій, 
описує мотиви переселенців, які планують приїхати до нього 
працювати в новому кримськотатарському кафе:

– Цей виїзд – по економічним причинам. По політичним причи-
нам вже трошки менше.
– По політичним причинам виїжджали весною-влітку, а зараз 
пішла вже економічна?
– Так.
За нашими оцінками, потенціал міґрації ще не вичерпано. 

Обсяги міґрації будуть залежати, зокрема, від успішної інте-
ґрації і облаштування кримських татар на материковій Укра-
їні. Як зазначає Енвер Кадиров у відповідь на запитання, чи 
будуть приїжджати до нього інші кримські татари, і наскільки 
інформація про його ініціативи відома серед співвітчизників:

Так, розголос пішов, що вже є досвід, є можливості, що є попит 
на кримськотатарську кухню. В майбутньому несоблюдающая 
(нерелігійна. – Авт.) сім’я, жінка з сином приїдуть. Не хоче жи-
ти там при окупаційному режимі, хоче так само вільно, як бу-
ло, жити в Україні. 
Одночасно зі збільшенням переселенців з економічних мо-

тивів у другій половині осені 2014 р. зменшується потік релігій-
них та політичних активістів, які виїжджають із Криму. Комента-
тори пов’язують це з певним послабленням репресивного тиску:

І. приїхав, каже, що з Хізб ут-Тахрір чи інших течій, які зали-
шилися в Криму, немає поштовхів на те, щоб виїхати. Рухів 
таких немає вже. Всі там залишаються 25.
Під постійною загрозою в Криму перебувають іслам-

23 Щойно стало відомо, що перехідний період подовжено до березня http://kerch.
fm/2015/01/08/srok-pereregistracii-yurlic-prodlen-do-1-marta.html

24 Інтерв’ю з Херсонським координатором Крим-SOS Віталієм Захарчуком. 
25.12.2014. м. Херсон.
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ські активісти, учасники сирійського конфлікту, яких росій-
ська влада підозрює у бажанні створити на півострові озбро-
єне підпілля. Але їхня чисельність насправді дуже незначна, і 
практично всі учасники бойових дій вже виїхали з Криму:

– В Сирії насправді дуже мало кримських татар воювало? 
Йдеться максимум про два десятки? Чи я помиляюсь?
– Так. Це не про сотні. Це міф, який створила Російська Федера-
ція, щоби дати привід для репресій. Ці байки, які останні роки 
про сирійський конфлікт розповсюджувалися
У дискурсі кримськотатарських переселенців помітне міс-

це займає потреба в компактному проживанні. Компактне 
проживання розглядається як інструмент підтримання (або 
створення) групової (етнічної чи релігійної) ідентичності. Для 
обґрунтування компактного проживання використовуються 
різні арґументи. Наприклад, група салафітів проджихадист-
ського напрямку у Вінницький області компактне проживан-
ня вважає шансом нарешті створити свою замкнену громаду, 
в якій можна відгородитися від навколишнього світу і спробу-
вати здійснити свої уявлення про ідеальний світ:

Мы долго искали место. Мы здесь везде раскиданы были. Мы 
долго искали место, чтобы мы жили так, чтобы нам никто не 
мешал. Почему общиной? Основная масса людей, которые сей-
час живут в этом общежитии, мы все друг друга знаем еще из 
Крыма, хоть мы и в разных местах Крыма жили. А общиной 
жить легче, это все знают, однозначно. Мы все религиозные, 
мы прекрасно знаем, что Мухаммад поощрял к тому, чтобы 
мусульмане жили в общине. Поэтому мы постарались сделать 
от себя все зависящее для того, чтобы мы жили вместе. Нам 
проще так защищать себя, защищать свои права. Хотя была 
попытка со стороны местных властей раскидать нас по всей 
области. Мы не согласились. Сказали: будем жить в палатках, 
но вместе (виділення авт.)26.
Для Енвера Кадирова можливість компактного поселення 

25 Інтерв’ю з Енвером Кадировим. Хотин, 03.11.2014 р.
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кримських татар було одним із визначальних чинників вибору 
місця проживання:

Одним з напрямків було знайти спосіб, як компактно заселя-
ти, щоб дисперсне розселення не відбувалося. Дисперсне розсе-
лення – це загроза асиміляції, зникнення національних та ет-
нічних ознак, релігійних ознак та інше. Щоби цього не було, було 
поставлене таке завдання, щоб знайти таке місце для компак-
тного проживання (виділення авт.)27.
Переселення кримських татар на материкову части-

ну України – динамічний процес, на який впливають декіль-
ка різнонаправлених факторів. Характеристики міґрантських 
потоків кримських татар і їхня динаміка залежать від безпе-
кових, економічних та інституційних чинників. Переселення 
неоднозначно сприймається в кримськотатарському соціумі і 
часто оцінюється, виходячи з уявлень про депортацію. Між пе-
реселенцями і Кримом зберігаються інтенсивні зв’язки, які од-
наково важливі і для тих, хто виїхав, і для тих, хто залишився 
в Криму. Окремі салафітські групи завдяки переселенню отри-
мали шанс додатково консолідувати свою релігійну громаду. У 
середовищі кримськотатарських переселенців є принаймні де-
кларативний консенсус щодо бажаності компактного прожи-
вання, яке розглядається як необхідна умова для збереження 
культурної, етнічної та релігійної ідентичності.

Висновки
Мусульманське середовище України є питомо розмаїтим 

і високо конкурентним. Цей факт сам по собі слід сприймати 
спокійно як об’єктивний, й у середньо- та навіть довгостроко-
вій перспективі незмінний, стан справ, який треба конструк-
тивно враховувати при формулюванні державної політики у 
релігійній сфері та у сфері політики щодо етнічних та культур-
них меншин. Якщо відносно християнських конфесій в укра-

26 Інтерв’ю з Емілем. Вінниця.
27 Інтерв’ю з Енвером Кадировим.
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їнській політиці й досі панує уявлення про необхідність їхньо-
го об’єднання у рамках однієї помісної церкви,  екстраполяція 
цього підходу до інших конфесій, в першу чергу, до мусульман, 
є недоречною, імовірно навіть контр-продуктивною. Наслід-
ком такого підходу може стати посилення негативних і посла-
блення позитивних тенденцій у цьому висококонкурентному 
середовищі – авторитарних та ізоляціоністських тенденцій за 
рахунок демократичних та патріотичних, негативних зовніш-
ніх впливів за рахунок позитивних та/або питомо місцевих, 
“традиційних”. Отже предметом державної політики має бути 
не підтримка тієї чи іншої групи за рахунок іншої, а орієнтація 
саме на тенденції, які в найкращий спосіб сприяють демокра-
тизації суспільних відносин, зміцненню суспільної згуртова-
ності та розбудові потужного громадянського суспільства. 

У мусульманському середовищі України відбуваються дра-
матичні зрушення. Спостерігається реструктуризація іслам-
ських груп і об’єднань, посилюється роль релігійних громад. 
Важливим є врахування певною мірою дуалістичного – етно-
релігійного – характеру мусульманських громад України. Му-
сульманська релігійна і громадська активність на материковій 
Україні найближчим часом суттєво зміниться у зв’язку з по-
явою кримськотатарських переселенців. Можна прогнозува-
ти, що суспільна і громадська активність кримськотатарських 
переселенців призведе до переформатування інституційного 
середовища мусульманських організацій України. Одночасно, 
така активність не може не викликати загострення конкурен-
ції між різними групами та осередками.

Уявлення про те, що стосунки держави з міноритарними 
групами можуть бути раз і назавжди (або на довго- чи середньо-
строковий період) врегульовані якимось законом чи цілим ко-
дексом, бодай найдемократичнішим, є хибними. За самою при-
родою ці стосунки весь час здатні породжувати різного роду 
кризи. Найгірше, що часто подібні кризи є латентними (тобто 
неявними для самих учасників) або прихованими (тобто таки-
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ми, в яких учасник(и) є активно залучені, але суспільно значу-
щі наслідки яких вони свідомо маскують). Отже, сталі та надій-
ні відносини між державою та міноритарними групами, такі, 
що в найкращий спосіб забезпечують реальне задоволення по-
треб та захист прав громадян, потребують постійного моніто-
рингу й оцінки подій суспільно-політичного життя.  

Список респондентів, які цитуються в тексті доповіді: 
• кримськотатарський релігійний активіст (смт. Партиза-

ни Генічеського району Херсонської області), 
• імами двох мусульманських громад Новоолексіївки (Ге-

нічеський район Херсонської області), 
• голова Новоолексіївського регіонального меджлісу (Ге-

нічеський район Херсонської області), 
• обласний імам Херсонської області Казим, 
• голова правління ГО “Куреш” Ібрагім Сулейманов (Херсон), 
• голова Релігійної громади “АЗЕК” Ельдар І. (Вінниця), 
• лідери громади с. Нова Греблія Наріман та Еміль, 
• голова ГО “Правозахисний рух Криму” Енвер Кадиров 

(м. Хотин Чернівецької області), 
• член фундації “Відкрите суспільство” (Варшава, Польща) 

Наталія Басько, 
• Фазил Амзаєв, Хізб ут-тахрір (Київ–Дрогобич), 
• Саїд Ісмагілов, муфтій ДУМУ Умма, 
• Ахмед Тамім, муфтій ДУМУ, 
• Хуснутдінов Канафія, Київський муфтіят, 
• Салман Садаєв, Всеукраїнська громадська організація 

“Діаспора чеченського народу” (Київ),
• Павел Федосов, «УММА» (Дніпропетровськ) 
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Ірина Брунова-Калисецька

Представления о прошлом и будущем  
и их конфликтный потенциал  
в приграничных регионах Украины  
(Одесская и Луганская области, г. Херсон)

Казалось бы, как документ, подписанный пару веков на-
зад, может вызвать к жизни насилие сегодня? Как истори-
ческая личность, чьи кости давно истлели, может заставить 
сегодняшних людей взяться за оружие? Может ли прошлое бо-
леть настолько, чтобы становиться источником трагических 
событий в настоящем? В данном исследовании мы попробо-
вали найти объяснение этому противоречию психологически-
ми методами. А именно – посмотреть с точки зрения психо-
логии на взаимосвязь исторической памяти и идентичности 
сегодняшних групп, реализуемую в конкретных, в том числе 
насильственных, действиях. Почему в идущей войне всплыли 
«восстановление исторической справедливости», «фашисты», 
«бандеровцы», «георгиевская ленточка» и «дедывоевали» на-
столько, что сделали возможными невообразимые раньше 
события – аннексию Крыма и последующую войну на террито-
риях Донецкой и Луганской областей.

Целью исследования было выявление и описание 
содержательных и оценочных различий в представлениях об 
истории, настоящем и будущем которые являются конфликто-
генами и используются или могут быть использованы для войн 
памяти и конструирования разных программ будущего у пред-
ставителей разных групп самоидентификации (этнической, 
региональной, гражданской).

Идентичность и социальная память. Идентичность, как 
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предмет исследования социологов, историков, психологов, кон-
фликтологов, этнологов, культурологов, лингвистов, уже поро-
дила заметный объем научных и научно-популярных текстов.  
Как пример обзора теорий идентичностей можно привести ста-
тью В.Л. Злывкова и С.О. Лукомской[3]. Однако, вне зависимости 
от того, какое из определений социальной идентичности мы бы 
выбрали для этой работы, ключевой характеристикой ее было бы 
сочетание ее когнитивного (осознание принадлежности к груп-
пе), эмоционального (переживание этой принадлежности) и по-
веденческого (реальные действия, предпринимаемые человеком 
или группой людей, как результат этого осознания и пережива-
ния) компонентов. Если иметь в виду социальную идентичность 
как социальный конструкт, очевидно, что количество групп, кон-
струирующих свою идентичность и конструируемых ею, прак-
тически неограниченно. Поэтому мы сконцентрируемся на тех 
группах и идентичностях, для которых социальная память явля-
ется одним из инструментов конструирования. А.В.Соколов [7] 
пишет о том, что потребность в социальной памяти возникает в 
группах, обладающих общими социальными смыслами, которые 
необходимо передать следующим поколениям. Например, таки-
ми группами окажутся этнические, региональные, национальные 
(формирующиеполитическуюнацию), религиозные, но, напри-
мер, не подростки или блондинки. 

Известный этнолог В.А. Тишков также немало говорит о 
памяти, как маркере этнического. Например:

«коллективная память предстала как социальный конструкт, 
как результат целенаправленных усилий и как представление о 
прошлом на групповом уровне. Это есть живой процесс посто-
янного запоминания и забывания, но некоторые константы ис-
торической (коллективной) памяти становятся ценностно 
значимыми для общества и входят в качестве важнейших со-
ставляющих в идентичность его членов» [8].
Вместе с тем, эти константы коллективной памяти стано-

вятся значимыми не сами по себе, а как результат легитима-
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ции власти через идеологическое «злоупотребление памятью» 
в терминологии П. Рикера. 

«На деле практикуемая память — это, если иметь в виду 
институциональный план, память, которой обучили; принуди-
тельное запоминание, таким образом, действует в интересах 
вспоминания событий общей истории, признанных основопо-
лагающими для общей идентичности. Следовательно, замкну-
тость рассказа ставится на службу идентифицирующей 
замкнутости сообщества. Преподанная история, история, ко-
торой обучают, но также и история восславленная. К принуди-
тельному запоминанию прибавляются мемориальные церемо-
нии, поминания, установленные общим соглашением» [6, с.125].
Причем «социальные памяти» разных групп в одном об-

ществе или в рамках одной политической нации могут при-
ходить с социальной памятью этой самой нации в противоре-
чие, влекущее за собой и вопрос приоритетов идентичности и 
ее конфликтность. Эту сложную динамику взаимоотношений 
«национальной памяти» и «своей памяти» групп меньшинств 
анализирует П. Нора на примере смены взгляда на историю 
Франции, происходившую в 1970-1980 гг.:

«З одного боку, колективна та національна історія; з іншого – 
приватні, особистісні пам’яті. Історія – сакральна, такої ж 
природи, що й релігійний катехізис, який вона бажала б пере-
могти; священна історія, історія вітчизни, заради якої не шко-
да пожертвувати життям, казковий творець образів, що діє 
як потужний рушій інтеграції, соціальної зв’язності та зрос-
тання; і множинна пам’ять груп, тобто меншин: пам’ять ро-
бітнича, єврейська (…), роялістська, бретонська, корсиканська, 
жіноча. Саме на цьому розподілі протягом століття будувала-
ся і міцніла традиційна французька ідентичність» [5, с.14]. 
В этот комплекс включается как собственная динамика исто-

рической науки, трансформация ее взглядов и подходов, так и по-
литическая мотивация национальных и групповых лидеров и элит 
в использовании мобилизирующей функции социальной памяти.
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В результате мы имеем два «сообщающихся сосуда» - 
идентичность, конструируемую через манипуляции социаль-
ной памятью, и социальную память, задаваемую потребнос-
тями сегодняшней идентичности. Переживание угрозы для 
своей идентичности со стороны «другого» становится более 
значимым фактором ощущения солидарности, чем когни-
тивное «знание истории», и механизмом, мобилизующим на 
коллективные действия против той группы, которая выступает 
как «угрожающий другой».

Однако, проблема в том, что невозможно представить се-
бе ни одно сегодняшнее общество, в котором люди доволь-
ствовались бы одной общей идентичностью и единой схемой 
социальной памяти. Любая политика идентичности имеет дело 
со сложными пересечениями гражданских, этнокультурных, 
региональных, религиозных, политических идентичностей в 
одном сообществе и разными системами социальной памяти. 
Причем, и те, и другие находятся в постоянном изменении, в 
постоянной трансформации вследствие своей непрочности.     
П. Рикер здесь видит непрочность памяти в трех причинах не-
прочности идентичности: а) ее непростое отношение ко вре-
мени, б) воспринимаемое как угроза столкновение с другим, в) 
наследование основополагающего насилия. 

«Это факт, что не существует исторической общности, ко-
торая была бы порождена чем-то иным, нежели так называемое 
изначальное отношение к войне. То, что мы восславляем под 
названием основополагающих событий, — это по существу 
насильственные деяния, узаконенные постфактум государ-
ством с непрочным правом, а, в конечном счете — самой древ-
ностью, старостью. Одни и те же события для одних означают 
славу, для других — унижение. С одной стороны — восславление, 
с другой — проклятие. Именно таким образом в архивах кол-
лективной памяти накапливаются реальные и символические 
обиды. В данном случае третья причина непрочности идентич-
ности сливается со второй причиной»[6, 124с.].
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Последнее особенно важно для понимания того, почему 
различные версии памяти могут реализовываться в конфлик-
тном противостоянии реально существующих людей: не просто 
через конструирование различных интерпретаций одних и тех 
же событий «нами» и «ими», а через их ценностное означивание, 
эмоционально окрашенное обидами вместо проработки скорби 
по утраченному в прошлом объекту национальной любви, сколь 
абстрактным бы он ни был. П. Рикер здесь проводит существен-
ное различие между проработкой травмы, ведущей к исцелению, 
с помощью работы скорби и принятию реальности утраты, и ри-
туальному повторению, которое сопротивляется критике и со-
храняет постоянную привязку к утраченному объекту, что так 
удобно для идеологического манипулирования.

Однако, конфликтный потенциал заключается не толь-
ко в разнице переживаний социальной памяти. При анали-
зе идентичностных истоков войны, возникшей на территории 
Украины, начавшейся аннексией Россией Крымского полуостро-
ва и продолжившейся на территориях Донецкой и Луганской об-
ласти, а также провокациями в Одессе и других городах, имеет 
смысл обратить внимание на систему идентичностей, также ока-
завшейся источником конфликта: имперская vs. национальная, 
национальная vs. этническая, национальная vs. региональная, ре-
гиональная vs. этническая (под национальной идентичностью 
мы здесь и далее будем иметь в виду осознание и переживание 
себя частью политической нации). В это многообразие включены 
также религиозная и языковая идентичности. В других усло-
виях и других ситуациях они могли играть ведущую роль кон-
фликтогена, однако, в конкретном конфликте они, по-видимому, 
должны рассматриваться не как самостоятельные единицы, а как 
версию описанных выше идентичностей, поскольку в дискурсе 
приписываются социальной памяти этнической, национальной, 
региональной и других идентичностей.
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Социальная память травмы: идентичность и конфликт.

В понимании мобилизующего эффекта переживаний со-
циальной памяти, пожалуй, ведущую роль играет концепт 
«коллективной травмы», взятый из психоаналитического под-
хода, как собственно, и сам концепт «идентичности». Речь идет 
о травмирующем событии или событиях, которые в силу своей 
ценностной значимости, своей значительной, притом негатив-
ной, эмоциональной окраски формируют своеобразный «кос-
тяк» социальной памяти группы, становятся его «болевыми 
точками». В мирное время память о таких событиях практи-
куется в коммеморативных действиях – деятельности по ма-
териализации и публикации памяти (создание мемориалов и 
музеев, публичных практик поминовения, определение и при-
нятие группой конкретных дат и смыслов событий, которые 
группе «следует» помнить). То, что конструирование иден-
тичности (и национальной, и этнической, и региональной) на 
эмоциях травмы имеет политический вектор, отмечает и В. А. 
Тишков, [8] обращающий внимание на использование мно-
гими государствами в формировании государственной по-
литики эмоционально-ценностного отношения к прошло-
му вместо установления собственно исторических фактов. В 
таком случае преодоление исторических травм приобрета-
ет инструментальный политический характер. Выбор элитой 
группы политики скорби и исцеления травмы или ритуализа-
ции влияет на сегодняшнее группы и ее будущее.

Мифологизация и сакрализация таких событий, мешающая 
критической работе скорби, ведет к тому, что В. Волкан называет 
«избранной травмой» - «распространенный, общепринятый об-
раз события, который вынуждает большую группу чувствовать 
себя бессильной жертвой, терпящей унижения со стороны дру-
гой группы[9]. Группа как бы «выбирает» такое событие, пси-
хологизирует и мифологизирует его и передает соответству-
ющие чувства и образ события от поколения к поколению. В 
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ходе этой межпоколенной трансмиссии образ события стано-
вится значимым маркером большой группы. Группа включа-
ет этот общепринятый образ травмирующего события в свою 
идентичность, вследствие чего «избранная травма» имеет 
этноинтегрирующую и этнодифференцирующую функции. Та-
кую же функцию интеграции «мы» и отделения от «они» можно 
наблюдать и в случае конструирования других типов идентич-
ностей, о которых шла речь выше – наднациональной импер-
ской, региональной и др.

Травма становится конфликтогеном тогда, когда происхо-
дит ее реактивация, которая  порождает желание реванша, мес-
ти. Здесь в силу снова вступает эмоциональная составляющая 
идентичности и памяти, реализуемая в чувствах гнева, недо-
верия к «врагу», ожидания угрозы. Избранная травма ощуща-
ется так, как будто событие произошло вчера, т.е. происходит 
т.н. «коллапс времени». В этом процессе на роль этого «исто-
рического врага» номинируется сегодняшняя группа «других» 
- этническая, национальная и т.д., не имеющая отношения к 
реальному событию, имевшему место в прошлом (как, напри-
мер, армяне приписывают азербайджанцам статус турков). 
Именно поэтому сегодняшнее слово «фашист» в настоящем 
конфликте не имеет смысла опровергать рациональными по-
литологическими аргументами. Оно используется как ярлык 
для «другого», как ярлык для «врага», нанесшего избранную 
травму. Как пишет Волкан, факт и фантазия, прошлое и насто-
ящее тесно переплетаются.[9].

При этом историческая память в целом, избранная трав-
ма как ее компонент, выполняет нормативную функцию: «Ис-
торическая память и историография обладают властью 
предписывания и определения ценностей и норм поведения, а 
также мотивов действия. (курсив наш). В основе новой исто-
рической культуры, помимо названных характеристик, лежат 
моральные аспекты. Моралистический подход к истории по-
рождает амбивалентность оценок и отношений к историчес-
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ким событиям и личностям» [8]. Конфликт предполагает, та-
ким образом, что насилие становится поведенческой нормой 
и получает моральное оправдание «справедливого реванша», 
«защиты» от другого, поскольку конфликтующие историчес-
кие памяти предписывают конфликтующие нормы поведения. 
Сегодняшнее насилие становится оправдываемым чувствами 
«избранной травмы».

Память и время

Прошлое-настоящее-будущее

Несмотря на то, что речь до сих пор шла в основном об ис-
тории, о прошлом, в психологическом плане временной конти-
нуум включает в себя все три компонента – прошлое, настоя-
щее и будущее. Настоящее, из которого мы смотрим в прошлое 
и воображаем будущее. Поэтому любая политика, направлен-
ная на предотвращение идентичностных конфликтов, должна 
быть ориентирована на все три хронологических отрезка, при-
чем в их психологическом, а не астрономическом измерении. 
Границы прошлого-настоящего-будущего в психологическом 
смысле неоднозначны, подвержены действию определенных 
психологических механизмов, что влияет на конструирование 
разных представлений о событиях, их значимость и их оценку 
у идентичностных групп.

В самом слове «со-бытие» заложена некоторая не автоном-
ность,  зависимость его участника или наблюдателя. Так, А.А. 
Кроник и Е.А.Кроник определяют «со-бытие» как «некоторые 
перемены в жизни, важные для социальных отношений с дру-
гими «соприкосновение, взаимопересечение судеб» [4]. В та-
ком понимании событие социальной памяти в психологичес-
ком плане порождает у носителей групповой идентичности 
ощущение сопричастности с группой, ее членами, вне зависи-
мости от того, являются ли они современниками или нет. Ес-
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ли событие воспринимается как важное для истории группы, 
оно воспринимается как влияющее на судьбы и последующих 
поколений группы, а его образ передается потомкам в соци-
альной памяти группы. П. Нора выделяет три ключевые харак-
теристики «события»: то, из чего состоит «история», то, что из-
вестно с помощью масс-медиа, и то, что определяется своими 
эмоциональными возможностями [5]. То есть некоторое дей-
ствие человека или группы лиц вполне могло иметь место в 
прошлом. Но оно станет «событием», только если об этом дей-
ствии стало известно, и оно вызвало эмоциональный отклик у 
некоторой социальной группы, в связи с чем историки занесли 
это действие в реестр «исторических событий». 

В связи с этим возникает вопрос о психологических гра-
ницах отрезков прошлого-настоящего-будущего. В психо-
логическом смысле эти границы и собственно локализация 
события в том или ином временном отрезке определяется 
психологической завершенностью события. Психологически 
«сквозные актуальные связи, порожденные неоконченными 
событиями прошлого, вызывают стремление свести концы с 
концами. В результате события-начала (хронологическое про-
шлое) и события-концы (хронологическое будущее) «стягива-
ются» к текущему моменту и оказываются на территории пси-
хологического настоящего. Если же событие не может быть 
окончено в принципе – оно приговорено на вечное поселение 
в нашем настоящем». [4,с.12] По эффекту Б.В. Зейгарник чело-
век лучше запоминает незавершенные события, неоконченные 
действия, которые вызывают у него больше эмоций, чем 
завершенные. Эффект Б.В. Зейгарник также можно рассматри-
вать и как механизм «избранной травмы» - событие, которое 
навечно поселяется в настоящем группы ввиду непрекраща-
ющегося переживания чувства унижения, стремления отом-
стить или восстановить справедливость. «Коллапс времени», о 
котором упоминает В. Волкан, возникает вследствие того, что 
подобное психологически незавершенное событие воспри-
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нимается как протекающее в настоящем, в том числе за счет 
коммеморативных практик ритуализации.

На индивидуальном уровне закономерности локализа-
ции события во временном отрезке можно рассматривать так: 
«Понимание проблемы психологического настоящего как ди-
апазона, ограниченного началом и концом одного события и 
пересекающего момент хронологического настоящего, в це-
лом соответствует представлениям о «событийной» природе 
настоящего, т. е. зависимости его длительности от длительнос-
ти событий — изменений в протекании процессов различного 
содержания и уровня. [4,с.38]

В целом, если выстраивать взаимосвязь особенностей во-
сприятия, переживания события и его психологической вре-
менной локализации, то это может выглядеть так:

1. Чем выше степень актуальности события, тем выше ве-
роятность отнесения события к психологическому настоящему.

2. Чем выше степень реализованности события, тем выше 
вероятность отнесения события к психологическому прошлому.

3. Чем выше степень потенциальности события, тем 
выше вероятность отнесения события к психологическому 
будущему»[2,с.42].

Добавим, что в психологической локализации событий, 
как будущих, значительную роль играют ожидания и опасе-
ния, а также психологическая готовность к субъектной пози-
ции в отношении будущего  - возможности его планирования 
и реализации этих планов.

Поле возможных конфликтов идентичностей в описы-
ваемых механизмах включает в себя, таким образом, различия 
в событийном наполнении временных отрезков, определении 
границ этих отрезков, различия в оценке актуальности и зна-
чимости того или иного события и особенности представле-
ний о будущих событиях.
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Метод исследования

Для исследования потенциально конфликтных смыслов 
прошлого-настоящего-будущего групп с разными идентичнос-
тями в приграничных регионах Украины была использована 
авторская модификация метода каузометрии, оригинальный 
вариант которого изложен Е.И. Головахой и А.А. Кроником[2].
Модификация метода для исследования социальной памяти 
различных групп идентичностей была нами впервые исполь-
зована в Крыму в 2005 г. [1].

В нашем варианте методики мы ставили целью рекон-
струировать социальную память разных групп в соответствии 
с идентичностным самоопределением респондентов и с помо-
щью обращения к событиям их социальной памяти. Респон-
дентам предлагалось выбрать идентичность (гражданскую, ре-
гиональную/городскую или этническую) и составить список 
событий, важных для выбранной группы идентификации по-
следовательно для всех трех временных отрезков, датировать 
их и оценить эти события, как позитивные или негативные. 
Предлагаемый вариант анкеты – в приложении. Респонденты 
имели возможность выбора языка при заполнении, поэтому 
ниже в тексте цитаты из анкет приводятся на том языке, на 
котором заполнялась анкета. Работа с методикой проводи-
лась лично, в частности, в целях снятия страха респондента 
выглядеть не знающим историю (отдельно оговаривалось, что 
это не тест на знание истории, а исследование личного мнения 
об исторических событиях), а также для предотвращения ис-
пользования справочной литературы при заполнении анкеты.

Выборка исследования
Выборку составили 24 респондента, в возрасте от 18 до 67 

лет, 11 женщин, 13 мужчин. Распределение респондентов по 
регионам:  

Херсон - 4.
Одесса – 6.
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Одесская область – 5.
Луганская область- 5.
Донецкая область – 4.
Исследование проводилось в октябре-декабре 2014г.
Безусловно, такая выборка предполагает только 

качественный анализ и не была рассчитана на получение 
количественных данных. 

Обсуждение результатов. 

Конфликтогенные факторы в социальной памяти.

Среди опрошенных выбранные ведущие идентичности 
распределились следующим образом:

Граждан Украины - 12
Граждан СССР – 1
Одесса/Бессарабия – 5
Херсон – 1
Донбасс/Луганщина – 2
Этнический русский – 2
Этнический украинец – 1
Следует, однако, отметить, что распределение доста-

точно условно.  В некоторых случаях человек выбирал одну 
идентичность, как ведущую, но в ходе выполнения работы 
осознавал, что отвечает в соответствии с другой. В других слу-
чаях человек выбирал ведущей одну идентичность (напри-
мер, гражданскую), но считал важным подчеркнуть и нали-
чие этнической (например, болгарин). Многие респонденты 
отмечали субъективную трудность при выборе лишь одной из 
предложенных идентичностей.

Анализ ответов, таким образом, опирается на выбранную 
идентичность, за тем исключением, когда человек сам в ходе 
работы определял, что отвечает в соответствии с иной иден-
тичностью (например, когда упоминал события из истории 
города, выбрал изначально идентичность гражданскую). Воз-
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никновение таких ситуаций вполне можно объяснить тем, что 
осознание и переживание своей идентичности гражданина 
Украины в последний год усилилось под влиянием событий 
ноября 2013-марта 2014 и последующей войны, однако, в со-
держательном плане, в частности, в конструировании иден-
тичности с помощью исторического маркера, этот процесс еще 
не получил своего развития.

Отметим также, что гражданская и региональная/город-
ская идентичность в качестве ведущих встречались во всех 
исследуемых регионах. Поэтому категоризация выборки и по-
следующий сравнительный анализ полученных данных осу-
ществлялись именно по идентичностям, а не по регионам.

Все упоминаемые респондентами события можно услов-
но классифицировать по следующим категориям (примеры 
приведены на том языке, который использовался респонден-
том с сохранением орфографии):

По типу события:
• Политические: «образование ЗУНР и УНР», «образование 

СССР», «Северодонецк - политический сепаратизм», «ви-
бори президента Порошенка».

• Военные: кроме Второй мировой войны также «русско-
турецкая война», «Гражданская война в СССР», «война в 
Афганистане», Первая и вторая войны в Чечне.

• Экономические: «введение в оборот гривны», «падение 
курса валюты», «экономический кризис».

• Социокультурные и спортивные: «Г. Сковорода и его фи-
лософия», «літературна дискусія, присвячена європеїзму в 
українській літературі та мистецтві», «пушкинские наброс-
ки Евгения Онегина», «становление науки и образования», 
«утвердження постмодерністичного культурного просто-
ру», ««Мельпомена Таврии» – фестиваль», «Евровидение», 
«Евро-2012», «Донецкий “Шахтер” — чемпион Украины», 
«Олимпиада в Сочи».

• Трагедии: «Голодомор», «катастрофа в Чернобыле», «траги-
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ческие события на Куликовом поле».
По уровню события:

• Международные: «членство в Лиге наций, затем в ООН», 
«Парижская мирная конференция», «створення ЄС»,«борьба 
цивилизаций Востока и Запада».

• Государственные: «Киевская Русь».
• Локальные: «взяття фортеці Ізмаїл російськими військами 

під командуванням О.В. Суворова», «создание Политехни-
ческого университета», «основание города» – Одесса, Хер-
сон, «Херсонский майдан», «приход в Северодонецк сепа-
ратистов».

• Личные: «мое поступление и начало жизни в Одессе».
Иногда респонденты с локальной идентичностью (реги-

ональной или городской) акцентируют местные особеннос-
ти более  обширных событий  - «русско-турецкая война, под 
ходтурецкой эскадры, крестный ход всех жителей города, от-
ступление флота», «уход жителей в катакомбы во время ВОВ», 
«звільнення Бессарабії від німецької окупації», «Освобожде-
ние Донбасса от фашистов».

Конфликтные смыслы социальной памяти у носителей гражданской, 

региональной и этнической идентичностей

Вне зависимости от идентичности наиболее упоминае-мыми 
событиями прошлого была II Мировая или Великая отечествен-
ная война, Независимость Украины, а также события ноября 
2013-марта 2014 (здесь мы сознательно приводим наименования 
событий, используемых самими респондентами, поскольку вари-
ант называния как конфликтоген рассматривается далее).

Различия в наполненности событиями прошлого носите-
лей разных идентичностей, упоминание или отсутствие того 
или иного события могут объясняться тремя факторами: но-
ситель не считает событие важным вообще, не знает о нем, 
не считает важными для той группы, с которой себя иденти-
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фицирует. Наименее конфликтным представляется незна-
ние о событии, поскольку не предполагает какой-либо оценки 
события, которая могла бы быть другим носителем той же или 
иной идентичности воспринята как угрожающая.

Вместе с тем, не упоминается множество событий, которые 
могли бы быть включены в историческую память в других реги-
онах – такие как «Бой под Крутами», «Руїна», территориальные 
изменения XVIII в., Валуевский и Эмский указы, период Ди-
ректории или из более близкой истории акции «Украина без 
Кучмы»и др. Не упоминаются и многие имена, часто являющи-
еся предметом идентичностных споров и дискуссий – Князь 
Владимир Великий, И. Мазепа, Р. Шухевич. Событийные 
лакуны (периоды, в которые вообще никакие события не упо-
минаются никем из респондентов) также могут сохранять по-
тенциал конфликтных смыслов. Например, такой лакуной 
оказался промежуток времени между Киевской Русью и  воз-
никновением казачества. Не используемые на данный момент 
социальной памятью события этого периода для конструиро-
вания ни одной из идентичностей могут быть использованы 
впоследствии, в частности, для закрепления существующих 
конфликтов русско-украинских идентичностей.

Поскольку инструкция ориентировала респондентов об-
ращать память к событиям, очевидно, что количество персона-
лий по сравнению с собственно событиями относительно не-
большое. Однако, упоминаемые исторические персоны также 
разнообразны – Ярослав Мудрый, Б. Хмельницкий, Г. Сковоро-
да, Петр I, Екатерина II, А. Суворов, П. Орлик, О. Кобылянская, 
М. Вовчок, Л. Украинка, П. Столыпин, В. Ленин, А. Гитлер, М. 
Грушевский, В. Винниченко, С. Бандера, М. Хвильовий. Из со-
временников – Л. Кравчук, Л. Кучма, П. Порошенко, В. Путин, 
В. Янукович. Кроме очевидной конфликтогенности разной 
оценки личности и деятельности того или иного историчес-
кого лица, упоминание/восстановление в памяти конкретного 
деятеля соотносится со степенью значимости события и пери-
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ода, в котором этот деятель принимал участие. И эта разница в 
степени значимости события также может служить основани-
ем для конструирования разных идентичностей. 

Психологические особенности дифференциации прошлого-
настоящего-будущего могут служить фактором возникновения 
возможных конфликтов в нескольких вариантах: трансформа-
ция событийности в процессуальность и долженствование и 
наличие одного и того же события в прошлом и настоящем, 
настоящем и будущем.

Переход от прошлого к настоящему и будущему отмечает-
ся следующими изменениями:

• От событийности к процессуальности. Если при описании 
прошлого респонденты в основном пользуются дискретными 
фактами – называют конкретное, завершенное событие в 
прошлом, дата или период которого известны и ограниченны 
известными временными рамками, то в настоящем и, осо-
бенно, в будущем они скорее называют процессы, которые 
протекают или могут случиться. Предположить временные 
рамки при этом затрудняются. Например, в настоящем 
называются такие процессы и состояния: кризисное состоя-
ние экономики, раскол общества Украины, становление по-
литической нации, а в будущем – «установление мирной жиз-
ни в Украине», «розвиток економики, економічна, політична 
і культурна відбудова країни», «зниження соціальної напру-
ги», «восстановление Донбасса», «повышение уровня жизни 
людей всей Украины», «достойные безопасные престижные 
условия проживания», «обнищание людей». 

• От событийности (то, что случилось) к долженствованию 
(то, что должно было бы случиться): «не допускать челове-
ческих жертв», «учитывать исторические факторы разви-
тия региона и уважать их», «Украине нужен лидер», «не до-
пустить ситуацию войны в нашем регионе».
Само слово «ожидание» формирует  у респондентов две 

тенденции в ответах – ожидание негатива (ожидание-страх) и 
ожидание как желание:
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Ожидание-страх: 
• «Погіршення економіки», «подальша ескалація конфлік-

ту на сході України», «наростання напруженності в укра-
їнському суспільстві», «цены на продукты, одежду, услуги 
ЖКХ растут», «растет курс доллара и евро».
Ожидание – желание:

• Абсолютное большинство респондентов ожидает той или 
иной версии завершения военных действий в Украине: 
«мир та спокій», «нахождение мирных путей разрешения 
конфликта в Донбассе», «припинення конфлікту на сході», 
«конец братоубийственной войне на Донбассе».

• Территориальные общего и частого характера: «встанов-
лення (збереження) цілісності території країни», «повер-
нення Криму та Донбасу в склад України», «присоединение 
Юго-Востока Украины к РФ».

• Экономические: «крепкую, сильную, развивающуюся  стра-
ну  со здоровой экономикой», «повышение уровня жизни 
народа Украины и развитие экономики».

• Изменения во власти и политической жизни, которые ви-
дятся несколько по-разному: «обрання відповідальної, па-
тріотичної, професійної влади на центральному та місце-
вому рівнях», «президента  хозяина своей страны», «полная 
люстрация», «честные выборы с высокой явкой, децентра-
лизация власти и контроль громады за местным самоуправ-
лением», «приход во власть в городе достойных представи-
телей органов власти».

• Геополитические ожидания. Здесь большинство ожиданий 
связано с той или иной формой интеграции с ЕС: «Вступ Укра-
їни в ЄС», «Україна обере орієнтацію на Європу», «полная ев-
роинтеграция». Однако встречаются и ожидания, связанные 
с другими геополитическими изменениями: «Украина даст 
толчок и России, и Белоруссии и другим странам, которые 
мы называли русскими (Узбекистан), чтобы скинуть колони-
зацию и олигархов», «серйозні проблеми з територіальною 
цілісністю Росії, посилення напруженості у відношеннях з 
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Китаєм, здобуття незалежності окремих республік – Татар-
стан, Тува, зміна територіального устрою пов’язана із зміною 
етнічного та регіонального складу», «воссоздание конфеде-
ративного союза славянских народов».

• Локальные изменения: «завершение реконструкции меж-
дународного аэропорта Одессы», «утверждение Генплана 
Одессы», «возрождение портов/судостроительных пред-
приятий», «привлечение инвесторов в область».

• Социальные и социально-психологические ожидания: 
«зниження соціальної напруги», «зростання патріотичних 
настроїв», «відродження свідомості та виховання патріо-
тизму», «сплочение общества в Украине», «реабілітація ві-
ськових після АТО, повернення їх до нормального життя», 
«развитие креативного класса».
Упоминание реформ, как ожидание будущего, единич-

но и, вероятно, не является трендовым в исследуемых регио-
нах. В анализе ожиданий с точки зрения потенциальных точек 
конфликтности, на наш взгляд, стоит обратить внимание на 
следующие противоречия. Самыми очевидно конфликтными 
являются ожидания восстановления целостности страны и 
присоединения Юго-Востока к РФ или сохраняющийся кон-
фликт интеграций – с ЕС или «конфедеративного союза славян-
ских народов». Но кроме этого, потенциально конфликтными 
являются существующие одновременно ожидания президента-
хозяина и децентрализации власти с контролем громады над 
местным самоуправлением. Еще менее явным, но также по-
тенциально конфликтным является сочетание субъектно-
объектной позиций в отношениях с властью – ожидание, что 
«хорошая» власть придет, случится сама по себе, встречается 
значительно чаще, чем готовность и стремление контролиро-
вать власть, какой бы она ни была.

Неготовность формулировать для себя и для общества 
конкретные задачи на будущее также может служить почвой для 
конфликтов, поскольку способствует сохранению социальной 



360

пассивности и оставляет непроговоренными и несогласованными 
различия в видении желаемого будущего и стратегий его достиже-
ния. В качестве примера предложенных респондентами событий 
будущего, которые можно было бы назвать конкретными, мож-
но привести такие: принятие «электронного бюджета», где в ин-
тернете можно будет отслеживать состояние и использование 
бюджета, полное обеспечение семей погибших на Майдане и в 
войне. Такие ожидания в больше степени способны приводить к 
конструктивному обсуждению путей их реализации, чем «досяг-
нення цілей Євромайдану».

Следует так же отметить, что ситуация вооруженного 
конфликта существенно затрудняет для людей способность 
обращаться к планированию будущего. Состояние стресса в 
виду неопределенности реализации витальных потребностей, 
вплоть до потребности жить, утрата привычных стратегий пла-
нирования, неуверенность в завтрашнем дне с экономической 
точки зрения выражались для респондентов в сложности фор-
мулирования возможных событий будущего, их периодиза-
ции, что было заметно в сравнении  с тем, как это задание уда-
валось нашим респондентам в Крыму в 2005 г.

Границы прошлого-настоящего-будущего
Поскольку хронологические и психологические рамки про-

шлого, настоящего и будущего не совпадают, то психологичес-
кая «ошибка» хронологии может быть нескольких типов. «Ошиб-
ка» первого рода обнаруживается тогда, когда хронологически 
событие закончилось, но продолжается психологически. Напри-
мер, отнесение Майдана 2013-2014 гг. к настоящему, поскольку, 
с одной стороны, объективно само событие уже свершилось и 
в нем уже нельзя ничего изменить, действовать в нем, но с дру-
гой – оно  является психологически незавершенным, посколь-
ку нет очевидных конвенционально согласованных результатов 
события. Другой пример: респондент, который все настоящее 
определяет как «все, после 1991 г.». Здесь скорее можно говорить 



361

о том, что все произошедшее с момента независимости Украины 
психологически для респондента неприемлемо и «хороший пе-
риод» закончился, а «плохой» длится, поскольку большинство 
событий прошлого он характеризует как положительные, а все 
события настоящего и будущего – как отрицательные. «Ошиб-
ка» второго рода заключается в том, что одно и то же событие 
один и тем же респондентом помещается одновременно в два 
временных периода. Такими событиями оказались два – Май-
дан 2013-2014 и текущая война. Если психологическое время 
Майдана в двух локациях можно объяснить схожим образом с 
тем, что мы привели выше (незавершенностью события в виде 
приемлемых, ожидаемых результатов), то второй феномен, веро-
ятно, объясняется настолько сильным желанием его завершения, 
что психологически оно уже сейчас помещается респондентом в 
прошлое. «Ошибка» третьего рода также связана с желанием пре-
кращения войны, которое, как событие помещается в настоящее. 
В этом случае, вероятно, вследствие сильного желания окончания 
войны за таковое принимается любое временное перемирие.

Обсуждаемые «ошибки» психологической хронологии по-
тенциально конфликтны постольку, поскольку отражают раз-
ницу эмоциональных переживаний событий разными респон-
дентами и нереалистичность ожиданий.

конфликтная интерпретация и оценка событий
Различия в оценках событий в данном исследовании про-

явились в двух форматах: прямая оценка в ответ на запрос 
обозначить событие как позитивное или негативное и в виде 
особенностей означивания события, его формулировки.

Из наиболее конфликтных в плане различий прямой оценки 
событий следует выделить пару «Распад СССР»-«Независимость 
Украины», а также оба Майдана. Причем, если негативная оцен-
ка первого события (Распад СССР) встречалась только у рес-
пондентов Донбасса, идентифицировавших себя по региону 
или как граждан СССР, то негативная оценка Майдана-2004 
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встречалась и в других регионах, а также у тех, кто идентифици-
ровал себя как граждан Украины. Если проблематичность ком-
муникации первых и вторых очевидна, то в случае выявления 
различной оценки такого события у тех, кто называет граж-
данскую идентичность ведущей конфликт может быть не столь 
предсказуем для носителей идентичности, поскольку причиной 
его будут ожидания от «своего» оценки события, схожей с соб-
ственной. При обнаружении таких различий в оценке события 
носители одной идентичности могут отказывать друг другу в ле-
гитимности этой идентичности друг у друга либо пытаться на-
вязать свою оценку события, как «правильную» для этой иден-
тичности, что, безусловно, будет приводить к конфликтам. То 
же касается и наличия разных оценок одного события у носи-
телей одной этнической идентичности или у тех, кто называет 
себя «украинцами», не уточняя этнического или гражданского 
измерения этой идентичности.

Не менее конфликтной будет и разница в означивании события, 
поскольку оно также задает оценку и смысл события, значимый для 
конструирования идентичности. Ярким примером таких различий 
является пара «Вторая мировая война vs. Великая отечественная 
война». Другими наиболее выпуклыми примерами оказались Неза-
висимость Украины и текущая война. Варианты означивания этих 
двух событий респондентами были следующими:

• «Провозглашение Независимости Украины», «образова-
ние независимого государства», «здобуття незалежнос-
ті», «выход из состава СССР», «обретение независимости», 
«создание независимых государств после распада СССР» (с 
негативной прямой оценкой), «псевдонезависимость».

• «Война на/в Донбассе», «військова агресія Росії на Сході», «АТО», 
«україно-російська війна», «військовий конфлікт», «Восточный 
фронт», «захист України від зовнішної агресії», «війна з Росією 
та розгортання ворожнечі між громадянами України», «брато-
убийственная война на Донбассе», «междоусобные войны на 
территории бывшего Советского Союза».
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В приведенных примерах, равно как и в парах «присоеди-
нение Крыма vs. аннексия Крыма», «Государственный пере-
ворот в Киеве vs.Революція гідності», наиболее конфликтным 
видится вопрос «автора» события, а также легитимности 
и справедливости события и действий в нем. Здесь оценка 
события, выраженная в его означивании тем или иным обра-
зом, отражает переживание своей идентификации с «правой 
стороной» и справедливость действий «своей» группы. Про-
тивоположная оценка переживается как угроза идентичнос-
ти и угроза самому существованию группы. Причем в случае с 
означиванием текущей войны конфликтные ситуации наблю-
даются не только при разнице в определениях сторон или обо-
значении агрессора, но и в случаях, когда более «локальная» 
формулировка (АТО, война на Донбассе) встречается с более 
широкой (україно-російська війна). Очевиден и конфликтный 
потенциал различий в использовании того или иного термина, 
описывающего событие – война, конфликт, антитеррористи-
ческая операция, агрессия и т.д., поскольку также определяет 
и (не)справедливость, (а)моральность действий всех акторов. 
Разнообразие формулировок свидетельствует и о том, что при 
всеобщей значимости событий для носителей разных иден-
тичностей, само событие, как маркер идентичности, динамич-
но и не является жестко зафиксированным (как например, 
в случае с Голодомором или Крещением Руси, где разницы в 
означивании не наблюдается), а также для многих является 
незавершенным событием.

Рекомендации

• В меморативной политике важно учитывать комп-лексный 
характер идентичностей, уменьшая возможность мобили-
зации отдельных групп с одной идентичностью и сохраняя 
множественность идентичностей для отдельной личности.

• Имеет смысл использовать сочетание региональных, 
этнических, национальной идентичностей в комме-мора-
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тивных практиках таким образом, чтобы это работало на 
интеграцию идентичностей, учитывая для различных групп 
сочетание «своя память» - «общая память». Эмоциональная 
и содержательная связь «своей памяти» - городской, 
этнической, региональной – и общенациональной памяти 
в одном событии позволит снять напряженность выбора. 
Вместе с тем, особенности памяти разных групп в общем 
событии важно делать видимыми и означивать их не как 
«угрожающие», а как расширяющие образ события, уточ-
няющие его.

• В отношении наиболее упоминаемых всеми событий сле-
дует конструировать объединяющую коммеморативную 
стратегию, включающую «критическую работу скорби» для 
всех без исключения групп, если речь идет о «травмах», на-
пример, Второй мировой войны.

• Работа с ожиданиями предполагает системность: сниже-
ние страхов, принятие в расчет ожиданий разного уровня 
(национальных, региональных, локальных), конструирова-
ние понятного будущего, ключевых планируемых событий 
будущего, четких стратегий их достижения, учитывающих 
региональные и этнические аспекты, роль в них граждан.
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Приложение
Оберіть найважливіше для вас зараз визначення (одне):

Я – громадянин (ка) (України, Радянського Союзу, Росії, 
або ін.)_________________________________________ (вка-
жіть, будь ласка)

Я- мешканець свого регіону/міста (наприклад, кримчанин, 
одесит, з Донбасу)_______________(вкажіть, будь ласка)

Я- українець (росіянин, кримський татарин, вірменин, 
болгарин і.т.д.)____________(вкажіть, будь ласка)

Відповідно до обраного Вами самовизначення, напишіть, 
будь ласка, ті історичні події, котрі Ви вважаєте важливими 
для Вашої спільноти (країни або регіону/міста або народу)

(наступний аркуш) Відповідно до обраного Вами самовиз-
начення, напишіть, будь ласка, ті події, що Ви вважаєте важли-
вими для Вашої спільноти (країни або регіону/міста або наро-
ду) в сьогоденні

(наступний аркуш) Відповідно до обраного Вами само-
визначення, напишіть, будь ласка, ті важливі події для Вашої 
спільноти (країни або регіону/міста або народу), що ви очіку-
єте в майбутньому.
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Галина Яворська

Мова війни як складова конфлікту  
(шляхи трансформації українського  
медійного дискурсу)

(звіт)
Конфлікт на сході України 2014-2015 рр., разом з росій-

ською анексією Криму (березень 2014 р.) вважають гібридною 
війною1, у якій безпрецедентного масштабу набуло викорис-
тання інформаційної і смислової складових (Горбулін 2014, 
Почепцов 2014).

Специфіка інформаційної складової в російсько-
українській війні, порівняно з попередніми конфліктами, які 
відносили до гібридних (див., напр., Hoffman 2009), полягає  в 
(1) інтенсивності та широті охоплення аудиторії інформацій-
них впливів, яка набула глобального масштабу, (2) система-
тичному й комплексному застосуванні медійних та новомедій-
них засобів і (3) створенні нового дискурсу війни та ненависті, 
спрямованого на руйнування існуючих і формування нових ін-
терпретаційних і смислових механізмів сприйняття дійсності.

Аналіз дискурсу гібридної війни передбачає увагу насам-
перед до її вербальної складової та створюваних за їх допомо-
гою соціально-семіотичних конструктів. Метою дослідження  
у межах цього проекту був аналіз дискурсивних механізмів 
продукування конфліктних смислів, поширюваних медія і со-
ціальними мережами у зв’язку з російською аґресією в Україні 
та її наслідками.

Матеріалом слугували приклади зі ЗМІ і соціальних мереж 
(включно з даними моніторингу медій в рамках цього проек-

 1 Hoffman 209
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ту), лексика оцінних позначень сторін конфлікту, а також при-
клади мовної гри як інструменту дискурсивних трансформацій 
в досліджуваному словнику. На жаль, заплановане досліджен-
ня стереотипів репрезентацій «чужого» на матеріалі повсяк-
денних уявлень залишилося нереалізованим через відсутність 
матеріалу аналізу фокус-груп. Текстовий матеріал був частко-
во доповнений даними транскриптів індивідуальних інтерв’ю.

Методологія  дослідження полягала у поєднанні теоретичних 
моделей і методик аналізу, застосованих у попередніх працях ав-
торки з дослідження політичного дискурсу та лексичної семанти-
ки, а саме таких як критичний аналіз дискурсу, теорія концепту-
альної метафори, фреймовий аналіз, лінгво-прагматичний аналіз 
тексту. При підготовці тренінгу для журналістів «Український ме-
дійний дискурс: (ре)концептуалізація висвітлення подій» було за-
стосовано процедуру проблематизації.

Слід зазначити, що мова протистояння в Україні на рів-
ні словника нещодавно стала предметом дослідження у праці 
Світлани Жаботинської (2015)2 , деякі результати якої ми вра-
ховуємо у  своєму дослідженні.

0. Вступні зауваження: виміри конфлікту і завдання дискур-
сивної трансформації

У військовому вимірі російсько-український конфлікт є 
локалізованим, і на сьогодні, крім окупованого Кримського 
півострова, охоплює частину території Донецької та Луган-
ської областей України. Натомість дискурс, пов’язаний з поді-
ями в Україні, набув глобального масштабу, при цьому значно 
варіюючи на локальному (внутрішньо українському), міждер-
жавному (російсько-українському) і глобальному рівнях. Ці 
три головні виміри дискурсу війни пов’язані з різними, час-
то контроверсійними інтепретаціями подій. Розрізнення рів-

2 @С.А. Жаботинская. Язык как оружие в войне мировоззрений. Майдан – 
Антимайдан: словарь тезаурус лексических инноваций. [2015]  http://uaclip.at.ua/
zhabotinskaja-jazyk_kak_oruzhie.pdf
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ня реалізації дискурсивних практик, пов’язаних з війною, стає 
необхідною вимогою їхнього аналізу.

Дискурс конфлікту не обмежується медійною сферою. Крім 
паперових, електронних та інтернет-медій він охоплює широ-
кий спектр соціальної комунікації, починаючи від приватних 
розмов на теми тих або інших різновидів протистояння і за-
кінчуючи перемовинами дипломатів, які намагаються віднай-
ти дипломатичне розв’язання російсько-українського конфлік-
ту3. Остання формула сама по собі є яскравим зразком певного 
дискурсивного конструкту, що не тільки відсилає до концепту 
миру, а й вписується у розгорнутий наратив на тему захисту 
спокою як особливої,  самодостатньої цінності, так, як цей на-
ратив сформувався в Європі після Другої світової війни. Важ-
ливо також, що концепт дипломатичного розв’язання нале-
жить, у наших термінах, до глобального рівня дискурсу війни. 

На заваді дипломатичному розв’язанню конфлікту і кон-
кретним миротворчим зусиллям українських та світових ліде-
рів,  крім остаточного аргументу у вигляді застосування зброї, 
стоїть також мова протистояння та ненависті, яка, порівняно з 
«мовою миру», в умовах війни очікувано переважає. Більше то-
го, при  зіткненні «мови миру» з «мовою війни» остання не тіль-
ки не зникає, а й отримує додаткові арґументи на свою користь.  

У ситуації війни – там, де це стосується безпосередніх 
учасників конфлікту, тобто на локальному та міждержавному 
рівнях – «мирні» концепти  можуть бути неефективними. Пря-
ме застосування «концептів миру» здатне породжувати додатко-
вий шар конфліктних смислів.

3 Навіть найбільш далекий від політичної складової академічний дискурс не 
залишається осторонь, це відзначає українській історик Андрій Портнов, говорячи 
у зв’язку з цим про війну в Україні як про фактор «інтелектуального розмежуван-
ня» і пов’язуючи це, зокрема, з ідеями Мішеля Фуко про «режим істини». Про за-
лежність академічного дискурсу від повсякденних уявлень та політичної складової 
у галузі мовної політики див. (Яворська 2000).
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У цьому контексті пріоритетного значення набуває завдан-
ня семіотичної трансформації дискурсу ненависті.  Складність, 
однак, полягає в тому, що досвіду практичного вирішення ці-
єї проблеми досі не існує. Наразі говоримо лише про напрями 
пошуку розв’язань.

Дискурсивні практики реалізуються через ті або інші на-
ративи. Дискурс війни пов’язаний з певними типами оповідей 
про події. Інтерпретація війни та кофліктів залежить від того, 
яким чином вони концептуалізуються. Ті або інші наративні 
схеми по-різному вичленовують події та по-різному визнача-
ють їхніх учасників (дійових осіб). Вибір термінів на позначен-
ня конфлікту (війна між державами, громадянська війна, оку-
пація, «заморожений конфлікт», «холодна війна» тощо) тягне 
за собою відповідні сюжетні та інтерпретаційні схеми і відпо-
відно визначає учасників протистояння (противників та союз-
ників, ворогів і друзів, місцевих мешканців та біженців, парти-
занів і колаборантів, «своїх» та «чужих») та характер стосунків, 
що їх пов’язують. 

Якщо продуковані медіями й соціальними мережами кон-
фліктні смисли, застосовувані у гібрідній війні, розглядати як 
соціально-семіотичні конструкти, сформовані засобами нара-
тиву, тоді, щоб змінити ці смисли, необхідно змінювати нара-
тив. У нашому випадку йдеться про переосмислення (рекон-
цептуалізацію) принципів висвітлення подій на Сході України та 
їхніх наслідків. Але перед тим потрібно чітко визначити озна-
ки мови ворожнечі в межах наративів, що вже функціонують, 
зрозуміти, як саме вони діють і на чому тримається їхня ефек-
тивність.
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1. Варіанти концептуалізації подій в Україні.
Варіанти концептуалізації війни в Україні загалом узго-

джуються із накресленою вище загальною схемою, згідно з 
якою дискурс цієї війни розгортається на локальному, міждер-
жавному та глобальному рівнях. В межах кожного з них вини-
кають можливості додаткового варіювання.  Нижче ми нама-
гатимемося стисло окреслити основні версії опису українських 
подій та визначити деякі тенденції у формуванні мови проти-
стояння, яка ці події супроводжувала. 

Слід додатково наголосити, що предметом розгляду у цьо-
му дослідженні є не історичні чи політичні факти, не те, «як 
і що відбувалось насправді», а сприйняття подій (perception), 
відбите в словах і текстах. Наше завдання на цьому етапі поля-
гає не в тому, щоб докладно описати текстовий матеріал, а в то-
му, щоб накреслити певні варіанти схем наративу, пов’язаного 
з війною в Україні.  Коли ми далі говоримо про позицію сто-
рін конфлікту, про особливості того чи іншого розуміння по-
дій, ми маємо на увазі не політичну і не медійну реальність, 
не міжнародно-правові та інші важливі аспекти, а тільки пев-
ні дискурсивні конструкти, реконструйовані на основі попе-
реднього аналізу медійних текстів, спілкування в інтернет-
мережах, текстах інтерв’ю, проведених в рамках виконання 
цього проекту іншими його учасниками, а також лінгвостиліс-
тичного й семантичного аналізу лексичного матеріалу.  

1) Майдан і Революція Гідності. Дискурс конфлікту бере 
початок від внутрішньо-політичного протистояння в Україні 
взимку 2013-2014 рр. Цей період, порівняно з подальшими по-
діями, відрефлектований у суспільній свідомості досить повно. 
Про це зокрема свідчить поява назви Революція Гідності на його 
позначення, а також формуванням нового наративу, централь-
ним елементом якого став пантеон героїв (Небесна сотня).  

Сторонами конфлікту, його учасниками, що протидіяли 
у цей період, були «народ» (Майдан (Євромайдан, Автомай-
дан),  студенти; ті, що стояли на Майдані, палили шини на 
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Груші, гинули на Інститутській)» і «влада» (Янукович, берку-
тівці (вар. беркути, беркутня), тітушки). Це протистояння 
стосувалося не так протистояння двох політичних таборів (як 
вважає С. Жаботинська),  як протистояння громадськості і ре-
жиму Януковича.

Як бачимо, для позначення сторін конфлікту використано 
різні принципи номінації. Для «народу» це назви не самих учас-
ників протестів, а протестних заходів: Майдан, Євромайдан, 
Автомайдан. У позначеннях людей, що брали участь у протес-
ті, переважають описові конструкції4, сфокусовані на їхніх ді-
ях (стояти на Майдані, виходити на Майдан, палити шини) і 
прив’язці до значимих локацій за допомогою київської топоні-
міки5. Натомість самі суб’єкти дій не названі, вони (експліцитно 
чи імпліцитно) позначені інклюзивним займенником ми. Цей 
механізм притаманний для позначень однієї зі сторін конфлікту 
з погляду її учасників, коли у протиставленні «своїх» та «чужих» 
свої говорять про себе6.  Надалі в номінаціях учасників Майдану 
з’являються поняття на позначення колективних суб’єктів, ор-
ганізаційних підрозділів – сотні, Правий сектор тощо. На відмі-
ну від назв противників, або «чужих», механізм оцінки – нега-
тивної чи позитивної – в позначеннях «своїх» не задіяний. 

Що ж до позначення тих, хто представляв владу, тут ви-
користовувалися експресивні негативно-оцінні номінації – се-

4 За винятком студентів - учасників Євромайдану.
5 Використання київських топонімічних назв у цьому контексті заслуговує 

окремого розгляду. Тут можна лише зазначити що вони певною мірою відтворюють 
номінативну модель, задану протестами під час Майдану 2004 р. (від усіченої назви 
центральної Київської площі Майдан Незалежності), однак без властивого тільки 
для Майдан  подальшого метонімічного (місце події – подія) розширення. Такі на-
зви як Інститутська (вулиця), Михайлівська (замість Михайлівська площа) та ін. 
є звичайними розмовними варіантами Київських топонімів, що регулярно вклю-
чаються до опису тодішніх подій. Водночас зима 2013-2014 позначена створенням 
нового усіченого варіанту назви вулиці Михайла Грушевського – Груша, яке стало 
особливо знаковим, бо позначило перехід протистояння до силового етапу. Відлік 
героїв Небесної сотні розпочався тут.

6 Див. про цю модель у праці С. Жаботинської (2015).
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ред найбільш поширених був неологізм тітушки, історія яко-
го описана  у численних публікаціях (див. Жаботинская, 2015, 
с. 15, 19 та ін.) та назва беркутівці з експресивними варіанта-
ми беркутИ, беркутня.Останні назви пов’язані з тим, що для 
придушення протесту влада використала не тільки внутріш-
ні війська, але й сили спецпідрозділу МВС «Беркут», дії якого 
відзначалися особливою жорстокістю. Бійців цього підрозді-
лу протестувальники називали беркутИ (множина) (рос. бер-
кутА), беркутня (збірна назва), перетворивши таким чином 
власне ім’я підрозділу на загальну назву його членів. У збірній 
граматичній формі беркутня було яскраво актуалізовано се-
мантику «зграя хижих птахів»7.  Для створення форми беркут-
ня застосовано зневажливий розмовний суфікс, що частково 
нівелює конотації аґресивної сили, притаманної цим птахам, і, 
таким чином, применшує значущість ворога.

 Водночас у цей період, очевидно за допомогою російських 
політтехнологів, відпрацьовувалися механізми громадянсько-
го розколу в Україні. Найбільш очевидним із цих механізмів 
був запуск симетричних до майданівського протесту проек-
тів зі знаком «мінус». На подію Майдан представники режиму 
Януковича відповіли створенням Антимайдану, що був спря-
мований на роздмухування і підвищення градусу конфлікту. 
Завдання полягало в тому, щоб перевести вертикальний кон-
флікт між «народом» та «владою» (режимом Януковича) у гори-
зонтальний громадянський конфлікт. Проект Антимайдан мав 
відволікти зусилля Майдану від його протесту проти влади,  на 
протистояння з представниками східних регіонів України. Різ-
ниця між Майданом та Антимайданом полягала насамперед в 
тому, що Антимайдан був організований владою і водночас за-
маскований під спонтанний громадянський протест. По суті ж 
учасниками протистояння були з одного боку, громадяни, що 

7 Подібний семантико-граматичний механізм, а саме використання збірної фор-
ми  замість звичайної множини надалі було вжито також у неологізмі вата на позна-
чення сукупності осіб з проросійськими (прорадянськими) поглядами (див. далі). 
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вийшли на протест добровільно, а з іншого – ті, що виконува-
ли доручення представників влади.

Революція Гідності, що завершилася  втечею Януковича, 
позначила етап завершення внутрішньополітичного протисто-
яння і стала перемогою Майдану як форми протестного руху. 
По завершенні цього періоду властиві йому дискурсивні кон-
струкції звузили сферу свого функціонування. Більша части-
на експресивних позначень того часу вийшла з активного обі-
гу або навіть не встигла до нього увійти, залишилася в статусі 
оказіоналізмів. Це виразно демонструють вже згадувані мате-
ріали Словника-тезаурусу Світлани Жаботинської – зафіксо-
вані в ньому лексеми на зразок бандюкович, золотий батон, 
риги та багато інших, кваліфіковані авторкою як лексичні інно-
вації, на сьогодні з неологізмів уже перетворилися на історизми, 
бо зникли реалії, які вони позначали. Чутливі спостерігачі фік-
сують це, так журналіст Євгеній Іхельзон пише в своєму ФБ: 
«Когда я читаю “шоколадный король”, “беня”, “куля в лоб”, “гу-
док”, “верховна зРада” — обычно инстинктивно пролистываю 
такие посты и комментарии. Ярлыки и клички — это отголос-
ки политтехнологий из прошлой жизни, свидетельство крайне 
ограниченного понимания действительности». 

Однак деякі з тодішніх дійових сил конфлікту продемон-
стрували свою вітальність. Відповідно продовжують вживати-
ся й деякі тогочасні номінації (тітушки, Антимайдан), уже в ін-
шому контексті нових протистоянь8. 

Водночас відбулося семантичне переосмислення понят-
тя Майдан і, частково, Революція Гідності – вони перетворили-
ся на еталон для порівняння дійсності з ідеальним (бажаним) 
станом справ. Ці позначення в сучасних текстах та окремих ви-
словах часто вживаються в контексті критики влади, як засіб 
дорікнути представникам владних структур за відхилення від 

8 «У Києві тітушки невдало напали на волонтерський склад» http://antikor.com.
ua/articles/32451-u_kijevi_titushki_nevdalo_napali_na_volontersjkij_sklad._video
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«ідеалів Майдану» і навіть зраду цих ідеалів. Таким чином мова 
ворожнечі періоду Майдану й Революції гідності частково збе-
рігає свою роль, але тільки в типологічно подібному протисто-
янні громадськості і влади (хоча влада за цей час змінилася).

2) Російська аґресія – війна і версії її концептуалізації. Як-
що перший етап протистояння був представлений у вимірі 
«народ» – «влада»,  то надалі, після втечі Януковича і почат-
ку російської аґресії проти України (анексія Криму, проник-
нення російського спецназу та російських «добровольців» 
на територію Донецької та Луганської областей, створен-
ня проксі-утворень ДНР-ЛНР, формування й роздмухування 
громадянського протистояння на частині території Донбасу, 
накопичення й доставка на територію України новітніх важ-
ких озброєнь, вторгнення регулярних військ) конфлікт зазнав 
не тільки величезної ескалації, а й принципової смислової мо-
дифікації.  Напрями протистояння й учасники конфлікту на-
були іншого вигляду. У концептуалізації першого періоду кон-
флікту події Революції Гідності поставали як протистояння зі 
злочинною владою, що віддала наказ стріляти у власний на-
род (вела війну проти власного народу). Це втілилося у форму-
вання нового наративу про героїв і жертв, що загинули в ім’я 
свободи й незалежності України (Небесна Сотня). Однак після 
початку російської аґресії проти України, анексії Криму і по-
дій на Сході України, змінилася не тільки реальність – зазнала 
змін і ситуація з осмисленням цієї війни. Якщо у період Май-
дану та Революції гідності у світових медіях переважала більш-
менш єдина версія подій, яка описувалася з погляду Майдану 
й інтерпретувала українські події як боротьбу за європейський 
вибір та крок до демократії, а російська пропаґанда, що проти-
стояла цій версії, мала локальне значення, то з початком росій-
ської аґресії проти України, з початком «гібридної війни» ін-
формаційна ситуація докорінним чином змінилася. Почалось 
одночасне висвітлення подій з кількох перспектив, відповідно 
варіювалися і продовжують варіюватися їхні інтепретації. Різні 
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версії подій відтепер мають контроверсійний характер і фактич-
но не припускають узгодження. Позначимо головні з них.

3) Три погляди на російсько-українську війну. Різні варіан-
ти дискурсивної репрезентації подій цієї війни, якщо говори-
ти про них у термінах теорії комунікації, визначені дією фак-
тора адресанта. Інакше кажучи, погляд на війну та її картина 
зумовлені насамперед тим, від імені кого представлені події. 

З точки зору Української держави цей конфлікт є наслідком 
російської аґресії проти України. Якщо пояснення конфлікту 
відбувається таким чином, тобто крізь призму російської аґре-
сії, його слід кваліфікувати як міждержавний збройний кон-
флікт, або війну. Головними учасниками його у цій перспекти-
ві є Росія, як аґресор, та Україна, що захищає свою територію і 
свій – порушений аґресором – суверенітет. У цій війні ведуть 
бойові дії регулярні російські війська та ЗСУ. Згідно з гібрид-
ним характером війни, з обох сторін конфлікту діють також не-
регулярні збройні формування – Національна гвардія України, 
що діє на законних підставах, і місцеві незаконні збройні угру-
повання на Донбасі,  під керівництвом і за участі «доброволь-
ців» з Росії. Діяльність незаконних утворень ДНР-ЛНР має те-
рористичний характер і є типологічно подібною до ІДІЛ, коли 
терористичні угруповання набувають форми квазі-державних 
утворень. У контексті такого розуміння мова конфлікту визна-
чена протистоянням України російському нападу. Росія отри-
мує позначення «ворог». Так само ворогами є росіяни (грома-
дяни Росії), що воюють на території України, також до категорії 
ворогів потрапляють учасники ДНР-ЛНР, незаконних зброй-
них формувань - бойовики та сепаратисти, що діють під їх-
ньою егідою. Місцеві мешканці на Донбасі, громадяни України, 
які не захотіли виїхати й опинилися на тимчасово окупованій 
території, ризикують потрапити до категорії колаборантів, як-
що вони демонструють лояльність до ДНР-ЛНР. 

У межах відповідного наративу, позиція місцевого населен-
ня є найбільш складною для оцінки. Перебуваючи фактично у 
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зоні бойових дій або поряд з цією зоною, тобто у зоні ризику 
для життя, місцеве населення перебуває водночас під тиском – 
прихованим чи явним – морального осуду: вони кликали Путі-
на (виходили на демонстрації з гаслами «Путин введи войска»), 
брали участь у незаконному референдумі,  нібито проголосував-
ши за відокремлення від України так званих ДНР-ЛНР, і головне 
вони мали можливість виїхати з територій, контрольованих бо-
йовиками, тобто їхня ситуація є результатом їхнього власного 
вибору.  Їх часто позначають як ватників (вату). 

З позиції ж самих жителів Донбасу, що залишаються на 
територіях, зайнятих ДНР-ЛНР, Україна їх кинула, зрадила, їм 
нема за що любити Україну, Майдан у Києві був негативною 
подією (стояли (вар. прыгали), а чего добились?), який спричи-
нив усі подальші події, приніс біду і війну до них. Фактично 
значна частина мешканців Донбасу не поділяють погляду на 
події як на війну між Росією і Україною. Під впливом росій-
ської пропаганди та низки інших чинників серед них набула 
поширення інша версія подій, у рамках якої йдеться про гро-
мадянську війну в Україні, яку український уряд і українська 
армія веде проти мешканців Донбасу.

Отже друга, принципово інша версія подій, подає погляд Ро-
сії на цю війну. Саме її поширюють по всьому світові російські 
ЗМІ. Ця версія базується на визнанні законними російських 
дій щодо анексії Криму (його історично виправдане «повер-
нення на Батьківщину»: назва фільму до річниці визнання ро-
сійським парламентом Криму частиною території РФ «Крим: 
повернення на батьківщину»), а також на положенні про «не-
легітимну» українську владу, що прийшла до влади внаслідок 
перевороту (київська хунта). Події на Сході пояснюються як 
винятково внутрішньоукраїнський громадянський конфлікт, 
спровокований діями «фашистської» української влади, що 
відмовилася враховувати законні інтереси російськомовно-
го населення Донбасу і воює із власним народом. У заявах МІД 
Росії постійно фігурують «дві сторони українського конфлік-
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ту». Події на Донбасі в Росії подаються крізь призму наративу  
радянської «Великої Вітчизняної війни», згідно з якою народ 
на Донбасі воює проти фашистських окупантів (цього разу не 
з Німеччини, а з Києва), нацистів, карателів, укрофашистів. 
При цьому на міжнародному рівні Росія послідовно відмовля-
ється визнати факти її військової аґресії проти України. От-
же, концептуалізація цієї війни з погляду Росії говорить не про 
міждержавний збройний конфлікт, а про громадянську війну 
всередині України. 

Цікаво, що нечисленні представники ліберальної інтеліген-
ції в Росії, які перебувають в ідейній опозиції до владного ро-
сійського режиму, у цьому пункті очевидно поділяють такий 
погляд. Про це свідчить так звана «позиция над схваткой», по-
ширена у ліберальних колах, представники яких полюбляють 
позначати події в Україні формулою «чума на оба ваши дома». 
Сама по собі формула є досить промовистою, бо крім засуджен-
ня обох сторін конфлікту однаковою мірою, та фактичної від-
мови визнати факт аґресії Росії, цей вислів з «Ромео і Джульєти» 
містить посилання на ворожнечу родин Монтеккі й Капулетті, 
тобто приховує концептуальну схему, яка, так само як офіційна 
російська ідеологія, включає «родинну» семантику до інтерпре-
тації конфлікту з Україною, і водночас узгоджується з розумін-
ням конфлікту в Україні саме як громадянської війни. 

Погляд Заходу. І нарешті, третя з розглядуваних версій ро-
зуміння конфлікту представлена у західних ЗМІ, вона відбиває 
поширений підхід до подій в Україні з погляду держав Заходу. 
У цих державах, які загалом симпатизували Україні, факт ро-
сійської аґресії був одразу визнаний щодо Криму. Водночас по-
дії на Донбасі отримали неоднозначне трактування. Довгий 
час більшість світових медій подавало ці події переважно як 
громадянський конфлікт всередині України. Роль Росії у йо-
го роздмухуванні визнавалась, але пряма участь регулярних 
російських формувань у війні на Сході України до останньо-
го часу або заперечувалася, або замовчувалася. Про це серед 
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іншого, свідчить відмова наших західних партнерів та союз-
ників говорити про дії Росії в Україні в термінах вторгнення 
(invasion). Натомість для цього було обрано евфемізм проник-
нення (incursion)9 . 

Загалом застосування евфемізмів стало чи не найбільш 
прикметною рисою оцінки подій в Україні з боку Заходу (кра-
їн європейської та євроатлантичної спільноти). Що б не відбу-
валося в Україні – ескалація збройного конфлікту, накопичен-
ня російської зброї, постійне зростання кількості жертв серед 
військових та мирного населення, беззаперечні свідчення по-
ставок російських важких озброєнь, порушення домовленос-
тей про припинення вогню – країни Заходу стереотипно ре-
агували на це висловом занепокоєння (напр.: EU and US voice 
concern on reports of Russian tanks in Ukraine // EU voices deep 
concern at continuous military build-up and deterioration of human 
rights situation in Crimea тощо). Цей елемент західної риторики 
став об’єктом численних жартів як з боку українських журна-
лістів, так і користувачів інтернет-мереж. Такі вислови зане-
покоєння добре узгоджуються з концептом стратегічної ви-
тримки (strategicpatience), яку потрібно виявляти у ставленні 
до Росії на думку деяких західних аналітиків, а також з інши-
ми численними виявами коливань Заходу у ставленні до росій-
ської аґресії в Україні. 

Неоднозначним у межах цієї загальної схеми, що умов-
но позначаємо як «західну»,  є питання про визначення сто-
рін конфлікту. Якщо підходити до цього питання з боку ана-
лізу дискурсу, то треба зробити висновок, що російська схема 
розуміння подій на Донбасі як громадянської війни значно 
вплинула на «західне» сприйняття. Додатковим аргументом на 
користь цього є наголошення західних лідерів на тому, що кон-
флікт в Україні не має військового вирішення і має бути залаго-

9 Див. сприйняття цього в українських медіях: http://espreso.tv/
news/2014/08/28/v_nato_vyhaduyut_novi_slova_schoby_ne_skazaty_scho_rosiya_
napala_na_ukrayinu
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джений винятково дипломатичними засобами. Крім зрозумілих 
суто практичних міркувань, уявлень про неможливість всту-
пати у збройний конфлікт з ядерною державою, яка до того ж 
прямо використовує останнім часом ядерний шантаж,  такий 
підхід до аґресора підкріплений і на рівні концептуалізації - 
адже результатом громадянського конфлікту згідно з його гли-
бинним концептуальним сценарієм, або наративною схемою, 
мають бути мирні домовленості, а не перемога, яка передбаче-
на концептуальним сценарієм для воєн між державами. Кон-
цепт перемоги доречний у війні із зовнішнім ворогом, проте 
він набуває застрашливого вигляду, якщо йдеться про перемо-
гу у громадянському конфлікті, адже така перемога означати-
ме «перемогу у війні із власним народом» (тлумачення подій, 
нав’язуване Росією ледь не спочатку конфлікту). 

Відзначені суперечності ставлять на порядок денний в 
Україні потребу вироблення єдиної спільної схеми розуміння по-
дій на Сході і російської аґресії в Криму в термінах одного й то-
го ж конфлікту між державами Росією та Україною. Ще раз слід 
підкреслити, що йдеться винятково про об’єднану концепту-
альну схему, а не про тактику, яка звичайно має бути різною 
для Сходу України і Криму. Проте роль Росії як аґресора за-
лишається однаковою, і це має бути зрозуміло міжнародній 
спільноті.

2.  Словник ворожнечі
Найбільш очевидною складовою дискурсу конфлікту є йо-

го словник. Останній рік був позначений справжнім вибухом 
нових номінацій-ярликів, що несуть у собі значний конфлікто-
генний заряд. Експансія лексики ворожнечі використовується 
як засіб маніпуляції в інформаційній війні. Так, укладений що-
йно Світланою Жаботинською словник-тезаурус лексичних іно-
вацій (грудень 2013 – 2014)  «Майдан – Антимайдан» налічує 
404 одиниці,  засвідчуючи значний масштаб сплеску лексично-
іноваційної активності (Жаботинська 2015). Праця Світлани 
Жаботинської, поряд із словником, містить також першу систе-
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матичну спробу когнітивно-лінгвістичного аналізу словника во-
рожнечі, що використовується в Україні10. Однак проблематика 
мови ворожнечі, навіть у галузі словника, породжує ще безліч 
семантичних і семіотичних проблем, що потребують розгляду.

Так, не завжди просто відрізнити  спонтанні процеси мо-
вотворчості й формування конфліктних та конфліктогенних 
різновидів дискурсу від цілеспрямованих маніпуляцій цими ж 
засобами.  Нелегко й відповісти на питання про те, якими тут 
мають бути «антидоти», як можна протидіяти мові ворожнечі, 
що в умовах воєнних дій використовується не тільки разом, а й 
нарівні з військовою зброєю?  Недарма британський автор Пі-
тер Померанцев, один з найпроникливіших дослідників специ-
фіки інформаційної війни, яку наразі веде Росія, позначає цей 
процес як перетворення інформації на зброю (weaponization 
of information), підкреслюючи використання інформації у вій-
ськових цілях. Показовою в цьому сенсі є існування спеціаль-
ного російського інформаційно-пропагандистського центру, 
який діє в інтернет-середовищі11  і спеціалізується на масова-
них вкидах,  зміст яких суперечить один одному, що підриває 
довіру до надійності будь-якої інформації. Водночас так звані 
«ольгінські тролі», що працюють в цьому центрі, нав’язують 
певні «безальтернативні» моделі інтерпретації (Путину нет 
альтернативы; Порошенко уничтожает свой народ). Не ви-
ключено також, що за допомогою цих технологій створюється 
й запускається в інтернет-середовище лексика ненависті - сло-
ва на позначення українців як ворогів, починаючи від майдау-
ни, і закінчуючи такими як укры, укропы, свидомиты, нацики, 
каратели тощо. 

10 Основну увагу у праці надано описові семіотичних способів формування 
негативної оцінності у лексиці на позначення противника, внаслідок чого не тільки 
виокремлено набір концептуальних доменів, актуальних для кожної зі сторін про-
тистояння, а й описано варіювання за ступенем аґресивності, нестандартні номіна-
тивні техніки, тощо. Словник-тезаурус містить як авторські тлумачення назв, так і 
приклади їхнього вживання.

11 http://www.radiosvoboda.org/content/article/26903778.html
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Що ж до спонтанних процесів творення нових вербальних 
засобів на позначення сторін конфлікту та його особливостей, 
то вони, разом із певними моделями протистояння мовній 
аґресії часто «перехоплюються» протилежною стороною з ме-
тою використання у подальшій інформаційній боротьбі.  

2.1. Функція ідентифікації й вербальна аґресія: що важли-
віше?

Починаючи з кінця листопада 2013 р. в Україні сформу-
вався новий словник протистояння, були створені та опробу-
вані лінгвістичні механізми, на базі яких значною мірою фор-
мується й сучасний дискурс конфлікту. Що ж до словника, то 
головною його ознакою є те, що в ньому простежується чіткий 
поділ на «своїх» та «чужих». Словник «ворожнечі» складається 
головним чином з негативно-оцінних назв «чужих», окремо у 
кожної із сторін конфлікту. 

Як правило, дослідники цієї лексики вказують на негатив-
ну оцінність як її провідну рису. Справді, такі позначення, як 
ватники, колоради чи карателі, майдауни мають досить роз-
миту семантику, натомість несуть у собі виразний негативно-
оцінний заряд. Може скластися враження, що головна функція 
таких слів полягає в тому, щоб  виразти зневагу до противни-
ка, принизити його12. Однак за всієї важливості вираження 
в умовах конфліктів ставлення зневаги й потреби виражен-
ня вербальної аґресії, що справді задіяне у таких словах, про-
відною функцією лексики ворожнечі є інша функція – а саме 
функція позначення власного місця мовця або автора письмо-
вого висловлення у загальній ситуації протистояння. Таким чи-
ном, функція лексики ворожнечі полягає у тому, щоб слова бу-
ли своєрідними лейблами, маркерами належності до тієї або 
іншої сторони протистояння. 

Фактично у словнику ворожнечі маємо справу з двома 
взаємодоповнювальними наборами слів, що складаються з 

12 (Пор. М. Кронгаузhttp://snob.ru/selected/entry/81241).
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відмінних позначень для «чужих» (і частково для «своїх») для 
кожної із сторін конфлікту. Той, хто вживає слово «ватник» 
або «колоради» не користується словом «свідоміт» чи «нацик», 
і навпаки, вживання назви «майдауни» виключає можливість 
використання позначення «колоради» (принаймні такою була 
ситуація на початку конфлікту, однак надалі вона зазнала дея-
ких змін). 

Відтак головне смислове й прагматичне навантаження 
отримує не саме по собі слово, а вибір лексеми. Саме вибір 
лексичної одиниці з того або іншого набору стає знаком на-
лежності до тієї або іншої сторони конфлікту. Таким є семіо-
тичний механізм. Семантична точність і т. под. відіграє меншу 
вагу. Насправді не так уже й важливо, називає якась людина 
представників іншої сторони конфлікту ватою чи сєпарами, 
хоча певні конотативні й семантичні відмінності тут є. Головне, 
що ця конкретна людина водночас не позначає представників 
ДНР-ЛНР ополченцы. Натомість той, хто вживає ополченцы,  
також демонструє свою позицію: він (вона) перебуває серед 
тих, хто підтримує ДНР-ЛНР, для нього (неї) це «свої», а укри, 
фашисти – «чужі».

Таким чином, основною функцією вживання номінацій 
зі словника ворожнечі є функція ідентифікації власної пози-
ції. Адже у ситуації конфлікту, тим більше збройного, завдан-
ня швидко визначити, маєш ти справу зі «своїм» чи «чужим» 
стає життєво важливим. Натомість потреба виявити вербаль-
ну аґресію хоча й зберігає свою значущість, але стає віднос-
но менш важливою. Уживання мовцем лексеми з тієї або іншої 
частини словника протистояння задає комунікативну пер-
спективу висловлення.

2.2. Активний vs. пасивний словник. Механізм табу.
Словник протистояння розподіляється принаймні на дві 

частини, окремо позначаючи «чужих» (і власних «своїх») для 
кожної зі сторон конфлікту. Будучи ознакою позиції в конфлік-
ті, вживання цих слів у мовній практиці окремої особи не пере-
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тинається, за принципом або/або – або ти називаєш протилеж-
ну сторону колоради, або укрофашисти. Жодне змішування у 
вживанні цих позначень однією й тою ж людиною не передбаче-
не. Правило, за яким комунікативна перспектива може змінюва-
тися залежно від таких факторів як характеристики адресанта/
адресата, соціальна ситуація, спосіб зв’язку, в цьому випадку не 
працює — варіювання факторів комунікативного акту не при-
зводить до обміну характеристиками. На відміну від соціаль-
них ролей, які змінюються залежно від умов комунікації, і од-
на й та сама особа може відігравати роль дитини у спілкуванні 
з батьками, та батьківьку роль у спілкуванні з власними дітьми 
(відповідно позначаючи ці ролі зверненнями «тату» («мамо») у 
першому випадку й синку (доню) у другому), позиції у сторонах 
конфлікту подібних змін не передбачають. Тобто вербальні по-
казники позиції у конфлікті не релятивізуються. 

Мовці користуються лише однією частиною словника 
протистояння. Водночас учасники з обох сторін мають знати 
не тільки «свою» частину словника, але й «чужу» для них, це 
входить до їхньої мовної та культурної компетенції.

 Насправді кожний учасник протистояння (ідеологіч-
ного, політичного, військового) володіє словником в усьому 
обсязі, знаючи поширені лексеми на позначення протилеж-
них сторін. Більше того, для всіх, хто живе в умовах кон-
флікту в сучасній Україні, навіть не беручи в ньому активної 
(помітної зовні) участі, передбачено володіння обома час-
тинами цього словника. Але тільки одна частина словника 
ворожнечі (менша) належить до активної лексики, яку лю-
дина вживає або в принципі може вжити у певних умовах 
комунікації. Натомість більша частина позначень зі словни-
ка конфлікту належить до так званої пасивної лексики. Це 
прийняте в мовознавстві розрізнення між активним та па-
сивним словниковим запасом, а також загальне положення 
про асиметрію у їхньому співвідношенні (пасивна лексика 
завжди значно перевищує за обсягом активну частину) до-



384

бре працює й на матеріалі мови ворожнечі, щоправда набу-
ваючи тут певних особливостей.

У загальновживаному словнику до пасивного запасу нале-
жать слова рідкі, книжні, застарілі, діалектні тощо. Носій мо-
ви та культури легко розпізнає їх у текстах, але сам у власному 
мовленні – усному чи писемному – не використовує. Нато-
мість у мові ворожнечі до пасивного запасу потрапляють слова, 
що є показниками належності до протилежної сторони конфлік-
ту. Так, людина ліберальних поглядів, не дозволить собі вжити 
слово ліберасти, натомість для консерваторів неприйнятними 
виявляться інші лексеми. В Україні лінією між «своїми» та «чу-
жими» на сьогодні є ставлення до війни на Донбасі. Відповідно 
для одних табуйованими для вживання виявляються слова на 
зразок майдауни, натомість для протилежної сторони заборо-
неними для вживання є сєпари і мордор. Саме механізм табую-
вання забезпечує неможливість обміну позиціями в конфлікті.

Важливо ще раз підкреслити, що той, хто позначає пред-
ставника протилежної сторони конфлікту ватником,  очевид-
но знає також слова нацики, свідоміти, майдауни, хоча й не 
вживає їх у своїй мовній практиці. Натомість ті, хто вживає 
позначення укрофашисти, добре знають про сєпарів та ко-
лорадів, хоча не вживають цих слів самі. Механізм функціо-
нування словника ворожнечі у цій частині дещо нагадує об-
сценну (ненормативну) лексику, на вживання якої в значній 
частині комунікативних ситуацій накладене табу. Водночас па-
сивне володіння (за принципом «знаю, але так не говорю») не-
нормативним словником в тому або іншому обсязі є частиною 
звичайної мовної компетенції для тих, хто таких слів не вжи-
ває. Проте аналогія з ненормативною лексикою є вірною тіль-
ки частково. Бо заборона на вживання однієї з частин словни-
ка мови ворожнечі відбувається не за принципом соціальної 
прийнятності/неприйнятності, а за ознакою належності в умо-
вах конфлікту до протилежного табору.

Особливості індивідуального володіння словником во-
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рожнечі можуть бути різними, в граничних випадках та або 
інша особа чи група осіб можуть взагалі не вживати у своєму 
мовленні цих слів (тобто їхній активний запас щодо словни-
ка ворожнечі ≥ 0). Деяка частина мовців свідомо відмовляєть-
ся від їх вживання, з політичних, естетичних або інших мір-
кувань. Але водночас переважна більшість громадян України 
сьогодні в тому чи іншому обсязі пасивно володіє мовою во-
рожнечі, знає й розуміє значення лексем, що є показниками 
сторін протистояння. 

У загальновживаній мові межа між активним і пасивним 
лексичним запасом є рухливою. Так само вона виявляє свою 
рухливість у мові ворожнечі. Проте шлях переходу з однієї 
частини словника до другої є іншим. У випадку загальновжи-
ваної лексики, як правило, відбувається розширення активно-
го запасу за рахунок засвоєння лексем із пасивного запасу (це 
особливо наочно відбувається у процесі шкільного навчання). 
Натомість для словника ворожнечі соціально прийнятне завдан-
ня є зворотнім - воно полягає у звуженні активної частини, виве-
денні максимального обсягу мови ворожнечі до пасиву. Спонтан-
ний перехід лексем з «ворожої» (пасивної й табуйованої) частини 
словника до активу, супроводжується суттєвими семантичними 
й комунікативно-прагматичними змінами. Здійснення подібних 
змін уможливлює механізм мовної гри (див. далі).

Змінне співвідношення між активним та пасивним лек-
сичним запасом указує напрямок потенційних регуляторних 
впливів: ми не можемо змінювати мовну компетенцію, впли-
ваючи на знання тих або інших небажаних лексем, змушуючи 
їх забути. Але щодо вживання мовних одиниць деякі механіз-
ми регулювання існують. 

2.3. Регуляторні механізми для мовних одиниць: цензура, 
корпоративна політика, мовна реформа.

Регулювання вживання мови ненависті в різних умовах та 
залежно від суспільного устрою може відбуватися за допомо-
гою прямої заборони, або цензури (у рамках діяльності відпо-
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відного державного інституту), але також і більш гнучкими 
засобами, починаючи від практики ідеологічного редагуван-
ня, створення внутрішньоредакційних інструкцій щодо вжи-
вання тих або інших номінацій і завершуючи широкими за 
обсягом мовними реформами, спрямованими проти різного 
роду дискримінації. Кожний із цих механізмів діє своїми ме-
тодами – цензура займається вилученням мовних одиниць та 
текстових фрагментів, не пропонуючи для них заміни. Семіо-
тичні наслідки у цьому випадку полягають у смислах, створю-
ваних лакунами, що залишаються в тексті (наприклад, забо-
рона на повідомлення про кількість загиблих військових під 
час війни13 створює лакуну, що заповнюється індивідуальни-
ми інтерпретаціями, чутками і т.ін.). Водночас в умовах війни 
ці негативні наслідки оцінюють як відносні порівняно з мож-
ливими втратами іншого порядку. 

Редакційні інструкції щодо вживання тих або інших номіна-
цій (які є одним з різновидів корпоративних політик) є пошире-
ною практикою, зокрема у світових медіях, які прагнуть дотри-
муватися відповідних стандартів та цінностей. Елементи мови 
ворожнечі та вияви вербальної аґресії (грубі вислови, аґресивний 
тон, дискримінаційні терміни тощо), як правило, не допускають-
ся (обмежуються). В останньому Editorial Guidelines BBC навіть 
перелічені обсценні лексеми, можливість появи яких має бути 
узгоджена з редактором випуску і головним радником з редакцій-
ної політики14. Цей механізм є гнучкішим, принцип свободи сло-
ва залишається незмінним, проте практично допускається вилу-
чення (заборона на вживання) засобів мовної аґресії, відповідно 
до прийнятих редакцією рамкових цінностей і стандартів.

Іншим способом боротьби проти мови ненависті є полі-
тика мовного реформування, цілеспрямовані зміни у вживан-
ні певних мовних одиниць і граматичних форм у США та в де-

13 http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/58904/Izrajilskyj_dosvid_vysvitlen-
na_ vijny _cenzura_na_vidznate

14 http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/page/guidelines-harm-language



387

яких інших країнах Заходу. Цей специфічний різновид мовної 
політики та мовного планування має на меті позбутися у сус-
пільстві расової, соціальної, гендерної й правової нерівності, 
зокрема за допомогою заміни негативно-оцінних слів та спо-
лук на позначення расової, соціальної, гендерної правової не-
рівності на нейтральні означення-евфемізми.  У цьому випад-
ку вилучення експресивного негативного слова поєднується із 
його одночасною заміною нейтральним позначенням. 

Проблема з евфемізмами полягає, серед іншого, в тому, 
що вони як правило є довшими і структурно складнішими по-
рівняно з вихідною назвою, крім того, такі позначення, на пер-
ших порах нейтральні, надалі мають тенденцію набувати нега-
тивної оцінки, і отже знову виникає завдання пошуку нового 
позначення. Слід також мати на увазі, що введення до обігу но-
вого позначення стикається з протидією у вигляді мовного ав-
томатизму. Цей автоматизм, як показує досвід, може бути по-
доланий, але для цього потрібен час.  

Ще одна проблема у випадку боротьби з мовою ненависті 
за допомогою мовного реформування, тобто заміни визначе-
них слів та конструкцій на інші, полягає у визначенні суспіль-
них сфер їх бажаного поширення та інституційних механізмів 
для впровадження нових термінів. Так, у випадку лінгвістич-
ного втілення ідей гендерної рівності вони поширювалися спо-
чатку серед учителів, далі ті поступово навчали учнів, згодом 
ідеї охопили видавничу політику, проникли в медії тощо. Про-
цес широкого впровадження мови, вільної від дискримінації, 
триває вже 30-40 років, його наслідки не отримали однознач-
ної оцінки, хоча безперечно вплинули на мовну практику та 
норми офіційного спілкування. Досвід мовного реформуван-
ня на принципах політичної коректності показав, що мовні на-
вички в певному соціальному діапазоні можуть бути змінені, але 
для цього у суспільстві мають існувати потужні антидискриміна-
ційні рухи, що мають значну соціальну підтримку. 

Висновок – боротися з мовою ненависті шляхом виключ-
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но регуляторних засобів (крім можливо редакційної політи-
ки, що передбачає уникнення грубих експресивних негативно-
оцінних позначень)  не завжди ефективно.  Набагато доцільніше 
буде активізувати потрібний когнітивний сценарій конфлік-
ту, або схему наративу. Активізації підлягає схема російсько-
української війни як міждержавного конфлікту внаслідок ро-
сійської аґресії. Відповідно назви учасників подій, пов’язаних з 
війною, мають узгоджуватися з цим загальним сценарієм. Кон-
цепт гібридної війни вписується в цю загальну схему – Росія 
веде проти України гібридну війну. Поняття гібридної війни 
розширює коло можливих учасників конфлікту, але не впли-
ває на визначену схему головних учасників протистояння. 

3. Механізми іншування (othering)
Серед механізмів іншування та дискримінації провідна 

роль належить категоризації. Це можна продемонструвати на 
прикладі ставлення до ВПО.

Розглянемо сюжет із пошуком переселенцями житла в 
Одесі.

«Чому переселенцям важко знайти житло в Одесі»15

 «Одесити все частіше не хочуть здавати свої квартири 
переселенцям із зони АТО»

«Допомогти переселенцям з пошуком квартири можуть 
не тільки держструктури, а й досвідчені ріелтори».

У кінці статті переселенці потрапляють до загальної кате-
горії небажаних наймачів разом зі студентами, постояльцями 
з тваринами, сім’ями з немовлятами,  представниками інших 
етносів (грузини, чеченці, турки), сім’ями військових.

Ці тенденції підтримуються стійкими стереотипами про 
міграцію, згідноо з якими

1. Міграція загрожує, викликає тривогу
2. Має негативні наслідки

15 http://ukr.segodnya.ua/regions/odessa/pochemu-pereselencam-trudnoy-nayti-
zhile-v-odesse--558638.html
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3. Міграція – це (брудний) потік
4. Чужі як нечисті.16

Додаткові приклади:
«В РНБО кажуть, що потік переселенців з окупованих те-

риторій різко зріс» (заголовок на УП, 10 грудня 2014 р.)
Тут відтворено концептуальну метафору – МІГРАЦІЯ ЦЕ 

ПОТІК + прийом інтенсифікації (різко зріс). 
З‘являється новий оціальний вимір («класова нена-

висть»):
Елітні “біженці” з Донбасу приховують депутатське ми-

нуле і ховаються у Києві17.
Таким чином до традиційних упереджень додаються нові 

стереотипи.
4. Асиметричні відповіді в інформаційній війні: мовна гра
Інформаційна війна широко користується вербальною 

аґресією. Одним з її виявів є застосування лексики зі словника 
ворожнечі, що виражає негативне ставлення до окремої люди-
ни або групи людей. Вербальна аґресія є інструментом бороть-
би за домінування – словесне приниження та образа виступа-
ють засобами символічного придушення й підпорядкування, 
прямого (у спілкуванні з об’єктом аґресії) чи опосередкова-
ного (у спілкуванні з третіми особами зі згадками про об’єкт 
аґресії). Одним з ефективних засобів протистояння вербаль-
ній аґресії є мовна гра. Як показують дискурсивні наслідки ро-
сійської аґресії в Україні, за допомогою мовної гри зі словника 
ворожнечі інколи вдається ввести його центральні лексеми.

Мовна гра спирається на свідоме порушення функціо-
нальних та структурно-семантичних норм використання мов-
них одиниць. Вона широко використовується в сучасних ме-
діях, що тим більше робить її придатною для застосування в 
інформаційній війні. До речі укладений С. А. Жаботинською 

16 Яворська 2012
17 http://tsn.ua/politika/elitni-bizhenci-z-donbasu-prihovuyut-deputatske-minule-

i-hovayutsya-u-kiyevi-370079.html
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Словник-тезаурус «Майдан – Антимайдан» рясніє від прикла-
дів неологізмів, створених за допомогою механізмів мовної 
гри, однак дослідниця, ретельно аналізуючи моделі утворення 
фразеологізмів, про це не згадує, очевидно тому, що така гра 
в цих випадках є переважно дуже грубою й несмачною, надто 
далекою від естетичної функції мови, яку пов’язують тради-
ційно з мовною грою (пор. такі включені до словника лексеми 
як федерасти, поцреоти, та багато інших). Однак навіть у таких 
відразливих прикладах є задіяним механізм мовної гри.

Раніше мовна гра в медіях розглядалася здебільшого як 
механізм привернення уваги читача, підвищення експресії ме-
дійного тексту, головним чином негативної. Проте за певних 
умов, як свідчить наш матеріал, мовна гра здатна призводи-
ти до реконцептуалізації понять, до зміни комунікативного і 
смислового навантаження елементів мови війни. 

Відомо, що мовна гра, як будь-які жарти і все, що пов’язане 
зі сміхом, має короткотривалий термін дії. Проте важливіше, 
що її наслідки у випадку успіху стають незворотними. Слова 
із словника ворожнечі, що потрапили до сфери дії ефектив-
ної мовної гри і перетерпіли смислову й комунікативну транс-
формацію, надалі не надаються до повторного використання у 
первісному пропагандистському смислі. Вони самі також мо-
жуть бути швидко вимиті з активного словника, але поверну-
ти до їхнього значення первісний негативний зміст, очевидно, 
неможливо. Тому мовну гру можна вважати ефективним – хо-
ча нелегким для використання – інструментом протистояння 
мові ворожнечі. 

4.1. Порушення комунікативних правил (концепт образи).
У рамках аналізованого словника ворожнечі, пов’язаного 

з конфліктом в Україні, мовна гра заснована насамперед на по-
рушенні комунікативних правил прагматики, а саме на зруй-
нуванні заборони на використання негативних позначень з 
прийменниками першої особи. Мова, що призначена для нега-
тивної оцінки іншого, його приниження й образи, не викорис-



391

товується в прямому значенні для характеристики себе самого 
(себе самих). Концепт образи побудований таким чином, що 
передбачає спрямованість на іншого – людина не в змозі обра-
зити сама себе. У цьому полягає відмінність вербальної аґресії 
від інших видів аґресивної поведінки – завдати фізичної шко-
ди собі самому можливо, але образити себе – ні. 

Це обмеження чітко працює при застосуванні образли-
вих слів. Наприклад, позначення брехло припускає вживання 
з особовими займенниками 2-ої та 3-ої особи: ти брехло/він 
брехло, однак при спробі застосування з прийменником пер-
шої особи: я брехло справляє враження або неприродного, або 
іронічного, такого, що фактично заперечує його буквальне 
значення (відкидає припущення про схильність до брехні). 

Таким чином, застосування негативних позначень «чужо-
го» до характеристики себе («своїх») можливе, але лише в пев-
них тимчасових контекстах, які спонукають до їхнього іроніч-
ного прочитання. Для того, щоб остаточно «нейтралізувати» 
таке негативне позначення, перетворити його на стійку пози-
тивну характеристику для «своїх», необхідні додаткові засоби 
мовної гри, а також задіяння метафоричного потенціалу від-
повідної лексеми та її подальшого переосмислення. Як свід-
чать наші приклади, цей механізм не є універсальним. Так, для 
позначення брехло його негативна семантика (належність до 
суспільно, морально та логічно неприйнятної сфери неправ-
ди/брехні) помножена на так само однозначну негативну екс-
пресивність зовнішньої форми роблять його цілковито непри-
датним для позитивного переосмислення (причому експресія 
форми середнього роду із суфіксом–л-створює для цього ледь 
не головну перешкоду). 

4.2. Приклад успішного переосмислення: укроп
Найвідомішим зразком вдалого перетворення негатив-

ного позначення на позитивне за допомогою мовної гри та 
додаткових візуально-семіотичних засобів є лексема укроп. 
Слово укроп поширювалося за допомогою соціальних ме-
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реж і широко використовувалося в російській інформацій-
ній війні проти України. За формою це слово прочитувалося 
як похідне від укр, укри (первісно знущальне позначення від 
нібито назви членів прадавніх племен, вигаданих пращурів 
сучасних українців). Укроп як негативно-оцінна назва укра-
їнців і тих, хто воює на боці України, було утворене за неяс-
ною моделлю, можливо під впливом таких назв екзотичних 
чи міфологічних осіб як циклоп, ефіоп. Омофонія з назвою 
рослини (рос. укроп) використовувалась як додатковий спо-
сіб метафоричного пониження від категорії живої істоти до 
рослинного світу. У словнику, укладеному Світланою Жабо-
тинською, зафіксовано велику кількість похідних від укроп: 
Укропия, Укропистан, укропармия,  Укропизм,  укропитек, 
більшість з яких є оказіоналізмами. Натомість укроп пере-
творився на одне з центральних позначень у сучасній мові 
протистояння. 

Історія з позитивним переосмисленням цього терміну во-
рожнечі і застосування його на позначення «своїх» стала ши-
роко відомою (див. Жаботинська 2015, сс. 74-75).  Однак вона 
потребує окремого аналізу. Зосередимось тут на моментах, що 
пояснюють внутрішньомовні і соціально-семіотичні механіз-
ми переосмислення й перекодування.  

У процесі переосмислення образливого терміну укроп 
спочатку було використано такий лінгвістичний (стилістич-
ний) механізм як іронія (глузливе застосування до себе об-
разливого терміну, яке нівелює образу). Переосмислення су-
проводжувалося купою жартів, з’явилися анекдоти на тему 
ототожнення укроп (рослина) з український вояк. Напр.: «Баб-
ця торгує зелениною біля метро. Повз неї пробігає чоловік у 
камуфляжі. Бабця до нього: – Беріть укроп! Він відповідає на 
бігу: – Своїх не їмо!». Поява таких текстів засвідчує, що мов-
на гра була підхоплена і засвоєна на кількох рівнях, зокрема у 
міському фольклорі, тобто «знизу». З’явилися також і розпо-
віді у жанрі жартівливих пояснень (з покликаннями на корис-
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ні властивості рослини) – кріп використовують як засіб проти 
колорадського жука (або колорадів). 

Ідея була розвинута на візуальному рівні (шеврон із зо-
браженням суцвіття кропу, художник А. Єрмоленко) і підкрі-
плена соціально значущими демонстраціями зверху. Крім то-
го, був задіяний додатковий елемент мовної гри, спрямований 
на переосмислення структури цієї назви – розшифрування 
(псевдочленування) слова укроп як абревіатури. Так, Прези-
дент Петро Порошенко під час перебування у Маріуполі про-
демонстрував на своєму одязі цей шеврон і сказав: “Нехай 
вони нас називають “укропами”. Тому що УКРОП розшифро-
вується дуже просто – “Український опір”. http://www.pravda.
com.ua/news/2014/09/8/7037102/ 

Таким чином, у переосмисленні негативно-оцінного по-
значення із словника «чужих» як позитивної самоназви були 
використані як спонтанні, так і цілеспрямовано впроваджені 
дії, включно з використанням символічного авторитету глави 
держави. Позитивне перекодування слова укроп відбувалося 
в кількох вимірах (лексико-семантичному, текстовому й візу-
альному), а мовна гра велася одночасно в кількох напрямках 
(стилістичному, семантичному, структурному). Крім того, цей 
приклад мовної гри показує розширені можливості її ведення 
на основі білінгвальної ситуації в Україні.  Так, відповідником 
літературного рос. Укроп є укр. кріп, проте в умовах функціо-
нування обох мов укроп не тільки актуалізує «рослинне» зна-
чення в українському контексті (завдяки постійним кодовим 
перемиканням і застосуванню російських слів як вкраплень), а 
й стає підставою для його ігрового членування як української 
абревіатури (Український опір).

Не в останню чергу можливості перекодування сприяв по-
зитивний асоціативний ряд, пов’язаний з кропом (приємний 
запах, свіжість), його належність до категорії того, що нази-
вають зеленина–традиційно використовуваних в українській 
кухні свіжих овочів та трав. 
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Одноманітність зеленини у цьому випадку не призводить 
до оцінного зниження, вона навіть стає перевагою при здій-
сненні метафоричного переносу до домену війни та війська. 
Укропи – це солдати, рослинна «регулярність» у домені війни 
реалізується як сила та ефективність18.

До прикладів позитивного переосмислення негативних 
позначень можна додати також слово укр, множина укри, яке, 
на думку Оксани Забужко, замість знущального позначення 
перетворилося на позитивну назву українських воїнів, силь-
них та аґресивних, таких, що наводять страх на ворога19. Ще 
один приклад – кіборги, що зрештою замість здегуманізованих 
роботів з мови сепаратистів й російських аґресорів почали по-
значати героїчних захисників Донецького аеропорту, стали на-
звою для своїх, для української сторони. 

І насамкінець – зауваження до історичного контексту:  
період активних семантичних трансформацій лексеми укроп 
припав на час після Іловайської трагедії (візит Петра Поро-
шенка до Маріуполя, коли він інтепретував укроп як Україн-
ський опір, відбувся 8 вересня 2014 р.). Великі людські втрати, 
важливий етап у побудові української армії, формування но-
вого військового етосу - і на поверхні «біжуча історія» лише 
одного слова з дискурсу війни20. 

4.3. Вата, ватники – ще одна спроба переосмислення
Слово ватник є одним із центральних термінів у словнику 

протистояння. Це слово неодноразово ставало об’єктом пояс-
нень. Його тлумачать по-різному, однак остаточно переконли-
вої дефініції це слово так і не отримало. С. Жаботинська вва-

18 Ця метафора, можливо, типологічно споріднена з метафорою ВІЙСЬКО ЦЕ 
ЛІС, воїни – дерева, реалізованою зокрема у  валлійській та ірландській традиціях 
(див. Martin J. Ballet al. CelticLinguistics / IeithyddiaethGeltaidd: ReadingsintheBrython
icLanguages. JohnBenjaminsPublishing, 1990, p. 304), а також у шекспірівському Мак-
беті.

19 http://bukvoid.com.ua/events/culture/2014/07/26/164852.html
20 До речі історія з кіборгами також єоднією з найтрагічніших сторінок цієї ві-

йни. Можливо це й невипадково.
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жає це слово аналогом позначення «совок». Дослідниця вважає 
що рос. ватники позначає проросійськи налаштованих україн-
ців, які підтримують сепаратистські ідеї, але не воюють за них. 
Дослідниця приписує їм головні стереотипи російської пропа-
ганди: ватники «уверены в том, что власть в Киеве захватили 
националисты и бандеровцы, которые хотят приехать в их го-
рода и вырезать все население. Ватники надеются, что Россия 
им поможет. Ватниками называют также россиян, не желаю-
щих понять, что реально происходит в Украине и безоговороч-
но верящих антиукраинским СМИ» (цит. пр., с. 63). Російські 
лінгвісти відзначають в цьому слові дещо інші моменти. Так, 
Максим Кронгауз, що в цій назві є вказівка на низький соці-
альний статус особи, яку так позначають. Натомість Олексій 
Міхеєв стверджує, що це слово спочатку застосовувалося до 
жителів «Юго-Востока Украины», а згодом було застосовано 
до росіян. Михеєв вказує також на спроби переосмислити це 
слово, надати йому позитивної оцінки й почати використову-
вати як самоназву. 

С. Жаботинська наводить поширювані в мережі тексти із 
зображенням солдата часів Великої вітчизняної війни21 («назо-
ви меня ватником, заставь меня гордиться»). Серед спроб пере-
кодувати цей термін на позитивну самоназву слід назвати також 
фешн-показ з гламурними моделями ватників (одягу), організо-
ваний ексцентричним російським багатієм Стерліговим. 

Спроби перетворити ватнік (а заодно й негативне позна-
чення з цього ж ряду колорады) на «горду назву» відносно не-
щодавно було здійснено в Росії, де Головне управління культури 
Алтайського краю запропонувало школярам теми для творів на 
конкурс “Гордое имя – “ватник”, и “Мы – не “колорады”. Мы – по-
томки дедов и отцов с Георгиевскими крестами!» Тут так само 
простежується намагання вбудувати ватник до концептуальної 
схеми з елементами гордість, солдати, ВОВ, патріотизм.

21 Солдат на цій картинці, до речі – це український актор Леонід Биков у  ра-
дянському фільмі
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Наскільки можна судити, ця суто цілеспрямована спроба 
переосмислення ватника як позитивної назви для «своїх» ви-
явилася загалом недолугою, а тому неефективною. Очевидно, 
у таких випадках поряд із цілеспрямованими впливами мають 
діяти спонтанні механізми.

Цікаво, що за результатами голосування в соціальних ме-
режах в Росії слова “ватник”, “колорад”, “Крымнаш”, “фейк” 
стали головними словами 2014 року22. До речі у жовтні 2014 
увійти до цього списку міг також укроп, але на початок 2015 р. 
він звідти зник. Не виключено, що також і через вдале пози-
тивне переосмислення на українському ґрунті (див. вище). 

Однак насправді тенденцію до вимивання й зникнення 
показують і інші лексеми з цього списку – в Росії їх тепер ма-
ють шанс замінити інші «модні» слова, цього разу з лексикону 
молоденьких мам.

Хоча укр. ватник (збірне вата) поки що не здає позицій. 
Але, наприклад, слово колоради, яке було одним із централь-
них термінів мови протистояння, вже майже щезло з обігу.

Висновки
1.Російсько-українська війна має в дискурсивному вимі-

рі глобальний масштаб, хоча у військовому вимірі йдеться про 
локальний збройний конфлікт.

2. Мова ворожнечі в умовах російсько-української війни 
стала одним із найвиразніших показників конфлікту. Поява 
великої кількості нових, експресивно забарвлених негативних 
лексем, що використовувалися як семіотичні маркери належ-
ності до однієї із сторін конфлікту, стали надійним діагностич-
ним показником гостроти протистояння.

3. Аналіз словника протистояння дозволив визначити 
ефективні механізми протидії вербальній аґресії – це вико-
ристання механізму мовної гри. Проте контрольоване засто-

22 http://m.rg.ru/2015/03/16/yazik.html
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сування цього механізму може бути надто складним. Механіз-
мом мовної гри варто цілеспрямовано користуватися лише для 
підтримки спонтанних мовних процесів – тоді він може мати 
швидкий ефект, виводячи ключові лексеми за межі конфлік-
тного протистояння.

4. Дослідження лексики протистояння в динаміці засвід-
чує виразну тенденцію до нетривалого існування таких лек-
сем, їх швидкоплинності. Це може пояснюватися тим, що 
значну частину словника ворожнечі в нашому випадку станов-
лять експресивні неологізми, створені за оригінальними, тоб-
то неусталеними словотвірними моделями  Відтак вони мають 
низькі шанси потрапити до загальновживаної лексики, а отже 
швидко зникають із широкого вжитку. Ця тенденція відзначе-
на не тільки нами для українських позначень (українською та 
російською мовами), а й для аналогічних, часто паралельних 
назв, що вживаються в Росії.

5. Фрагмент словника ворожнечі, що далі продовжує по-
требувати  уваги, пов’язаний з подіями на Сході України. 
Ці події мають ознаки громадянського конфлікту в умовах 
російсько-української війни. Концептуальні схеми пояснення 
подій у мешканців територій ДНР-ЛНР значно відрізняються 
від тих інтерпретаційних моделей, що побутують на території 
України.  Назви сторін та кваліфікація подій в медіях та в мо-
ві офіційних осіб мають бути гранично коректними, насампе-
ред щодо місцевих жителів. ВПО зі Сходу України також ма-
ють бути виведені з-під дії вербальної аґресії, яка реалізується 
не стільки в назвах, скільки в тенденції до дискримінації при 
спробах зняти житло та при прийомі на роботу.

6. На рівні наративних концептуальних схем, що визначають 
розуміння природи конфлікту та формують уявлення про необ-
хідність тих або інших тактик поведінки, російсько-український 
конфлікт реалізується наразі в трьох основних контроверсійних 
версіях – як війна між Росією і Україною (міждержавний кон-
флікт), як громадянський внутрішньоукраїнський конфлікт,  
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і «гібридна версія», яка по різному тлумачить анексію Криму 
і події на Донбасі (окупацію Криму як вияв російської аґре-
сії проти України (міждерджавний конфлікт) і події на Сході 
України як внутрішньоукраїнський громадянський конфлікт, 
підтримуваний і роздмухуваний Росією). Перша версія домі-
нує в Україні, друга в Росії, третя різною мірою поширена в де-
мократичних країнах Заходу.

7. Ситуація існування контроверсійних варіантів розу-
міння подій є несприятливим для України когнітивним та ін-
формаційним фактором, особливо в тій частині, що стосуєть-
ся неузгодження української концептуальної моделі з моделлю 
наших західних союзників, яке може призвести до порушень у 
механізмі розуміння, створюючи додаткові ризики. Відтак ви-
никає завдання поширення в західних медіях і в спілкуван-
ні із західними союзниками аргументів на користь розуміння 
російсько-української війни як міждержавного конфлікту, фо-
кусуючись на єдиній ролі Росії як аґресора – і в Криму, і на 
Сході України.
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Ольга Малишева 

Як виграти інформвійну 
Частина 1. Війна соціальних емоцій

“Інформаційну війну ведуть не стільки заради переконання,  
скільки заради “впливу на соціальні стосунки” та  

“встановлення контролю над джерелами стратегічних ресурсів”
Пітер Померанцев

Мораль рабів для творення свого завжди потребує спочатку  
ворожого і зовнішнього світу, вона має потребу, кажучи фізіологічно,  

в зовнішньому роздратуванні, щоб взагалі діяти –  
діяльність її в основі своїй є реакцією

Ф. Ніцше

Cтаття є спробою описати механізми маніпулятивного 
впливу на психіку аудиторій російських ЗМІ з позиції враху-
вання особливостей соціумів, до якого належить кожна з ауди-
торій, рівня їх загальної дистресованості і особливостей між-
групової взаємодії. Звичайна практика перегляду телевізійних 
програм ділить населення на дві великі групи – тих, хто має 
стійку психоемоційну залежність від телевізійного продук-
ту виробництва РФ, і тих, хто має до нього стійку відразу. За-
гальне функціонування інформаційного поля в ряді випадків 
викликає (чи посилює вже наявну) “подвійну картину світу”, 
паразитуючи на позасвідомому механізмі асоціативного на-
вчання. Це негативно впливає на загальне самопочуття, емо-
ційну сферу та когнітивні здібності людини. Метою інформа-
ційних спецоперацій є утримання цільових аудиторій у стані 
перманентної тривожності та пригніченості, характерної для 
залежних, низькорангових з етологічної точки зору осіб. Здій-
снено спробу пояснити причини, через які громадяни Украї-
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ни виявились менш вразливими для такого впливу порівняно 
з громадянами РФ. Пропонуються способи дослідження мані-
пулятивних впливів та практичної протидії ним.

Теорія
або чому саме “біологічний соціальний ранг”

 “Цивілізація, ідентичність, суверенність, держава, релігія, 
народ, сім’я, суспільство” – чи не основні ключові слова ро-
сійського інформаційного поля останніх років. Ці слова мають 
дві спільні ознаки: вони стосуються об’єднань людей, і жод-
не з них не має чіткого, загальновживаного визначення. Це не 
дивно: соціальна поведінка людей регулюється в основному 
психічними механізмами, більшість із яких еволюційно наба-
гато давніша за свідомість (яка анатомічно асоціюється в пер-
шу чергу з префронтальною корою лобних ділянок головного 
мозку), і, крім того, є унікальною для приматів, а значить, не 
могла бути вивчена в дослідах на розповсюджених лаборатор-
них тваринах, гризунах і собаках.

Свідомість, яка виконує функції “вищого контролю” по-
ведінки, дуже погано оперує інформацією, яка не є вербалізо-
ваною або чітко візуалізованою, тому цілий пласт соціальних 
взаємодій і відповідних культурних практик, особливо тих, 
що стосуються невербальної передачі інформації, описуються 
і характеризуються метафорично, неточно або спекулятивно. 
Яскравий приклад такої характеристики – описання резуль-
тату від спілкування з людиною, що перебуває у важкому де-
пресивному стані, як “енергетичного вампіризму”, при повній 
впевненості особи в неіснуванні як абстрактних “енергій”, так 
і власне вампірів. “Віддзеркалювання”, основний і унікальний 
для приматів механізм спілкування, загалом складний і бага-
тогранний, в першу чергу базується на абсолютно несвідомій 
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здатності до зчитування виразу обличчя і пози того, з ким від-
бувається комунікативний акт, непомітного зовні мікроскоро-
чення лицьових і скелетних м’язів відповідно до побаченого, і 
фіксації результату цієї вправи у вигляді “моделі” емоційного 
фону іншої людини (у випадку з нашим “вампіром” – відвер-
то дискомфортного). Аналогічно діятиме і опонент (настрій у 
“вампіра” внаслідок цього трохи покращиться), що й підси-
лить метафору.

“Віддзеркалювання” відбувається у будь-яких вищих при-
матів при контактах між собою, але питання в тому, наскільки 
воно буде інтенсивним в кожного з учасників взаємодії. Оче-
видно, та мавпа, яка “віддзеркалить” сильніше, отримає біль-
ший вплив і змінить поведінку сильніше, ніж та, що “віддзерка-
лить” слабше – відповідно, вплив цієї другої на поведінку інших 
членів групи більший, сильніший, а соціальний ранг – вищий. У 
вищих приматів, а особливо в людини, за умови емоційного не-
вдоволення результатом, частково вмикається контроль любної 
кори, а точніше, її преоптичної зони – єдиної ділянки, яка здат-
на відреагувати на ситуацію достатньо швидко, відбувається мі-
крокоригування міміки і пози, і ситуація повторюється знову і 
знову, аж до досягнення взаємоприйнятного емоційного фону, 
“капітуляції” одного з опонентів або припинення контакту. Та-
ким чином, в нормі суб’єктивно вищий ранг матиме той,  в ко-
го фронтальний кортекс реагує швидше і злагодженіше, а вираз 
обличчя і поза – “переконливіші”.

Ця “переконливість” вже є ситуативно залежною. По суті, 
вона має хоча б частково покращити емоційний фон опонента, 
який може залежати від неймовірної кількості абсолютно непе-
редбачуваних факторів. Але деякі речі трапляються частіше за 
інші, і деякі негативні стани люди вміють досить непогано по-
кращувати самостійно, тому можна стверджувати, що станом, 
який найчастіше доводиться покращувати, є базова, так звана 
“амігдальна” тривожність, стан, абсолютно природний для будь-
якої живої істоти, коли вона стикається з будь-яким невідомим 
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об’єктом або ситуацією. До того ж така тривожність важко усві-
домлювана, вона ніби-то “тривожність ні про що і про все од-
разу”, тому поза соціальними контактами вона послаблюється в 
основному в результаті свідомих і попередньо спланованих дій, 
що завершуються успіхом, що, як відомо, трапляється набагато 
рідше, ніж зустріч з іншою людиною.

Тому вищий соціальний ранг “за біологією” буде мати осо-
ба, що мовою тіла демонструє розслабленість, врівноваженість, 
спокій і все, що на рівні емоцій асоціюється з успіхом і впевне-
ністю (на соматичному рівні це фактично означає прояви різ-
кого викиду тестостерону в плазму крові): випрямлену, але з 
розслабленим плечовим поясом, “природну” позу, блискучі очі 
і так звану “недюшенівську”, самими губами, слабку посмішку. 
Та сама поза беззаперечно свідчить про хорошу роботу пре-
фронтальної кори (а відповідно, інтенсивність серотонінергіч-
ної системи), тобто розуміння того, що відбувається і впевне-
ність в контролі над оточенням.

Той з учасників комунікативного акту, хто виконає цей 
ритуал краще, стане прикладом для несвідомого наслідуван-
ня іншими, його товариство буде бажанішим, слова важити-
муть більше, а прохання виконуватимуться охочіше. Він легше 
формуватиме собі оточення відповідно до особистих смаків, 
інтересів і планів, – і безсумнівно, обиратиме тих, хто не псу-
ватиме настрій самою своєю присутністю.

Втім, у грі “хто впевненіший” є ще один спосіб виграшу, 
шахрайський: якимось чином послабити або й нівелювати у 
опонентів контроль префронтальної кори (структури, в по-
рівнянні з іншими, повільної, енергоємної і погано скоорди-
нованої всередині себе). Для цього існує багато способів, які 
умовно діляться на дві групи. Перша – розкоординація кори 
(відволікання уваги, сигнали до різних модальностей, що рід-
ко бувають пов’язані між собою, незвичайні соматичні впли-
ви, що активують інші ділянки префронтальної кори) – так 
працює “циганська магія”, коли транзакція починається не з 
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погляду, а з дотику до руки (тактильного контакту), так діють 
досвідчені кримінальники, які навчаються транслювати різні 
емоційні плани окремо м’язами обличчя і позою (невимуше-
на, спокійна поза при гнівному виразі обличчя). Друга – про-
вокування різкого сплеску дискомфортних емоцій, в усьому їх 
спектрі – від демонстрування гніву або погорди до імітації гли-
бокого розпачу. Але чим важче усвідомлюється трансльована 

Два самці шимпанзе (в стані спокою) з одного трайбу. Зліва – дорослий сильний самець, який, однак, 
ніколи не підіймався в ієрархії на значний рівень, був відомий як “поросячий вбивця” – вбивав дрібних 
тварин без харчової мети. Справа – колишній багаторічний лідер трайбу, що в похилому віці поступився 

місцем молодшому самцю

Двоє американців італійського походження, подібні за антропотипом, фото відносно одночасні і зняті в 
подібному ракурсі. Зліва – Аль капоне, зправа – Джо Петросіно, харизматичний нью-йорский поліцей-

ський, принциповий борець з італійською мафією
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емоція, тим важче протистояти такому впливу, і тим довше він 
триватиме – і тому базова тривожність (“висадка на ізмєну”) є 
дуже вигідною і тут.

Постійне перебування у стані тотальної неусвідомленої 
тривожності є одним із найпотужніших і найтриваліших мож-
ливих дистресорних факторів. Коли такий стан триває достат-
ньо довго (клінічною межею вважаються три-чотири тижні), він 
починає підсилюватись за принципом позитивного зворотного 
зв’язку: стабільно низький рівень серотоніну, що суб’єктивно 
відчувається як таке собі непевне відчуття пригніченості; фізі-
ологічно пов’язаний з цим викид кортизолу призводить до по-
гіршення функціонування всіх систем організму, крім скелетно-
м’язової, що (також безадресно) погіршує загальне самопочуття, 
і це знижує рівень серотоніну ще більше. Допамін, що є антаго-

Сирійська карикатура 2012 року. За всієї показової амбівалентності і пози, і вирази обличчя обох 
зображених виразно передають їх соціальний ранг.
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ністом серотоніну і загалом важливий і потрібний в більшості 
допамінергічних систем, в корі, однак, відіграє доволі деструк-
тивну роль (його високим рівнем в мезокортикальній системі, 
наприклад, формуються всі симптоми шизофренії, крім харак-
терної “емоційної бідності” – фрагментарність мислення, гі-
перфіксація на малозначних деталях, параноїдальні прояви). 
Оточуюче середовище здається більш загрозливим і непередба-
чуваним, ніж раніше, самопочуття погіршується – і це ще біль-
ше знижує рівень серотоніну префронтальної кори, кортизолу 
в організмі і допаміну. Останній фактор, втім, трохи пом’якшує 
ситуацію – висока активність мезолімбічної допамінової систе-
ми провокує активну “пошукову поведінку” і позасвідоме (асо-
ціативне) навчання. Така діяльність, хоч і хаотична, у випадку 
серії успіхів може призвести до розриву кола позитивних зво-
ротних зв’язків. Але оскільки чим далі, тим більше пошукова ді-

Сцена виконання так званого “циганського гіпнозу”, 
одного з “попередників” російської телепропагандистської схеми
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яльність буде імпульсивною і ненаправленою, тим нижчі шанси 
на значний результат. Тому закономірним фіналом найімовір-
ніше буде формування набутої безпомічності в більшості си-
туацій, особливо у тих, які потребують складного планування і 
тривалого часу для виконання.

В другому випадку в аналізі ситуації задіяні лише ділянки 
префронтальної кори, функції яких так чи інакше зводяться до 
прийняття швидких рішень під сильним емоційним впливом, 
часто – з “моральним” контекстом. (ventromedial prefrontal 

Реакція на тривожне повідомлення 
(згори – мозок в спокої, знизу – в стані стресу) 
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cortex). Решта префронтальної кори фактично не задіяна в при-
йнятті рішень; гіперактивація amygdala сприяє встановленню і 
закріпленню “емоційних” асоціативних зв’язків, за яких асоці-
йовані поняття не обов’язково можуть мати між собою логіч-
ний зв’язок. (джерело - http://www.nature.com/nrn/journal/v10/
n6/box/nrn2648_BX1.html)

Такими є комунікативні схеми на рівні особистості. На рівні 
груп товариство такого нещасного, як і в випадку з “енергетич-
ним вампіром”, мало приємне для оточуючих – крім тих, хто теж 
дуже потребує товариства, тобто таких самих, як і він (чи вона). 
Зрештою, якщо в них є можливість або необхідність сформувати 
щось на кшталт групи, вони виробляють специфічні “низькоран-
гові” практики співжиття, в яких дуже цінуються короткотермі-
нові способи зняття дискомфортних станів (спонтанний грумінг, 
він же “душевність”, нерозбірливий секс, вживання легко досяж-
них психотропних речовин, безпричинні бійки) і мало цінуюєть-
ся будь-яке стратегування – адже світ для таких людей виглядає 
непевним і непередбачуваним. Результати міжособистісних вза-
ємодій, через подібність поведінки учасників, залежить більше 
від випадку або зовнішніх обставин, аніж від соціальної вправ-
ності комунікаторів. Результат – моментальне пониження того, 
хто програв, в соціальному ранзі, яке викликає добре відому всім 
емоцію під назвою “сором” (на відміну від провини, яка є резуль-
татом невдоволення власними діями, сором лише фіксує соціаль-
ну невдачу, зовнішні причини тут не беруться до уваги і їх вплив 
не послаблює негативності емоції).

Культурні практики груп низькорангових людей можуть бу-
ти доволі різноманітними, але в усіх, очевидно, наявне відчуття 
сорому як основної соціальної емоції, а її неселективність і непе-
редбачуваність ситуацій, якими вона може бути спровокована, 
знов-таки підсилює базову тривожність вже у групі загалом.

Оскільки всі функції, які стосуються до сфери відповідаль-
ності префронтальної кори (довгострокове планування, плас-
тичний самоконтроль, вибудовування багатокрокових планів 
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дій) належать в таких співтовариствах до очевидно малоцінних, а 
спонтанна емоційність, навпаки, цілком толерується, така група є 
доволі легко маніпульованою за допомогою першої групи техно-
логій – саме в таких спільнотах знаходять вдячну аудиторію вож-
ді, пророки, харизматичні лідери і решта пройдисвітів, які діють 
за допомогою таких нехитрих прийомів, як заклик до різні, про-
мовлений ніжним голосом, запрошення (під релаксуючу музику) 
до самоспалення з метою добре пообідати на тому світі, або хоча 
б пожертвувати гроші. “Фізіологічна” плата за покірливість – до-
звіл наблизитися до високорангового, віддзеркалити його пове-
дінку (погрітися в променях харизми), і відчути хоч і коротко-
термінове, але таке жадане і незвичне відчуття спокою і власної 
значущості (від чого серотонін хоч трішки, але зросте). Людям, 
що перебувають у більш-менш прийнятному комфортному пси-
хоемоційному стані важко зрозуміти, чому інші здатні віддати все 
за такий дріб’язок, – і тут їм можна порадити згадати, на що вони 
здатні погодитися за дієву таблетку знеболювального під час мі-
грені або ниючого зубного болю (а картина важкого дистресу, в 
тому числі і соціального, з позиції мозку абсолютно не відрізня-
ється від цих станів нічим, крім, власне, точки локалізації).

Оскільки, очевидно, низькоранговість і хронічний дистрес 
є поняттями дуже близькими, якщо не тотожними, у вправно-
го і амбіційного маніпулятора може виникнути спокуса заради 
здійснення своїх планів дистресувати групу осіб – бо більш вда-
лі, “серотонінові” люди, хоча й теж можуть, кожен окремо, ста-
ти жертвами деструктивних впливів, але при тому значно менш 
імпульсивні, а також, набагато більш селективні в виборі без-
посереднього оточення і схильні до проживання не стільки ма-
сою, скільки системою кланів, співтовариств, дружніх і сімейних 
груп, кожна з яких, окремо взята, в разі необхідності надасть йо-
му соціальну підтримку. Крім того, в кожній з яких, безумовно, 
є свої авторитетні особистості, локальні конкуренти нашого ма-
ніпулятора, що значно ускладнює його роботу.

За можливості прямого примусу задача може бути вирі-
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шена досить легко, досить лише перевести можливі загрози і 
успіхи з категорії очікуваних і передбачуваних в ранг випадко-
вих (і відповідно, створити атмосферу базової тривожності). 
Для підсилення ефекту варто максимально порушити зв’язок 
між кількістю зусиль і досягненням результату.

Симпатичний “товаріщ прапорщик” з відомого анекдо-
та змушував солдатиків мести плац ломами, наївно розкриваю-
чи свій план: “Мне не нужно, чтоб бьіло чисто, мне нужно, чтоб 
вьі задолбались”. Такі речі виглядали вже менш симпатично, ко-
ли система безглуздої, безрезультатної праці і системи винагоро-
ди та покарання, що ніяк не залежали від особистих дій людини, 
заганяли в стан тупої покори, “ламали” в’язнів німецьких конц-
таборів. Відомий зулуський король Чака привів до повної поко-
ри свій войовничий, амбіційний народ шляхом страти воїнів, що 
припускалися в його присутності абсолютно неконтрольованих 
розумом дій – чхання або нервових тіків, а жінок (зулуські жінки 
завжди були соціально активними і не надто скромними) – полю-
ванням на відьом через жеребкування. Наполеонівським війнам 
передувало десятиріччя, за словами одного з мемуаристів того ча-
су, коли “життя, смерть, багатство, гордість і приниження не зале-
жали ні від кого, лише від доброї долі” (втім, не варто звинувачу-
вати в цьому Бонапарта, він лише скористався наслідками).

Дистресоване суспільство, ніби уражене різними формами 
шизофренії, спрощується і емоційно, і структурно, потерпаючи 
ще й від усвідомлення свого приниження (аж поки не деградує 
настільки, що поняття “приниження” втратить всякий сенс). 
Той, хто, висловлюючись фігурально, поверне їм їхній серото-
нін назад хоч на коротку мить, вказавши при цьому на причину 
їхніх страждань, може одержати великий вплив як на кожного 
окремо, так і на всіх разом, бо колишня складна система соці-
альних підтримок якщо не розпадеться, то деградує, і суспіль-
ство із складної багаторівневої мережі перетвориться на щось 
дуже подібне до лебонівського натовпу, в якому кожен підсилює 
емоції іншого, аж до повного “єдінодушия”.
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Існує лише дві прості умови: ця причина повинна бути не 
дійсною, а правдоподібною, – але все ж сумнівною, щоб стан 
дистресу через деякий час повернувся знову, і щоб при цьому 
було вказано на інших осіб, засадничо, безсумнівно гірших. У 
випадку успіху можна отримати цікавий ефект – зняття ког-
нітивного дисонансу між заздалегідь неправдивим, однак ду-
же бажаним, поясненням і розумінням реального стану справ, 
шляхом вбудови самого поняття когнітивного дисонансу в 
загальну картину світу. Типові раціоналізації при цьому час-
то включають в себе конспірологічні, релігійні і окультні пояс-
нення, надаючи маніпулятору функцію носія “істинних”, “по-
вних” або й “божественних” знань.

І насамкінець: складна емоція підвищення в соціальному 
ранзі (приблизно схожа на комплекс відчуттів дитини, коли її 
хвалить на перевагу іншим дітям дуже авторитетний дорослий), 
є неймовірно потужною – достатньо потужною, щоб виклика-
ти психологічну залежність, за суттю ідетничну ігровій, екстре-
мальній, або тій залежності, яка виникає від психостимуляторів 
ефедринового ряду. Різниця тут одна: оскільки вона виклика-
ється потужним і різноплановим інформаційним потоком, то, 
як паразитична на системі (абсолютно природній) асоціативно-
го навчання, залежність від джерела інформації і ритуалу його 
використання сприймається як абсолютно правильна, само-по-
собі зрозуміла поведінка, невід’ємна частина способу життя.

Так, в першому наближенні, маніпулюють соціальними 
емоціями.

Механізм. Підготовча фаза
Створення високого фону неусвідомленої тривожності в якнай-

більшого кола людей, а також доведення до їх свідомості основних по-
нять месиджу, який буде транслюватися на наступному етапі.

Створення і посилення базової тривожності з генезою, що 
для реципієнта виглядає як невизначена. Відомо, що телевізійні 
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передачі ранкового і денного блоків, за незначними винятками, 
більше слухають у фоновому режимі, ніж дивляться, тому зву-
ковий фон цих блоків формують як дружній, емоційно сокійний 
і такий, що складається переважно зі звичної побутової лекси-
ки (відомий філософ, дослідник впливу медіа на аудиторію М. 
Маклюен дуже влучно назвав такий фон “інформаційним ма-
сажем”). Час від часу комфортний фон переривається коротки-
ми інформаційними блоками з більш агресивним озвученням і 
тривожною лексикою, в яких за схемою “два з трьох” включа-
ються ключові фрази. Інформаційні блоки короткі, і менш ціка-
ві за “інформаційний масаж”, тому пересічний слухач навряд чи 
пов’яже легке збудження з ключовими фразами, але підсвідомо 
зафіксує їх в пам’яті. Для тих, хто в робочий час перебуває дале-
ко від телевізора, ту саму функцію відіграють радіостанції).

Введення елементів бажаного інформаційного середови-
ща в повсякденний обіг через інформаційні джерела, які масо-
ва свідомість вважає нейтральними, кулінарних або науково-
популярних передач, сайтів здорового образу життя, і так 
далі:“У Савчук было три таких персонажа, каждый из которых 
вёл блог в Живом Журнале. Одним из альтер-эго Савчук была 
гадалка по имени Кантадора. Духи из потустороннего ми-
ра давали ей советы касательно отношений, снижения веса и 
фэн-шуй – а также время от времени консультировали по во-
просам геополитики. На просторах Вселенной она общалась с 
энергетическими сущностями, которые неизменно благоволи-
ли России. Кантадора предсказывала победу Владимиру Пути-
ну и поражение Бараку Обаме и Петру Порошенко. Задача Сав-
чук состояла в том, чтобы аккуратно вплетать пропаганду в 
якобы повседневные рассуждения аполитичного человека.”

Використовуються і баннерообмінні мережі, – серед інших 
зображень, відверто побутового спрямування (“лікування кіс-
точки на нозі”, “електрики знають, як платити менше”) запус-
кається кілька специфічних картинок (часто чорно-білих, які 
виділяються на загальному строкатому фоні) з підтекстовками 
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(”Украина обречена… известный экстрассенс предсказал ужас-
ное…”). Такі банери часто не ведуть нікуди або ведуть до ко-
ротких, недбало написаних текстів, що мало стосуються вказа-
ної теми. Таким чином створюється враження несерйозності, 
недостовірності повідомлення, що призводить до витіснення 
тривоги в підсвідомість, її дераціоналізації.

Створення за допомогою розважальних передач образів 
майбутніх “лідерів думок” як представників “преафінного” ко-
ла – тобто кола з тих 10-15 осіб, яких люди вважають сторонні-
ми, але підтримують з ними сильний емоційний зв’язок.

Конструювання через ті самі джерела образів “ворога” і 
“жертви”.

Ворог подається, як, умовно, більш високоранговий, ніж 
пересічний член аудиторії, досить сильний і небезпечний, але 
при тому асоційований зі смертю і всім комплексом понять, 
близьких до гниття, розкладу і власне смерті. Це не випадково. 
Мета – викликати не лише страх, а й, на додачу, відразу.

Відраза доволі специфічна серед інших емоцій – вона в по-
вному обсязі існує лише в людини, і виникла як реакція на за-
пах і вигляд розкладених білків. Як і все еволюційно нове, вона 
локалізується в мозку компактно, і інтегровано з чимось сут-
тєво більш архаїчним. Відраза локалізована в рамках структу-
ри, що раніше відповідала одночасно за формування смакових 
відчуттів, деяких тактильних сигналів і їх емоційної оцінки за 
механізмом пасивного уникнення (передня доля  insular cortex), 
і також бере участь у “дзеркальному наслідуванні”. Також вона 
за незрозумілим поки що механізмом активується тими сто-
сунками між людьми, які зазвичай називають “мораллю” або 
навіть “ригідною мораллю”; (еволюціоністи пов’язують такий 
зв’язок користю для популяції від уникання інфекційних хво-
рих з гнійними виразками), і за умови executive dysfunction, 
будь-якими словми-тригерами, що пов’язані зі сферою відраз-
ливого (гнилий, розкладений, хворий, збочений).

Агресія ворожості і пасивне запобігання відразі в комп-
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лексі дають реакцію агресивно-пасивного уникнення на кожну 
активацію образу ворога: це дуже зручно, оскільки одночасно 
запобігає спонтанним проявам агресії проти “ворога”, і згур-
товує “здорових” проти “хворих”. Цьому сприяє використання 
стосовно аудиторії лексики, що протиставляється відразливій 
– “здорові, чисті, моральні, молоді” і т.д., в чому і полягає сенс 
широко відомих “духовних скрєп”.

Образ “жертви” має цілком  інші функції. Їм належить бу-
ти саме тими людьми, над якими підводитимуть аудиторію. 
Вони мусять бути слабкими, дурними й інфантильними (“ту-
пі”, “гастарбайтери”, “салоїди”), можливо навіть божевільними 
(звідси така любов до “стрибають”, поведінки, що притаманна 
дитині або божевільному, а не поважній людині), але ні в яко-
му разі не фізіологічно відразливими. Жертва не повинна бу-
ти огидною так, як ворог, жертва повинна бути поганою: “фа-
шисти”, “карателі”. Агресивно-пасивного уникнення тут бути 
не повинно, агресія має бути чіткою і проявленою.

Основна фаза

інфільтрування меседжів, формування психологічної  
залежності від джерела інформації

Трансляція основних повідомлень, як вербальних, так і 
невербальних, відбувається в прайм-тайм, коли телевізор див-
ляться уважно, приділяючи увагу не лише звуку, а й відеоря-
ду. Сюжети ці ретельно підготовані: на передньому плані ве-
дучий, – чоловік статусного вигляду, що перебуває в хорошій 
фізичній формі, з блискучими очима і впевненими манерами, 
вже відомий аудиторії не лише за іменем і виглядом, а й завдя-
ки участі, в тій чи іншій формі, в розважальних передачах. Че-
рез це він сприймається багатьма не як функціонал, а як пре-
афінна фігура – тож аудиторія не лише прислухається до його 
слів, а й відслідковує і “віддзеркалює” міміку. Такій поведінці 
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сприяє і так звана “драматична дикторська манера”, мета якої 
– транслювати емоцію модуляціями і інтонуванням, як актор 
на сцені. Для послаблення контролюючої функції фронтальної 
кори дуже часто використовується неспівпадіння вербально-
го змісту повідомлення і дикторської емоції: відверто жахли-
ва історія може бути розказана сумно і навіть лірично, більш 
нейтральна – скорботно, така, що містить жорстку лексику на 
грані обсценної – лагідно чи грайливо. Імовірно також, що для 
більшої драматизації звукову доріжка у фоновим саундтреком 
(як правило, класичною музикою стилю “буря і натиск”) підси-
люють низькочастотним моделюванням.

Скріншоти програми “Вєсті” – задній план емоційно заряджений, проте малоінформативний, поза веду-
чого (Д. кисельова) – імітація домінантності, трансляція емоційного стану “мовою тіла”, більш підходя-

ща для телепроповідника, ніж для ведучого інформаційної програми
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Якщо сюжет стосується “ворога”, тон повідомлення буде, най-
імовірніше, обережно-ворожим або й нейтральним, але з елементом 
відрази і вживанням елементів відповідної “відразливої” лексики. 
Якщо він стосується “жертви” – аґресивним, зневажливим, з вико-
ристанням відповідного нормативного гумору, саркастичним.

Відеоряд, яким ілюструється сюжет, переважно поганої 
якості, неритмічно змонтований і не дуже інформативний: йо-
го мета – створити контраст між метушливістю, непевністю 
“заднього плану”, тим самим акцентувавши увагу на обличчі 
коментатора.

Сюжет, навіть короткий,  містить в собі всі елементи ціліс-
ної оповіді – зав’язку, розвиток сюжету, кульмінацію і завер-
шення, причому на фазі завершення демонстрація відеоряду 
вже припинена, обличчя ведучого займає весь кадр, а саме за-
вершення містить в собі аналог “моралі”, оформлений як друж-
нє звернення харизматичного ведучого до аудиторії.

Скріншот інформаційного випуску “Russia Today”
(російською, на ізраїльську аудиторію, ведучий Ю. О’Доннел).
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Доволі типова ілюстрація геополітичних уявлень росіян, що не повністю розділяють російську офіційну 
позицію. Україні, тим не менше, все одно відведено роль не учасника, а жертви конфлікту.

Текст оповіді, особливо якщо вона стосується “жертви”, 
часто, але не завжди, будується як відверто алогічний, неймо-
вірний і шокуючий, він спеціально укладається таким чином, 
щоб шокувати глядача, спровокувавши викид допаміну, до-
статній для того, щоб спричинити гіперстимуляцію мезокор-
тикальної системи. “Розіп’яті хлопчики”, “зґвалтовані пенсіо-
нери” і “монтажна піна” тут невипадкові.

Це призведе до короткотермінового стану звуженої і ін-
тенсивної концентрації і одночасно фрагментації сприйняття 
(характерного для шизофренії). Увага концентрується на об-
личчі коментатора, який, на фазі кульмінації, коротко і чітко 
формулює планований меседж до аудиторії стосовно тематики 
сюжету, а на стадії “моралі”, так чи інакше “заспокоює” аудито-
рію, всіма можливими способами транслюючи її вищість над 
жертвою, близькість її до особи самого ведучого і подачу себе 
самого як носія альтернативних, правильних, “вищих” знань.

Саме цей момент, короткий, тривалістю не більше 5-7 се-
кунд, є вирішальним і потребує від коментатора дуже висо-
кої кваліфікації і майстерності. Сплеск серотоніну (“соціаль-
не підвищення”) повинен бути достатньо різким і потужним, 
щоб не лише нейтралізувати викид допаміну в мезокортикаль-
ній системі, а й суттєво перевищити фоновий рівень, створив-
ши враження полегшення, “повернення до нормального”, “ря-
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тування з пекла”. Тим самим досягається не лише закріплення 
повідомлення, але й, на фоні високого фону допаміну в nucleus 
accumbens (який є елементом мезолімбічної системи, в якій 
зростання серотонінового фону, на відміну від мезокорти-
кальної, не відбувається), реакції за механізмом асоціативно-
го навчання, зв’язки “стимул” (перегляд передачі) – “реакція” 
(сплеск серотоніну, падіння тривожності і зростання самоо-
цінки), чим і формулюється залежна поведінка. В нормі, після 
двох-трьох вдалих сеансів, можна отримати додатковий бонус: 
той самий механізм асоціативного навчання забезпечить під-
кріплення не лише в процесі перегляду, але й в очікуванні йо-
го (те саме відчуття очікування передбачуваної винагороди і 
“правильності” ходу речей, яку забезпечить зростання допамі-
ну окремо в nucleus accumbens).

Схематичне зображення серотонінового і допамінових шляхів
 (окремо виділені мезолімбічний і мезокортикальний допамінові шляхи)
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Весь цей механізм, попри всю свою дієвість, на рівні ви-
щих психічних функцій рефлексується і вербалізується дуже 
погано. Але історія його використання довга і шанована: влас-
не, саме за цим, лише недавно встановленим, але емпірично 
давно відкритим механізмом, діяли і діють всі гуру, харизма-
тичні проповідники і решта осіб такого штибу. Але лише поєд-
нання радіо, преси і телебачення в одних руках дозволило йому 
набути сучасних масштабів. Попередники, від пропагандись-
кої машини Геббельса до “Радіо Високих Пагорбів” обмежува-
лись образом “ворога-жертви”, не створюючи чіткої межі між 
направленою агресією і агресивно-пасивним униканням.

Закріплююча фаза

Експлуатація на свою користь високої “пошукової поведінки” 
низькорангових і соціальне підсилення

Створення і підтримання альтернативних до телебачен-
ня дискусійних майданчиків (в основному в мережі), що, по-
перше, просувають елементи пропагандистських тез як “за-
гальновідомі”, а по-друге, створюють можливість для дискусії 
– що дає можливість знайти “коло однодумців” і закріпити 
елементи меседжу (згадаємо, що для низькорангових загалом 
властива висока пошукова поведінка), а також транслювати 
когнітивні стилі (специфічні ланцюжки, за якими структуру-
ється інформація), – такі, як:

“ті, що стверджують X – наївні (лохи, діти, дауни, будь-яка 
інша категорія, яка не володіє навичками дорослого повноцін-
ного члена суспільства). Насправді Y.” – пряма апеляція до зна-
йомого нам в дитинстві сприйняття дорослого як авторитета, 
точка зору якого важливіша за переконання і особисті вражен-
ня дитини. Типовий зразок: “Те на Украине, кто искренне верит, 
что он имел отношение к избранию президента Порошенко на 
выборах – должен вернуться в школу для переформатирования 
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своих мозгов. Порошенко избирали в закрытом тайном кругу 
Ротшильдов вне Украины и поэтому ничего общего с интереса-
ми и будущим славян этот диверсант не имеет”.

Оскільки транслятори як меседжів, так і когнітивних сти-
лів присвоюють собі всі атрибути форумних гуру і володарів 
думок, похвала від них, або навіть підтримання діалогу з від-
відувачем сприймаються як висока соціальна винагорода.

Що з цим робити?
Багато років перебуваючи у спільному інформаційному 

полі, українська аудиторія, однак, масово російської пропаган-
ди не сприйняла. На те, виглядає, є дві причини.

По-перше, українські громадяни через низку причин, про 
які варто говорити окремо, імовірно, є суттєво більш “високо-
ранговими”. На користь цього твердження свідчить той факт, 
що росіяни, які відвідували Україну, масово констатували, 
що загальна атмосфера тут менш тривожна, більш “м’яка“ та 
“розслаблена” (поза їх ставленням до цього втішного факту, це 
свідчить про більшу “серотоніновість” місцевого образу жит-
тя). По-друге, під час обох Майданів, коли на невеликих пло-
щах постійно перебувала надвелика кількість високоемоційно 
заряджених людей, в їх середовищі жодного разу так і не сфор-
мувався класичний “лебонівський” натовп, – натомість Май-
дани функціонували як мережа малих груп, що також свідчить 
на користь цієї версії. Відповідно, “шокуючі” повідомлення, 
хоч і справляли враження, але недостатнє для ефекту відклю-
чення корового контролю.

Крім того, хід подій з другої половини 2013 року, в які 
так чи інакше були залучені майже всі, послужив чимось на 
кшталт “каналізатора” тривоги, незалежно від того, якої пози-
ції на той час дотримувались люди. Тривога перестала бути не-
усвідомленою, вона отримала причину і ім’я, а це вже само по 
собі важливий фактор комфортизації.
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Крім того, частина аудиторії, що ототожнювалась пропа-
гандою з “жертвами”, аж ніяк не могла отримати від перегля-
ду їх продукції жодного задоволення. Цікавіше те, що відбува-
лося з попередньо нейтрально або й вороже налаштованими 
глядачами, більш “серотоніновими”, ніж їх російські брати за 
нещастям: імовірно фінальний сплеск серотоніну під час “мо-
ралі” підіймав його занадто високо, чим викликав ефект серо-
тонінового шоку, добре відомий нейрофізіологам; в усякому 
разі я і в особистих бесідах, і під час проведення глибинних 
інтерв’ю неодноразово чула, що перегляд російського телеба-
чення на початку 2014 року викликав у них фізичну реакцію 
нудоти, аж до блювоти, і напади мігрені. Звісно, ні про яке со-
ціальне заохочення і формування залежності в такій ситуації 
не йдеться.

Думаю, за такий прекрасний антиефект ми мусимо подя-
кувати російським майстрам пропаганди, котрі перебували в 
повній певності того, що інтереси і смаки української аудито-
рії ідентичні до російської, в чому їх переконували маркетин-
гові дані і результати моніторингу аудиторії. В цьому їх пере-
конували як зрозуміле і людське бажання видавати бажане за 
дійсне, так і партнери на місцях, типу сумно відомого Копать-
ка, який передавав їм фальсифіковані результати, благополуч-
но розікравши виділені на дослідження гроші.

Адаптувати таку потужну інформаційну машину до но-
вих даних, що були отримані внаслідок аналізу цього епічного 
фейлу, і сформувати окремий механізм для ефективної роботи 
з “жертвою” доволі непросто і вимагає часу, але немає жодно-
го сумніву в тому, що така робота ведеться. Також зрозуміло, 
що створення і підсилення атмосфери високої базової тривож-
ності в Україні для авторів інформвійни є бажаною метою.

Тому логічно на противагу цьому фіксувати стани неарти-
кульованої тривожності (хоча б опитуванням методом вільних 
асоціацій), і давати щодо них простий, конкретний, вірогідний 
меседж. Навіть якщо він не буде цілком вірним, він дасть “від-
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правну точку” кожному окремо для формування погляду на 
ситуацію, позбавленого впливу базової тривожності.

Для цього в ідеалі варто було б провести метааналіз всіх 
більш-менш вірогідних масових опитувань населення України 
з максимально широкого кола питань і зрештою побачити, по-
перше, реальну кластеризацію населення за загальним світо-
глядом, а по-друге, за основними фобіями, які часто бувають 
приховані за декларованою соціальною бажаністю, і пропону-
вати такі меседжі для кожного кластера окремо.

Також варто за кожної можливості пояснювати, що осно-
вна мета Росії в інформаційній війні – не стільки просування 
своєї точки зору, скільки деморалізація і дистресизація насе-
лення, що завдає шкоди не лише психічному, але й фізичному 
здоров’ю. Не зайве при тому було б принагідно згадувати руй-
нівну функцію кортизолу в дистресі (ця речовина є компонен-
том багатьох популярних лікарських засобів і одночасно гор-
мональним препаратом, відносно яких серед населення існує 
стійка фобія; інформація щодо руйнівних наслідків високого 
фону цієї речовини в організмі легко доступна як в інтерне-
ті, так і в популярних друкованих засобах масової інформації, 
що дасть можливість кожному самостійно підтвердити цей ме-
седж і закріпити його в пам’яті).

Імовірно, для раціоналізації фобій в якихось групах варто 
використовувати не лише повсякденну лексику, але й субгру-
пові сленги, від навколокримінального до лексики соціальних 
мереж і жіночих спільнот (“кошмарити”, “потєряшки”, “флуд”, 
“брєдогенератор”, “гламуразм”, “альфасамцевість” і т.п.)

За останніми рухами в соціальних мережах (особливо за 
поширенням різного роду ніби-то розважальних і дуже про-
фесійно складених соціальних тестів) видно, що автори росій-
ської пропагандистської компанії зрештою зрозуміли і намага-
ються врахувати свою базову помилку, ототожнення російської 
і української телеаудиторій, вищу ранговість української ауди-
торії, а відповідно, і більшу її фрагментованість (і тестування 
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якраз направлені на з’ясування структури цієї фрагментова-
ності, що полегшить роботу з кожною групою окремо), і сут-
тєве зниження невизначеної тривожності української аудито-
рії внаслідок подій 2013-2014 року, революції (навіть в якості 
“перевороту”) і війни – в будь-якій формі особиста приналеж-
ність до цих подій є потужним фактором раціоналізації триво-
ги і переведення ірраціональних фобій в раціональне русло, в 
якому можливі обговорення і аргументація.

Тому варто очікувати нової фази інформаційної війни, ко-
ли меседжі для кожної виявленої підгрупи населення форму-
ватимуться окремо, і будуть базованими на специфічному для 
них колі іраціональних переконань (побутових стереотипах, 
псевдонаукових знаннях, релігійних, квазірелігійних і езоте-
ричних поглядах). Один з способів, яким можна детоксикува-
ти великий об’єм таких повідомлень заразом – артикулювати 
те, що такі месиджі є рекламою, робляться як реклама і розпо-
всюджуються як реклама (тим більше, що по суті так воно і є). 
Сталі і глибокі негативні коннотації цього слова будуть пере-
несені на трансльовані меседжі інформаційної війни масово, і 
кожна з потенційних жертв зробить це у зручний і зрозумілий 
для неї спосіб.

Також варто було б анекдотизувати ворожі когнітивні сти-
лі, особливо ті, що використовують конструкт “хорошо извест-
но” – на що в автора цього тексту, на жаль, не вистачає хисту.

Ольга Малишева, аналітик ІЦ “Майдан Моніторинг”
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Леся Пагуліч, Ольга Веснянка

Сексуальне насильство над жінками під час  
збройного конфлікту на сході України: висвітлення  
в ЗМІ та правозахисна робота з жінками,  
які постраждали від сексуального насильства

Загальний опис проблеми
Жінки часто потерпають від сексуального насильства під 

час збройних конфліктів. У Сьєрра-Леоне, Косово, Уганді, в 
колишній Югославії та на інших територіях військових кон-
фліктів жінки потрапляли в сексуальне рабство та піддава-
лись зґвалтуванням. Міжнародні дослідження сексуального 
насильства зумовлені занепокоєнням масштабами даної про-
блеми, а також важливістю попередження та ліквідації наслід-
ків, уразливістю жінок, які перебувають у зонах військового 
конфлікту, необхідністю заходів із запобігання і реагування на 
сексуальне насильство. 

З інформації, зібраної з моніторингу ЗМІ та експертних 
інтерв’ю, в Україні в зоні військового конфлікту жінки страж-
дають від сексуального насильства у великих масштабах, при 
чому агресорами виступають представники з обох боків кон-
флікту. Але ця інформація не документується належним чи-
ном і не систематизується через непріоритетність цієї теми, 
складність збору інформації та інтерв’ювання, обмеженість 
ресурсів і доступу до системи правосуддя на територіях, під-
контрольних так званим «ДНР» та «ЛНР». 

В міжнародних правових документах та міжнародному 
гуманітарному праві зґвалтування визнається як засіб веден-
ня війни і військовий злочин. За даними ООН в понад 21 кра-
їні сексуальне насильство систематично використовується як 
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зброя у військових конфліктах. Часто такі злочини не потрапа-
ють в поле зору юстиції, а постраждалим не надається належна 
реабілітація та допомога. Міжнародні та правозахисні органі-
зації звертають увагу, що програми допомоги для постражда-
лих від сексуального насильства у зонах бойових дій залиша-
ються хронічно недофінансованими. 

Досить поширеним є применшування, знецінення, запере-
чування та замовчування сексуального насильства над жінка-
ми у збройному конфлікті. Хоча чоловіки та хлопчики можуть 
страждати від військових зґвалтувань, однак жінки і дівчата 
стають найбільш уразливими та поширеними жертвами таких 
злочинів. У світі проведено низку досліджень проблеми сек-
суального насильства під час збройних конфліктів, які про-
слідковували розвиток норм права, що визначали та відобра-
жали цю проблему; а також можливість висловитися жінкам, 
котрі зазнали такого насильства, що дало уявлення про різний 
вплив військових зґвалтувань на жінок, їх сім’ї та родинні сто-
сунки. Проведені дослідження важливі, оскільки вони дозво-
ляють проаналізувати військові зґвалтування як унікальний 
досвід, який різниться від інших військових травм.

Тривалий час сексуальне насильство в конфлікті сприй-
малось як неминуче. Так було до 1992 року, коли зґвалтування 
жінок, поширені в колишній Югославії, привернули увагу Ра-
ди Безпеки ООН. Згодом Статут Міжнародного кримінального 
трибуналу щодо колишньої Югославії включив зґвалтування як 
злочин проти людяності, коли вони відбуваються в ході зброй-
ного конфлікту і спрямовані проти цивільного населення1. Між-
народний кримінальний трибунал щодо Руанди також визнав 
зґвалтування військовим злочином і злочином проти людянос-
ті2. Римський статут Міжнародного кримінального суду з лип-
ня 2002 року включає зґвалтування, сексуальне рабство, примус 

1 Міжнародний кримінальний трибунал по колишній Югославії http://www.
icty.org/

2 Міжнародний кримінальний трибунал по Руанді http://www.unictr.org/ 
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до проституції, примусову вагітність або будь-які інші форми 
сексуального насильства такої тяжкості, як злочини проти лю-
дяності, коли вони широкомасштабні або систематичні3. Вихо-
дячи із світового досвіду Рада безпеки ООН прийняла ряд резо-
люцій 1325 (2000)4, 1820 (2008)5, 1888 (2009)6, 1889 (2009)7, 1960 
(2010)8 та 2106 (2013)9, завдяки яким міжнародна спільнота во-
лодіє інструментами для попередження та реагування на сексу-
альне насильство, пов’язане зі збройним конфліктом.

Методика дослідження
Мета та головні завдання дослідження: дослідити висвіт-

лення проблеми сексуального насильства у ЗМІ та конфлікти 
навколо проблеми, ставлення до потерпілих з боку суспіль-
ства, місце у військовому конфлікті в Україні проблеми сексу-
ального насильства щодо жінок; здійснити збір інформації про 
випадки сексуального насильства над жінками під час військо-
вого конфлікту на сході України та діяльність правозахисних 
організацій, спрямовану на допомогу потерпілим.

Методологія: індивідуальні інтерв’ю з представниками жі-
ночих, правозахисних, моніторингових національних і міжна-
родних організацій, з організаціями, що надають допомогу ВПО 
в Києві; моніторинг ЗМІ, аналіз доступних джерел інформації.

3 Міжнародний кримінальний суд http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/Pages/
default.aspx 

4 Резолюція Ради Безпеки ООН 1325 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.
asp?symbol=S/RES/1325%282000%29 

5 Резолюція Ради Безпеки ООН 1820 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.
asp?symbol=S/RES/1820%282008%29 

6 Резолюція Ради Безпеки ООН 1888 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.
asp?symbol=S/RES/1888%282009%29 

7 Резолюція Ради Безпеки ООН 1889 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.
asp?symbol=S/RES/1889%282009%29 

8 Резолюція Ради Безпеки ООН 1960 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.
asp?symbol=S/RES/1960%282010%29 

9 Резолюція Ради Безпеки ООН 2106 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.
asp?symbol=S/RES/2106%282013%29 
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Моніторинг ЗМІ:
Проведено аналіз повідомлень про сексуальне насильство та 

зґвалтування у зоні військового конфлікту в Донецькій та Луган-
ській областях та здійснено дискурс-аналіз ЗМІ навколо цієї теми. 

Моніторинг здійснювався за період з квітня по листопад 
2014 року таких популярних інтернет-ЗМІ: Корреспондент.net, 
Liga.net, Радіо Свобода (radiosvoboda.org), Сегодня (segodnya.
ua), Дзеркало тижня, Комментарии (comments.ua), Українська 
правда (pravda.com.ua), Фокус (focus.ua). Також аналізувались 
матеріали з obozrevatel.com, informator.lg.ua, й ті, що було зна-
йдено через пошукові сайти: Новости Донбасса (novosti.dn.ua), 
Новости Краматорска (hi.dn.ua), unian.net, sockraina.com, crime.
in.ua, 0629.com.ua, day.kiev.ua, politrada.com, wartime.org.ua, 
antikor.com.ua, news.vashmagazin.ua, mtm.zp.ua, patrioty.org.ua. 

Пошук здійснювався двома мовами (українською та ро-
сійською) за такими пошуковими фразами: «сексуальне на-
сильство», «сексуальне насилля», «зґвалтування», «сексуаль-
ное насилие», «изнасилование». 

Повторне розміщення статті не враховувалось.

Аналіз
Моніторинг ЗМІ:
Серед статей та повідомлень про військовий конфлікт в До-

нецькій та Луганській областях дуже незначна частина висвіт-
лює сексуальне насильство (чи як проблему, чи як згадку про 
конкретні випадки). При цьому звіти Управління Верховного 
комісара ООН з прав людини10, на які нерідко посилаються про-
аналізовані ЗМІ, все частіше фіксують інформацію про випадки 
сексуального насильства на території військового конфлікту.

Знайдено 35 оригінальних повідомлень, серед яких було 23 

10 Report on the human rights situation in Ukraine, Office of the United Nations 
High Commissioner for Human Rights, 16 September 2014, p. 29 http://un.org.ua/images/
stories/OHCHR_sixth_report_on_Ukraine.pdf
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матеріали нейтрального характеру, 7 – з мовою ворожнечі та 5 – 
із застосуванням рамки прав жінок або прав людини взагалі. 

Моніторинг ЗМІ виявив, що у наявних повідомленнях 
про сексуальне насильство найчастіше особлива увага приді-
ляється тому, до якої сторони військового конфлікту належать 
ґвалтівники. Тема сексуального насильства в більшості текстів 
подається як щось притаманне виключно одній із сторін вій-
ськового конфлікту. Згадка про випадки зґвалтування здебіль-
шого використовується як доказ жорстокості однієї зі сторін і 
є механізмом іншування та конструювання дегуманізованого 
образу «ворога». 

Переважали ті матеріали (зокрема і серед нейтральних), 
які не розглядають факт сексуального насильства як першо-
черговий та важливий, а подальша доля жінки (жінок) та до-
помога, яка була (не була) забезпечена або може бути надана в 
такому випадку, залишається поза увагою. Статті використо-
вують сексуальне насильство як привід написати про сепара-
тистів або їх характеристику. Наприклад, у статті під назвою 
«Таємний експерт, який заявляє про звірства на Донбасі» не 
йдеться про підтвердження або розслідування інформації що-
до злочину, зазначеного на початку статті: «Також жінки роз-
повіли латвійському політику, що нібито найманці з баталь-
йону «Азов» і «Донбас» чинили часті групові зґвалтування всіх 
жінок села»11, а лише йдеться про «таємного експерта». В стат-
ті слово «зґвалтування» зустрічається 2 рази з 961 слова зага-
лом, що свідчить про неприоритетність теми, а також про те, 
що ця проблема використовується як привід для маніпуляцій 
та привернення уваги. У багатьох інших повідомленнях взага-
лі не йдеться про розслідування фактів злочинів, а зґвалтуван-
ня обговорюються на рівні приватної проблеми постраждалої 
жінки. У статті «Террористы изнасиловали и ограбили женщи-
ну за помощь украинским солдатам» знову ж неважливою за-

11 «Таємний експерт, який заявляє про звірства на Донбасі» від 02.10.2014 
http://www.radiosvoboda.org/content/article/26617675.html
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лишається проблема сексуального насильства, не йдеться про 
недопустимість та наслідки таких злочинів, вся увага зосеред-
жена на конфлікті між сторонами:

«В Краматорске террористы напали на женщину-так-
систа, которая везла сигареты украинским военнослужащим, 
избили и изнасиловали.

Об этом “Обозревателю” сообщил источник, находящий-
ся в эпицентре событий.

“Женщина по просьбе военнослужащих везла в такси не-
сколько блоков сигарет. Террористы, остановив автомобиль и 
узнав о цели визита, вытащили ее из салона, изнасиловали и 
избили”, - рассказал источник.

Оставив женщину лежать на земле, террористы угнали 
автомобиль в неизвестном направлении. Женщину подобрала 
скорая помощь, она была госпитализирована с травмами раз-
личной степени тяжести. Ее автомобиль, по словам источни-
ка, был найден через несколько часов полностью разбитым»12.

Текстів, які б аналізували масовість випадків сексуального 
насильства у військовому конфлікті та підвищену вразливість 
жінок до цього виду насильства, не було виявлено. 

Із заяв Олега Махніцького в червні 2014 року можна зро-
бити висновок, що на офіційному рівні Генпрокуратура не 
ідентифікує сексуальне насильство під час збройного конфлік-
ту на сході України як військовий злочин, а кваліфікує його як 
кримінальний: «На сьогоднішній день кількість кримінальних 
проваджень за фактами сепаратизму і тероризму становить 
близько тисячі, і ця кількість зростає з кожним днем. Зафік-
сувати неможливо протягом дня. Там відбуваються не тільки 
військові злочини, але й кримінальні - мародерства, зґвалту-
вання, розбої»13. 

В деяких випадках повідомлення, які стосуються сексу-
ального насильства, супроводжуються зазначенням неукраїн-

12 «Террористы изнасиловали и ограбили женщину за помощь украинским 
солдатам» от 13.05.2014 http://crime.in.ua/news/20140513/terror-kramatorsk
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ського походження нападників або іншуванням «ворога», як 
когось, хто є протилежністю «українцям/українкам». Напри-
клад, у статті, яка описує та надає коментарі щодо «народного 
суду» над ґвалтівниками в «ЛНР», йдеться: «Что стоит за та-
ким симптоматическим выступлением? Это – православный 
фундаментализм? Ведь боевики часто говорят о любви к церк-
ви, существует так называемая «Русская православная ар-
мия», которая славится жестокостью. Или это – некий «та-
либан по-русски», по аналогии с радикальным исламистским 
движением, которое борется с образованием женщин?» чи «В 
Донецке и Луганске присутствуют подразделения российских 
казаков. Может, причина странных приказов – в этом? Вто-
рой вариант – на востоке Украины сегодня есть чеченцы и 
представители других кавказских национальностей. Насколь-
ко понимаю, у них женщины по социальному статусу значи-
тельно ниже мужчин, поэтому есть соответствующее отно-
шение. Впрочем, это мои догадки»14.

Також в рамках моніторингу встановлено, що розпалю-
вання ворожнечі відбувається і з боку російських ЗМІ, які ви-
користовують тему сексуального насильства для конструю-
вання образу «ворога»: «У женщины 47 лет эпилептический 
припадок случился во время изнасилования на этом блокпосту. 
Отволокли... автобус наблюдал за этим! Вы только вдумай-
тесь! Это что, не фашисты»15. Або «Массовые захоронения 
жертв украинских карателей на Донбассе: силовики насилова-
ли и расстреливали своих жертв там же, где пили и спали. Сре-
ди нацгвардейцев полно бандеровцев и садистов», – йдеться у 

13 «Генпрокуратура відкрила близько тисячі кримінальних проваджень про-
ти сепаратистів» від 13 червня 2014 http://dt.ua/UKRAINE/genprokuratura-vidkrila-
blizko-tisyachi-kriminalnih-provadzhen-proti-separatistiv-145082_.html 

14 «Талибан по-русски» от 7 ноября 2014 http://www.day.kiev.ua/ru/article/
obshchestvo/taliban-po-russki 

15 «В России выдумали новый фейк о зверствах “карателей”: видео» от 
24.11.2014 http://news.liga.net/video/politics/4172814-v_rossii_vydumali_novyy_
feyk_o_zverstvakh_karateley_video.htm 
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статті Дмитра Кисельова «Нацгвардейцы насилуют и расстре-
ливают своих жертв там же, где спят и едят»16.

Варто зазначити про риторику, що знецінює та примен-
шує травму, яку несе зґвалтування, легітимізує його та ро-
бить частиною буденності, «норми» війни, а тому не вартим 
уваги та розслідувань: «Але нам немає потреби чекати двісті 
років, щоб констатувати буденне. Мародерство, розбій, гра-
біж, зґвалтування й покриваюча все це зверху брехня — не ви-
значальна, але пересічна частина будь-якої війни, зокрема й 
нашої»17. Також в деяких статтях відчитується нерозуміння те-
ми сексуального насильства. «Также нам удалось пообщаться с 
краеведами, которые сообщили, что в селе Сауровка живет не 
больше 20 человек, все пожилые люди. Таким образом информа-
ция о массовых убийствах и изнасилованиях женщин выглядит 
сомнительно».18 Ніби зґвалтування не вчиняються над жінка-
ми похилого віку.

В статті на сайті громадсько-політичного видання «Па-
тріоти України», окрім розпалювання ворожнечі щодо сепара-
тистів, відповідальність за зґвалтування покладається на плечі 
жінки: «Також анонімний інформатор стверджує, що бойовики 
безперешкодно ґвалтують навіть місцевих дітей, бо впевнені, 
що ніякого покарання в окупованому місті для них не буде» та 
«Ось такі правила у захисників російського світу… А високомо-
ральні, духовні, віруючі, заміжні російські жінки навіть не про-
бують боротися з насильством. Навіть не хочуть думати, що 
під їх носом ґвалтують їх же дочок… Воліють мовчати… Це ж 
захисники...»19 – йдеться у статті «Бойовики узаконили зґвал-
тування жінок і дітей». 

Статті, що розглядають сексуальне насильство під час 

16 «Нацгвардейцы насилуют и расстреливают своих жертв там же, где спят и 
едят» от 28 сентября 2014 http://www.vesti.ru/doc.html?id=2005173# 

17 «Рейнджери моральних кордонів» від 15 серпня 2014 http://gazeta.dt.ua/
socium/reyndzheri-moralnih-kordoniv-_.html 

18 «А была ли резня в Сауровке?» от 26.06.2014 http://informator.lg.ua/?p=4247 
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збройного конфлікту як військовий злочин, цитують звіти 
ООН щодо прав людини, висловлювання представниць та 
представників міжнародних та громадських організацій, які 
опікуються правами людини та гендерною рівністю. Напри-
клад: «Фактично кожна війна у світі супроводжується сексу-
альним насильством. У деяких випадках зґвалтування стають 
чи не найбільш поширеним способом знущання над беззахисни-
ми цивільними людьми та полоненими»20. Ці статті апелюють 
до норм міжнародного гуманітарного права, але знову ж та-
ки поза межами лишається аналіз того, що відбувається з по-
страждалими від сексуального насильства жінками, яка допо-
мога доступна для цих жінок.

Висновки
Моніторинг ЗМІ:
Незважаючи на те, що зґвалтування та сексуальне насиль-

ство є одним із масових злочинів у військовому конфлікті, цій 
темі в Україні приділяється недостатньо уваги як з боку дер-
жави, так і з боку неурядових організацій, громадських ініці-
атив та ЗМІ. Організації не володіють достатніми ресурсами 
та спроможністю для допомоги жінкам, які постраждали від 
сексуального насильства, держава – не виділяє кошти та не 
надає уваги розбудові системи соціальних, психологічний та 
медичних послуг для реабілітації та допомоги потерпілим від 
зґвалтувань у військовому конфлікті. В ЗМІ тема сексуально-
го насильства висвітлюється вкрай мало і часто є вбудованою 
в дискурси розмежування на «своїх» та «чужих». Дуже мало 
уваги надають забезпеченню умов розслідування сексуальних 
злочинів під час військового конфлікту на сході України.

Моніторинг та аналіз ЗМІ щодо висвітлення проблеми 

19 «Бойовики узаконили зґвалтування жінок і дітей» від 7 грудня 2014 http://
patrioty.org.ua/boyoviki-uzakonili-zgvaltuvannya-zhinok-i-ditey/ 

20 «Сексуальне насильство як зброя у війнах часто залишається безкарним» 
від 10.06.2014 http://www.radiosvoboda.org/content/article/25416186.html
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сексуального насильства в умовах збройного конфлікту пока-
зав певну присутність риторичного поєднання жінки і нації. 
Символічно жінки більше виступають об’єктом національної 
«турботи», ніж вільними суб’єктами. Жінки, за словами до-
слідниці Найри Юваль-Девіс (Nira Yuval-Davis), значною мі-
рою несуть тягар репрезентації, конструюються (колективно 
та індивідуально) як носійки національної ідентичності та чес-
ті. Жінка-як-нація завжди «вимагає» захисту від посягань на 
своє символічне тіло. Реальне (або уявне) насильство над тіла-
ми жінок як спосіб ведення війни може бути представлене як 
насильство над тілом жінки-нації загалом і як відображення 
відносин із загарбником. Такі репрезентації жінки як нації до-
помагають конструювати та відтворювати образ «ворога» як 
ґвалтівника, і приховувати проблему індивідуальної жінки на 
фоні більш важливої – національної.
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Максим Паламарчук, Сергій Данилов, Ігор Семиволос

Українське Приазов’я: безпековий аспект

Попри диференціюючий вплив різних суспільно-
політичних, зокрема адміністративних практик Донецької, За-
порізької та Херсонської областей, які розділили між собою 
відповідно східний, центральний та західний сектори північ-
ного узбережжя Азовського моря, приморський регіон збе-
ріг визначений попереднім історичним розвитком життєвий 
уклад, а нині постає перед подібними безпековими викликами. 
Оцінка безпекової ситуації у регіоні здійснена на підставі ін-
формації, зібраної у рамках оціночної місії Української мирот-
ворчої школи у Приазов’ї в червні 2015 р., зокрема в інтерв’ю з 
представниками місцевих органів влади, ЗМІ, бізнесу, активіс-
тами, керівництвом одного з підрозділів Збройних сил та під-
розділу Державної прикордонної служби України, а також під 
час проведення фокус-груп. 

Приазов’я в українсько-російській «гібридній» війні: стратегічний вимір
Зазвичай стратегічна цінність приморських регіонів ви-

значається прилеглим водним простором – можливістю контр-
олювати морські транспортні шляхи або запобігати його ви-
користанню військовим флотом потенційного противника. У 
Приазов’ї склалася обернена ситуація. Окупація Криму забез-
печила повний контроль Росії над Керченською протокою, що 
на практиці перетворює Азовське море у російське «озеро». Не-
санкціонована Росією військово-морська активність у цьому ба-
сейні вже зараз практично виключена. Маршрути для торгових 
суден України та інших країн у Маріуполь та Бердянськ техніч-
но можуть бути закриті у будь-який момент у разі ухвалення 
відповідного політичного рішення російським керівництвом.
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Водночас, окупація Криму перетворила його на «острів», 
комунікація якого з Росією серйозно ускладнена. На тлі міжна-
родних санкцій та розриву традиційних економічних зв’язків 
Криму з іншими регіонами України, це призводить до занепа-
ду економіки півострова. Такий стан, у свою чергу, визначає 
необхідність здійснення значних витрат з федерального бю-
джету Російської Федерації на утримання окупованої тери-
торії. Можливим способом вирішення цієї проблеми для ро-
сійського керівництва могло б стати захоплення «сухопутного 
коридору» до окупованого півострова. 

Крім зазначеного чинника, на користь вибору саме 
Приазов’я потенційним напрямком розширення зони контро-
лю російських військ та незаконних збройних формувань (далі 
- НЗФ) на території України впливає відносно низька густота 
населення регіону та неготовність переважної більшості його 
мешканців до опору окупантам. Це частково послаблює росій-
ську стратегічну дилему,  коли  успішний наступ в Україні од-
ночасно збільшує кількість населення, утримання якого у той 
чи інший спосіб здійснюється за рахунок російських публіч-
них фінансів. Таким чином, просування у Приазов’ї – віднос-
но дешевий спосіб демонстрації «нових перемог», наявність 
яких могла б хоча б частково послабити негативний вплив 
соціально-економічних проблем Росії на рівень підтримки ро-
сійського політичного керівництва.

Враховуючи зростання рівня боєздатності української армії 
та небажання  російського керівництва провокувати нові міжна-
родні санкції, сумнівно, що відбудеться спроба масштабного вій-
ськового наступу НЗФ та російських військ вздовж узбережжя 
Азовського моря. Водночас, продовження бойових дій на Донба-
сі, організована російськими спецслужбами підривна діяльність 
у тилу, тиск на українську економіку свідчать, що російське ке-
рівництво не залишає сподівань на внутрішню кризу Української 
держави, яка призведе до розвалу фронту та створить можли-
вість легкого просування вглиб української території.        
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Приморський регіон північного узбережжя Азовського 
моря сам по собі не має ресурсів, які визначали б його страте-
гічне значення для економіки України чи могли б зацікавити 
Росію. Прикметним та важливим винятком є металургійні під-
приємства Маріуполя та його роль морських «воріт» Донбасу. 
Водночас, руйнування єдиного промислового комплексу До-
нецького регіону та продовження українсько-російської війни 
створює загрози збереженню відповідного потенціалу.   

Маріуполь: вразливий форпост
Найбільше місто Приазов’я та потенційний лідер регіо-

ну – Маріуполь стикається чи не з найгострішими безпекови-
ми викликами. Це прифронтове місто, бойові дії відбуваються 
майже на його околицях. Фактично з більшої частини терито-
рії Маріуполя регулярно можна чути звуки стрілянини, вно-
чі спостерігати спалахи, а у східній частині міста – відчувати 
вібрацію від вибухів. Хоч переважна більшість респондентів 
переконані у відносно надійному захисті міста від загрози йо-
го захоплення проросійськими НЗФ, однак бойові дії поблизу 
Маріуполя спричиняють суттєвий психологічний тиск на його 
мешканців. 

Шоком для жителів міста став обстріл реактивними сис-
темами залпового вогню (далі - РЗСВ) «Град» житлового маси-
ву «Восточний» 29 січня 2015 р. Успішний контрнаступ україн-
ських силовиків у лютому 2015 р., який відсунув лінію зіткнення 
з НЗФ до селища Широкіне, унеможлив обстріли Маріуполя 
ствольною артилерією калібром 122 та 152 мм, РЗСВ «Град». Од-
нак місто залишається у зоні ураження більш потужних РЗСВ 
та оперативно-тактичних ракет, розташованих на території 
України російських військ та НЗФ. Незастосування відповідних 
систем озброєнь залежить від готовності останніх дотримува-
тись Мінських домовленостей, порушених росіянами та сепа-
ратистами у багатьох інших випадках. Слід також відзначити, 
що попри жорстке засудження Заходом обстрілів з РЗСВ Марі-
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уполя та Краматорська взимку 2015 р., відповідні події не стали 
підставою для запровадження додаткових санкцій проти Росії. 
Таким чином, зберігається ризик того, що загроза чи навіть ре-
альні ракетні обстріли Маріуполя використовуватимуться для 
тиску на політичне керівництво України.

Щоправда, зазначений ризик до певної міри знижується 
негативними політичними наслідками відверто терористич-
них методів ведення бойових дій. Крім того, у НЗФ є ще ефек-
тивніший засіб тиску – руйнування інфраструктури забезпе-
чення життєдіяльності Маріуполя обстрілами з артилерії та 
мінометів, а також діями диверсійно-розвідувальних груп (да-
лі – ДРГ). З одного боку, такі дії дозволяють замаскувати теро-
ристичні дії як «випадковість», з іншого – при відносно неве-
ликих затратах ресурсів здійснювати не лише психологічний 
вплив на населення Маріуполя, а й позбавляти його доступу до 
життєво необхідних ресурсів.

Яскравим свідченням готовості бойовиків до застосування 
такої тактики став цілеспрямований обстріл газогону до Маріу-
поля 12 червня 2015 р. Цей обстріл, який на певний час припинив 
газопостачання міста, варто розглядати як реакцію НЗФ на візит 
Президента України до міста напередодні, а також наближення 
річниці визволення Маріуполя від бойовиків, демонстрацію не-
спроможності української влади забезпечити безпеку міста. 

Варто відзначити, що загрозу інфраструктурі Маріупо-
ля створюють не лише цілеспрямовані дії НЗФ, але власне й 
побічні наслідки бойових дій. Так, через систематичні руйну-
вання ускладнене водопостачання міста, основна частина яко-
го здійснюється каналом з Сіверського Донця. Пошкоджено 
основні лінії електропередач зі Старобешівської теплоелек-
тростанції. Аварійне вимкнення світла 20 травня 2015 р. ста-
ло причиною паніки у місті. Те, що відповідна ТЄС перебуває 
на контрольованій НЗФ території, ускладнює забезпечення її 
нормального функціонування. Існують ризики й у залізнично-
му сполученні Маріуполя з іншими містами України.
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Вирішення зазначених проблем неможливе без масштабних 
інвестицій у інфраструктуру Маріуполя. Водночас, здійсненню 
таких інвестицій, крім власне фінансових чинників, надзвичай-
но актуальних з огляду на економічні проблеми України, зава-
жає наявність значних ризиків військового та політичного ха-
рактеру. Сподівання на імплементацію Мінських угод, які ще 
зберігає ЄС та більшість його держав-членів, вірогідно негатив-
но вплине на готовність фінансово підтримувати проекти, які 
знизять залежність України від окупованих територій Донбасу, 
а відтак - і стимули для неї поступатися своїми національними 
інтересами заради інтеграції відповідних територій.

З іншого боку, шантаж бойовиків руйнуванням критич-
ної інфраструктури Маріуполя має обмежену ефективність, 
оскільки зі зрозумілих причин такі погрози не можуть бути 
публічними. Крім того, реалізація таких погроз створить сер-
йозні проблеми для української влади, однак вона не може 
стати «вирішальним ударом» у конфлікті. Натомість такі дії 
будуть пов’язані зі значними політичними ризиками для їх іні-
ціаторів, пов’язаних як зі зростанням жорсткості позиції Захо-
ду (наприклад, щодо поставки летального озброєння Зброй-
ним силам України (далі – ЗСУ), розширення числа структур 
сепаратистів, визнаних терористичними організаціями тощо), 
так і з втратою лояльності своїх прихильників на контрольова-
них українською владою територіях.

Значно більш політично виграшною для російської сторо-
ни та сепаратистів могла б стати організація заколотів населен-
ня Маріуполя проти української влади. Відповідні події не ли-
ше дезорганізували б оборону міста, а й посилили ефективність 
антиукраїнської пропаганди, зокрема стали аргументом на ко-
ристь розширення підконтрольної сепаратистам території.

Водночас, наразі рівень відповідної загрози можна оціни-
ти як незначний. У місті відсутні організовані гравці, зацікав-
лені у масштабній дестабілізації ситуації у ньому. Респонденти 
скептично оцінили вірогідність існування активного сепара-
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тистського підпілля. На їхню думку, активні учасники т.зв. «Ро-
сійської весни» 2014 р. залишили місто, затримані українськи-
ми правоохоронними органами або загинули. З іншого боку, 
один із респондентів вказував на організовані спроби дестабі-
лізації, зокрема шляхом поширення панічних та провокацій-
них чуток серед населення, оцінивши відповідну силу як «зо-
внішню» щодо Маріуполя. 

Слід відзначити, що попри згадки про акти вандалізму 
вчинені щодо офісів волонтерських організацій, проукраїнські 
активісти не висловлювали стурбованості власною фізичною 
безпекою. Це, з одного боку, є додатковим свідченням відсут-
ності у місті активних антиукраїнських організацій, з іншого 
– показником ефективності діяльності українських безпеко-
вих органів. Респонденти відзначили активну діяльність СБУ, 
пов’язавши її з тим фактом, що особовий склад Служби пра-
цює на ротаційній основі, залучаючи співробітників з інших 
регіонів. Один з респондентів заявив про покращення став-
лення і до міліції.  

Певне занепокоєння проукраїнських активістів Маріуполя 
викликає безкарність окремих представників місцевої влади, мі-
ліції, журналістів місцевих ЗМІ, які підтримували або потурали 
діям сепаратистів навесні 2014 р. З іншого боку, відповідні осо-
би діяли радше опортуністично, і хоча стійкість їхньої лояль-
ності до Української держави викликає обґрунтовані сумніви, 
тим не менш, на певному рівні вони виконують свої професій-
ні функції та не схильні до участі у антиукраїнській діяльності. 
Більше того, відчуваючи вразливість своєї позиції, місцеві по-
садовці відповідної категорії більш схильні до конструктивної 
співпраці, зокрема і з активістами та волонтерами.

Чинником, який викликає стурбованість у проукраїнських 
активістів, є проросійські симпатії мешканців Маріуполя. За па-
нуючою оцінкою, відповідні симпатії проявляють близько 70% 
населення, при цьому більшість респондентів вважає, що від-
повідне співвідношення поступово покращується на користь 
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України. Наявність «умовно проросійської» більшості маріу-
польців наразі сумнівів не викликає, водночас, встановлення її 
реального розміру потребує проведення соціологічних дослі-
джень. На цей час публічні соціологічні дослідження з цієї теми 
відсутні. Один із респондентів послався на відомі йому дані за-
критого соціологічного дослідження, яке підтверджує пануючу 
оцінку, водночас неможливо перевірити коректність його мето-
дики, а відтак – достовірність результатів. 

Більш коректною видається оцінка іншого респонден-
та, який оцінив як приблизно рівні (кожна близько третини) 
частки населення з вираженою проукраїнською позицією та з 
чіткою проросійською позицією. Решта, маріупольців не має 
вираженої позиції. Відповідна «аморфна» частина, у силу її 
соціокультурних установок (приміром, ностальгії за часами 
СРСР), дозволяє зацікавленим особам «додавати» відповідний 
сегмент населення Маріуполя до «проросійської частини».

Водночас, респонденти назвали низку чинників, через дію 
яких проросійські настрої маріупольців не призводять до ан-
тиукраїнських публічних виступів. Головним з цих чинників є 
пасивність та патерналістські настрої проросійської спільноти, 
неспроможність її до самоорганізації, небажання нести персо-
нальні витрати та ризики для досягнення колективних цілей. 
Значною цінністю для пересічних громадян є стабільність, за-
ради збереження якої вони готові погоджуватися на скромний 
життєвий рівень та проявляти лояльність до будь-якої влади, 
яка таку стабільність забезпечує.

Власне, основними причинами подій т.зв. «Російської вес-
ни» у Маріуполі є успіх російської пропаганди, яка змогла 
нав’язати населенню образ постреволюційної влади у Києві, 
як загрози стабільності та усталеному способу життя, змусила 
повірити у можливість приєднання міста до Росії («як у Кри-
му»), що, на думку багатьох городян, сприяло б значному зрос-
танню добробуту, зокрема підвищенню пенсій та зарплат. Але 
навіть за таких умов дестабілізація ситуації у Маріуполі ста-
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ла можливою лише завдяки значній зовнішній організаційній 
та матеріальній підтримці у підготовці та здійсненні заколоту, 
наданій місцевим проросійським структурам, зокрема скеру-
вання для участі у заворушеннях груп бойовиків з Росії та ін-
ших міст Донбасу, а також невтручанню, якщо не прихованій 
підтримці на певному етапі заколотників місцевими елітами 
та правоохоронними органами.

Крім повної чи часткової нейтралізації зазначених деста-
білізуючих чинників, зниженню готовності жителів Маріупо-
ля брати участь у сепаратистській діяльності сприяли подаль-
ші події, такі як хвиля мародерства та грабежів під час окупації 
міста проросійськими НЗФ, хід подальших бойових дій, які 
унаочнили справжнє джерело агресії, порівняння ситуації у 
Маріуполі з станом речей на окупованих територіях Донбасу. 
Позитивний вплив на настрої маріупольців мало відключення 
мовлення російського телебачення, яке було основним кана-
лом антиукраїнської пропаганди. Відповідний ефект відзначив 
один із респондентів, який спочатку був проти такого кроку, 
розцінюючи його як порушення свободи слова. Соціальні пра-
цівники повідомляли про конфлікти між пересічними маріу-
польцями та внутрішньо переміщеними особами з окупованих 
територій Донбасу через наявність несумісних інформаційних 
образів конфлікту.

   Через вплив радянського «заводського укладу», та й по-
страдянської регіональної політики ідентичності, етнічна на-
лежність у Маріуполі є скоріше приватною справою, а не підста-
вою для об’єднання для здійснення колективних дій. Єдиним 
прикметним винятком (крім нечисленних кавказьких діаспор) 
є спільнота греків Приазов’я. Вони представленні у міському 
населені, а також компактно проживають у приміських сели-
щах, зокрема в Сартані.  

Згуртованість грецької громади, яка є одним із важливих 
чинників соціального успіху багатьох її членів, поставлена під 
загрозу внаслідок поширення серед греків симпатій до різних 
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сторін конфлікту. Проросійські настрої частини греків Маріупо-
ля пов’язані зі звичкою до лояльності імперській та радянській 
владі, як гаранта безпеки меншини, оцінкою ними дій України, 
як причини збройного конфлікту. Важливо також, що саме ім-
перська версія історії міста надає грецькій спільноті почесний 
статус його засновників. Ці настрої, а також турбота про безпе-
ку грецьких громад, які проживають на територіях, контрольо-
ваних бойовиками, змушують лідерів грецької спільноти Маріу-
поля з обережністю демонструвати лояльність українській владі. 
Водночас щире зацікавлення грецької громади у збереженні ми-
ру в Маріуполі спонукає її до конструктивної поведінки.      

 Антиукраїнські упередження багатьох жителів, незалеж-
но від їх етнічної приналежності, зберігаються, зокрема через 
існуючі соціально-економічні проблеми, практичну відсут-
ність позитивних змін у відносинах населення з місцевою вла-
дою, врешті решт небажання частини маріупольців визнавати 
власні помилки чи ставити під загрозу звичну картину світу. 
Хоча такі упередження не призводять до якоїсь організованої 
активності, вони можуть стати причиною протестної мобілі-
зації у разі виникнення відповідного приводу.

Одним із можливих приводів для масових протестів чи 
навіть заворушень можуть стати інциденти за участю україн-
ських військових, подібно до того, як дорожньо-транспортна 
пригода з трагічними наслідками за участю військової техні-
ки спровокувала масові заворушення у місті Костянтинівці  у 
ніч на 17 березня 2015 р. Водночас, такого роду протести, хоч 
і можуть створити інформаційний привід для російської про-
паганди, навряд чи здатні призвести до тривалої дестабілізації 
ситуації у місті.

Респонденти також відзначили зусилля командування 
військових частин, зокрема добровольчих, спрямовані на за-
побігання інцидентам за участю військовослужбовців та по-
кращення ситуації у цивільно-військових відносинах у місті. 
Проблеми конфліктів між українськими силовиками та місце-
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вим населенням більш актуальні у розташованих ближче до лі-
нії розмежування селищах. Один з представників органів міс-
цевого самоврядування також відзначив наявність потреби в 
інституалізації діалогу з командуванням військових частин, 
оскільки налагоджені робочі стосунки страждають від ротації 
їх командирів чи командування вищого рівня.

Відносно більшу загрозу дестабілізації ситуації в Маріу-
полі можуть створити масові протести, пов’язані з соціально-
економічними проблемами, оскільки ефективність мобілізації 
у цьому випадку може бути вищою, а участь у такого роду про-
тестах не є відкритою демонстрацією нелояльності Українській 
державі. З іншого боку, з огляду на патерналістські установки 
та низький соціальний капітал переважної частини населення 
Маріуполя, що ускладнює його самоорганізацію, неспонтанні 
масштабні тривалі протестні акції можливі лише за наявності 
певної організуючої сили.  

Рівень військової загрози Маріуполю визначатиметься 
більшою мірою загальним ходом українсько-російського про-
тистояння та ефективністю дій частин ЗСУ та Національної 
гвардії, які обороняють місто. Натомість, вірогідність реаліза-
ції внутрішніх загроз національній безпеці України у Маріупо-
лі  залежить переважно від того, чи зможе взаємодія між осно-
вними гравцями у місті забезпечити стабільний політичний 
процес та економічний розвиток, достатній для задоволення 
принаймні базових потреб Маріуполя та його жителів за умов 
прифронтового стану міста.

Домінуючим гравцем у Маріуполі безперечно є бізнесові 
структури Рината Ахметова. Зокрема «Метінвесту» належать 
містоутворюючі Маріупольський металургійний комбінат іме-
ні Ілліча та металургійний комбінат «Азовсталь», структури Р. 
Ахметова мають вирішальний вплив на функціонування дер-
жавного підприємства «Маріупольський морський торговий 
порт», контролюють більшість місцевих медіа-активів, серед 
маріупольців популярний пов’язаний з бізнесменом загально-
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національний телеканал «Україна».
Важливо відзначити, що рівень впливу структур Р. Ахме-

това суттєво підвищується внаслідок феномену т.зв. «завод-
ської культури», коли підприємство є не лише місцем роботи 
(в умовах Маріуполя часто безальтернативним), але й певним 
способом життя і навіть важливою частиною ідентичності ро-
бітників. Респонденти відзначили, що металургійні комбінати у 
Маріуполі традиційно виконували роль досить ефективних ме-
ханізмів політичної мобілізації, які управляються менеджмен-
том підприємств. Власне доказом ефективності цього механізму 
був рівень підтримки Соціалістичної Партії України у часи, ко-
ли комбінатом імені Ілліча керував Володимир Бойко, яка без-
слідно зникла після продажу цього комбінату «Метінвесту».

Така ситуація дозволяє стверджувати, що на виборах до ор-
ганів місцевого самоврядування, структури Р. Ахметова найі-
мовірніше зможуть справити вирішальний вплив на результати 
голосування за кандидатів напосаду міського голови та доміную-
чий – на формування депутатського корпусу міської влади. Слід 
відзначити, що цей гравець загалом лояльний до Української дер-
жави та не зацікавлений у дестабілізації ситуації у місті, яка б 
ускладнила чи навіть унеможливила б отримання прибутків від 
активів, розташованих у Маріуполі. Важливим був його внесок у 
стабілізацію ситуації у місті за часів його окупації НЗФ.

 Попри обмежуючі чинники, пов’язані з необхідністю не 
викликати надмірної ворожості сепаратистів, зв’язками з ро-
сійським бізнесом, необхідністю збереження наступності 
власної політики щодо населення регіону, нейтралітет струк-
тур Р. Ахметова в українсько-російській війні поступово стає 
більш дружнім для України1. Водночас відсутні будь-які озна-
ки того, що вони мають намір змінити власну існуючу бізнес-

1 Яскравою візуалізацією такого стану стали розміщенні «Метінвестом»  пла-
кати до 9 травня, які вітали «С Великой Победой» (експлуатований Росією тради-
ційний радянський  та пострадянський наратив) , водночас оформлені «маками 
пам’яті», які запровадили в офіційний ритуал відзначення цієї дати в Україні.
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модель, яка засновується на формуванні та підтримані еконо-
мічної та політичної монополії.

Побічними наслідками реалізації цієї моделі є закритість 
місцевої влади для населення, що викликає його невдоволен-
ня, при чому відповідальність за дії чиновників покладається 
на Українську державу, а також несприятливе для дрібного та 
середнього бізнесу ділове середовище. Останній чинник у по-
єднанні з військово-політичними ризиками законсервує існу-
ючий стан критичної залежності економіки міста від роботи 
металургійних комбінатів. Останні, у свою чергу, вразливі як 
до можливих перебоїв з постачанням сировини через військо-
ві дії, так і, в силу застарілості обладнання, до несприятливої 
кон’юнктури світового ринку.

У принципі, конкуренцію висуванцям структур Р. Ахме-
това могли б створити представники т.зв. «другого ешелону 
олігархів», такі як народний депутат України, колишній голова 
Донецької обласної державної адміністрації Сергій Тарута та 
бізнесмен Юрій Тернавський. До цього часу, зокрема на пар-
ламентських виборах 2014 р., вони обирали тактику домовле-
ностей з домінуючим гравцем, водночас нині в них з’явилася 
альтернатива – можливість союзу з новими для Маріуполя 
гравцями – організаціями та групами активістів.

 Виклики, які постали перед Маріуполем, сприяли мобілі-
зації та активізації частини його небайдужих громадян. Ще у 
2013 р. громада міста успішною протестною кампанією змуси-
ла керівництво комбінату «Азовсталь» здійснити зміни у ви-
робничих процесах, аби знизити викиди шкідливих речовин. 
Військова загроза Маріуполю, його роль як «збірного пункту» 
внутрішньо переміщених осіб з постраждалих районів Донеч-
чини і навіть Луганщини сприяла активізації зусиль активіс-
тів та волонтерів, яких частина маріупольців небезпідставно 
розглядає як джерело «нової крові», необхідної для оновлення 
місцевої еліти та набуття місцевою владою нової якості. 

Водночас, у середовищі громадських активістів наявні сут-
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тєві проблеми, які можуть завадити їх електоральним успіхам. 
Серед них варто назвати проблеми «росту», пов’язані з конфлік-
тністю та неконструктивною конкуренцією у відповідному серед-
овищі, браком досвіду, обмеженим доступом до медіа-ресурсів, 
дистанціюванням від «суспільно-політичних» активістів органі-
зацій, що представляють інтереси дрібного та середнього бізне-
су. Останні намагаються стати «порадниками», а не конкурента-
ми міської влади, таким чином ослаблюючи політичний тиск на 
неї та посилюючи проблеми з ресурсним забезпеченням потен-
ційних учасників місцевих виборів від «третього сектору». Со-
юз з активістів з Тарутою або Тернавським, що міг би вирішити 
питання ресурсного забезпечення виборчої кампанії, водночас 
створює загрози політичному капіталу, а відтак – рівню підтрим-
ки «громадських» кандидатів на виборні посади.

З іншого боку, за умов створення нехай навіть відносно не-
чисельної, але згуртованої фракції у міській раді, активісти змо-
жуть впливати на політику міської влади та забезпечити пожвав-
лення політичної конкуренції, що створить певні передумови для 
поступального розвитку Маріуполя та попередження деструк-
тивних внутрішніх конфліктів у місті. Про реальну можливість 
досягнення таких проміжних результатів місцевих виборів свід-
чить відносний успіх на парламентських виборах 2014 «кандида-
та – активіста» Максима Бородіна, який при вкрай обмежених фі-
нансових та організаційних ресурсах здобув третє місце та набрав 
8,13% голосів виборців у відповідному мажоритарному окрузі.

Бердянськ: курорт неподалік від фронту
На відміну від Маріуполя Бердянськ практично уникнув 

безпосередньої загрози військового нападу, якщо відкинути 
наразі не надто вірогідний сценарій зростання масштабів кон-
флікту і використання російською стороною авіації та бойо-
вих кораблів. Єдиним винятком є загроза газопостачанню міс-
та, яке здійснюється через Маріуполь.

Водночас, відносна близькість зони бойових дій ство-
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рює  серйозну загрозу функціонуванню курортної сфери, яка 
є провідною для економіки міста, насамперед щодо кількос-
ті зайнятого у ній населення. Додатковий негативний чинник 
пов’язаний з тим, що значну, і, вірогідно, найбільш платоспро-
можну частку серед відпочивальників традиційно становили 
російські громадяни. Сезон 2014 року у Бердянську було «вря-
товано» завдяки масовому приїзду жителів Донецького регіону, 
які сподівалися «перечекати» конфлікт у комфортних умовах. 
Нині ж цей чинник практично зник, а на процес переорієнта-
ції на туристів з інших регіонів України негативно впливає від-
сутність прямого залізничного сполучення з іншими містами 
крім Києва. Злий жарт зіграло існування села Бердянське До-
нецької області, розташованого неподалік від лінії зіткнення. 
Регулярні повідомлення у новинах про обстріли цього насе-
леного пункту відлякують потенційних відпочивальників, які 
помилково сприймають їх як обстріли міста Бердянськ.

З іншого боку в економічному сенсі бенефіціаром від кон-
флікту став Бердянський морський порт, куди було перенаправ-
лено значну частину потоку вантажів, які раніше обробляв порт 
Маріуполя. Підприємство вже розширило штат та виплачує сво-
їм працівникам непогану за місцевими мірками зарплату.  

Попри ускладнення економічної ситуації, вірогідність 
проросійських заколотів у місті зменшується внаслідок дії та-
ких чинників, як прагнення місцевих жителів зберегти мир 
у Бердянську, намагання уникнути будь яких подій, які ство-
рюють загрозу образу спокійного курортного міста, усвідом-
ленням на прикладі контрольованих НЗФ територій Донбасу 
наслідків повалення законної влади. Водночас, ситуація з рів-
нем лояльності населення Бердянська Українській державі має 
певні особливості порівняно з Маріуполем.  

Історично Бердянськ був заселений переважно представ-
никами російського етносу, сучасна українська етнічна біль-
шість у місті стала наслідком радянської повоєнної індустрі-
алізації, людські ресурси для якої рекрутувались у сільських 
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районах. Водночас, новоприбулі не мали високого соціаль-
ного статусу, що забезпечило можливість російській грома-
ді зберегти публічний образ Бердянська як російського міс-
та. Пострадянські меморативні об’єкти (крім споруджених 
для приваблення туристів) відображають російську версію 
бачення регіону та його історії, у місті сильні позиції Україн-
ської Православної Церкви (Московського Патріархату) (далі 
- УПЦ), активно діяли проросійські козачі організації. 

Саме тому, якщо у Маріуполі соціальну основу «Росій-
ської весни» складали представники патерналістської «постра-
дянської» ідентичності, то у Бердянську це були різного шти-
бу російські націоналісти, підтримані «гастролерами» з Росії. 
Водночас, активна частина громади запобігла здійсненню ни-
ми заколоту, зокрема не допустила захоплення будівлі місько-
го виконавчого комітету за сценарієм, реалізованим у містах 
Донбасу, оточивши її «живим щитом». Провідною силою серед 
них стали не так прихильники української політичної ідентич-
ності, як люди, які просто прагнули не допустити конфлікту 
у місті, усвідомлюючи його руйнівні наслідки. Підтримку міс-
цевим жителям у захисті правопорядку надали представники 
структур української самооборони, які прибули у Бердянськ. 

Як і в Маріуполі, після провалу спроб дестабілізувати ситу-
ацію в місті, активні учасники «Російської весни» приєдналися 
до НЗФ на Донбасі (медійною знаменитістю став «легендарний 
козачий отаман» з Бердянська Ігор Маманазаров) або були за-
тримані українськими правоохоронними органами. Водночас, 
на відміну від Маріуполя, на думку респондентів, у місті наяв-
не «законсервоване» проросійське підпілля, а один із них згадав 
про підпали машин з українською символікою влітку 2014 р.

Показовим є і збереження у місті козачих структур, які ді-
ють при УПЦ. Зокрема, вони брали участь у забезпеченні пра-
вопорядку під час візиту у місто Предстоятеля УПЦ митропо-
лита Онуфрія  16 – 18 травня 2015 р. Навряд чи дії відповідних 
козачих структур дають підстави для звинувачень їх у анти-
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державній діяльності. Проте сама по собі наявність організа-
ції, яка може бути використана для силового тиску, лояльної 
насамперед до тісно пов’язаної з Росією церкви, а не держави, 
є чинником, що ускладнює безпекову ситуацію у місті.      

Багато мешканців Бердянська, особливо старшого віку, за-
лишилися споживачами російського телевізійного продукту, 
який, після відключення російських телеканалів у кабельних ме-
режах, отримують через супутникові антени, встановлені у бага-
тьох домогосподарствах. Цей чинник, вплив розповідей індок-
тринованих російською пропагандою внутрішньо переміщених 
осіб з Донбасу, породжені етнічною належністю упередження 
визначають поширеність негативного ставлення до українських 
силовиків. Важливо також, що на відміну від Маріуполя, де дже-
рело агресії навіть візуально очевидне, у Бердянську військові 
значною частиною населення сприймаються не як захисники, а 
як символ, і, частково, причина непопулярної війни. 

Додаткове напруження у стосунках з військовими у місті 
викликають заходи з мобілізації до ЗСУ, які здійснюються зо-
крема шляхом облав та затримань військовозобов’язаних на 
блокпостах, використання військового полігону під містом. 
Учбові стрільби неподалік від Бердянська, про які городяни 
не були попереджені заздалегідь, кілька разів викликали хви-
лі паніки. Вірогідно, з метою поліпшення цивільно-військових 
відносин у Бердянську, охорону та оборону міста доручено 
спеціальній патрульній роті МВС України «Берда», створеній 
переважно з місцевих добровольців, здійснюються заходи з 
формування у місті роти територіальної оборони ЗСУ. Порів-
няно з Маріуполем відносно нижчий також рівень довіри до 
СБУ. Водночас, серед осіб, які згадували про свій досвід взає-
модії зі Службою, ставлення до неї суттєво краще. 

Крім чинників, породжених україно-російською війною, 
певні ризики ескалації конфліктів пов’язані з політичними 
процесами у місті. Обраний у Бердянську народний депутат 
України – «мажоритарник» Олександр Пономарьов намагаєть-
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ся консолідувати контроль над містом, у чому йому протисто-
їть коаліція різних гравців, яка намагається не допустити цього. 
Вони наразі сконсолідувались навколо міського голови Олек-
сія Бакая. Протистояння між цими двома групами (які не ма-
ють чіткої ідеологічної основи, а породжені скоріше місцевими 
інтересами та конфліктами2) негативно впливає на розвиток 
міста через затягування з вирішенням питань з політичних мо-
тивів. З зазначеним конфліктом респонденти пов’язують резо-
нансний випадок, коли на позачерговій сесії міськради, на якій 
розглядалось питання відставки міського голови, з’явилися 
військовослужбовці добровольчих батальйонів, які намагали-
ся змусити депутатів проголосувати за недовіру меру.    

Наявна висока вірогідність вирішальної перемоги союз-
ників О. Пономарьова на місцевих виборах у жовтні 2015. З 
останнім пов’язують найбільшого роботодавця у місті холдинг 
«Райснаб», медіа-холдинг, що включає телекомпанію «Юг», 
крім того сам О. Пономарьов набрав  майже 49 %  на парла-
ментських виборах 2014 р.). За таких умов існує ризик підви-
щення рівня конфліктності у Бердянську через можливі спро-
би через міські органи місцевого самоврядування нав’язати 
місту нові «правила гри».  

Приморськ: розбуджений війною
Скоріше центр сільськогосподарського району, ніж ку-

рортне містечко, Приморськ на перший погляд більше стур-
бований загальноукраїнськими проблемами на кшталт 
об’єднання громад у рамках адміністративно-територіальної 
реформи та корупцією, а також місцевою проблемою розмиву 
берегової лінії Азовського узбережжя, ніж віддаленою війною. 
Тим не менш, агресія Росії у Криму, а пізніше початок бойо-
вих дій на Донбасі не лише стимулювали небувалу у цих міс-

2 Яскравим свідченням такого стану є  наявність як серед союзників, так і про-
тивників  О. Пономарьова  представників різних за спрямуванням політичних пар-
тій, як опозиційних, так і тих, які входять до складу парламентської коаліції.
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цях громадянську активність у формі волонтерства, а й поро-
дили глибокі внутрішні конфлікти серед жителів Приморська 
через прихильність до однієї зі сторін протистояння. 

Відповідні конфлікти пройшли не лише серед окремих інди-
відів чи родин, але, що ще небезпечніше – між етнічними спіль-
нотами, які формують громаду Приморська – болгарами, укра-
їнцями та росіянами. Необхідно відзначити поширеність серед 
болгар, спільнота яких займає лідерські позиції у Приморську, 
симпатій до Росії. Відповідні симпатії є не лише наслідком впли-
ву міфу про особливу дружбу російського і болгарського наро-
ду, історичну пам’ять про винагороджену лояльність місцевої 
болгарської громади до імперської, а пізніше радянської влади. 
Важливими є також побоювання частини болгар Приазов’я, що 
підтримка владою української версії історії регіону позбавить їх 
неформального почесного статусу першопоселенців.

Ще живий спадок радянської репресивної політики іден-
тичності, з суворо регламентованими формами вияву етнічної 
самобутності, імперативом «дружби народів», який виключав 
публічні механізми врегулювання міжетнічних конфліктів, 
посилює ризик, що дискурс українсько-російської війни вико-
ристовуватиметься під час конкуренції між етнічними спіль-
нотами Приморська, що переведе її у конфронтаційну площи-
ну. Хоча цей ризик знижується внаслідок щирого прагнення 
мешканців міста зберегти внутрішній мир, для активних горо-
дян корисним би було отримання знань про методи неконф-
ронтаційного вирішення проблем функціонування та розви-
тку поліетнічної громади.              

Мелітополь: прихований конфлікт
Відносно віддалений як від лінії розмежування на Донба-

сі, так і від адміністративного кордону з Автономною Республі-
кою Крим, Мелітополь постраждав від війни головним чином 
економічно, через зниження інтенсивності транзитних пото-
ків, які проходили через місто від/до нині окупованих терито-
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рій. Іншим важливим чинником стало ускладнення експорту 
продукції (насамперед садівництва та запчастин автомобіль-
ної техніки) до Росії, яка була для міста основним ринком збу-
ту. Тим не менш, засноване на перехресті шляхів торгове місто, 
яке, попри радянську індустріалізацію, не втратило підприєм-
ливості та відчуття громади, намагається пристосуватися до 
нових обставин.

У повсякденних клопотах для багатьох городян війна зда-
ється чимось зовнішнім, явищем, до якого Мелітополь мусить 
пристосуватися чи перечекати, але яке не загрожує єдності 
міської громади. Один із респондентів щиро заявив про повну 
відсутність якихось політичних чи ідеологічних конфліктів у 
місті, інші вказали на існування значної кількості людей, за-
клопотаних власними справами, для яких випадкове зіткнен-
ня з тими чи іншими публічними політичними проявами у 
Мелітополі викликає здивування. Тим не менше, події Євро-
майдану, а пізніше початок українсько-російської війни поро-
див глибокий конфлікт у місті, який остаточно не вирішений 
і до нині.  

Під час Євромайдану у місті відбувалися відносно нечис-
ленні (150 - 300 осіб), але регулярні публічні заходи на його 
підтримку. За словами одного з респондентів, суттєво більша 
кількість людей, уникаючи публічної участі, надавала мате-
ріальну підтримку протестуючим, зокрема Майдану у Києві. 
На початку березня 2014 р. у Мелітополі відбувся масштабний 
для трохи більш як стотисячного міста проросійський мітинг, 
у якому взяли участь близько півтори тисячі осіб. 

Коаліцію учасників «Російської весни - 2014» у місті скла-
ли нечисленні російські націоналісти, помітні у місті прихиль-
ники комуністів та найбільш численна, але й нестійка група 
городян, занепокоєних можливим розривом економічних та 
соціальних зв’язків Мелітополя з Росією внаслідок перемоги 
Євромайдану, підкріплена «тітушками». Важливу роль у коор-
динації проросійських акцій, на думку одного з респондентів, 
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відіграли вихідці з Маріуполя - офіцери Федеральної служби 
безпеки Росії, які перебували у місті у березні 2014 р. 

Натомість відповіддю патріотичних сил стала мобіліза-
ція та створення самооборони Мелітополя. Продемонстрував-
ши рішучість до силового опору спробам здійснити заколот у 
місті, вони вступили у переговори з проросійськими групами. 
Для обох сторін збереження миру у місті було важливим, що 
і забезпечило досягнення домовленостей про незастосування 
насильства.

Водночас, хоча від проросійської коаліції відкололись 
опортуністично налаштовані учасники, сам конфлікт ідентич-
ностей залишився невирішеним. На відміну від Маріуполя і 
Бердянська, у Мелітополі респонденти не наголошували на ма-
совому виїзді активних прихильників «Русского мира» на Дон-
бас чи в Росію, хоч і такі випадки були. Симпатики Російської 
Федерації залишилися, а конфлікт продовжився у символічній 
формі – встановлення візуальних знаків контролю за публіч-
ним простором. 

Кольори українського прапора та російського триколо-
ру наносили на помітні поверхні у місті, зображення опонен-
тів замальовували чи пошкоджували. Проукраїнські активіс-
ти здобули перевагу у цій боротьбі. Як про запеклість цього 
протистояння, так і про відчуття відносної слабкості проро-
сійської сторони засвідчили резонансні випадки нападу на ак-
тивістів, які фарбували міст у синьо-жовті кольори, а також 
завдання побоїв волонтерці з українською символікою. Іншою 
формою суперництва стало власне волонтерство, коли проу-
країнські активісти допомагали переважно армії, а проросій-
ськи налаштовані громадяни — виключно вимушеним пере-
селенцям з Донбасу. 

Відповідне приховане протистояння не припинилося і 
досі. Так, використовуючи важливу для Мелітополя історич-
ну пам’ять про визволення від нацистів, близько 50 проросій-
ськи налаштованих осіб на чолі з народним депутатом України 
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Євгеном Балицьким з’явилися на урочистий мітинг 9 травня 
2015 р. з георгіївськими стрічками. Попри важливу політич-
ну перемогу проукраїнських активістів, які змогли провести та 
мирно реалізувати рішення про демонтаж пам’ятника Леніну, 
вони вимушені йти на певні домовленості та компроміси. 

Вірогідно саме цим зумовлене збереження георгіївської 
стрічки в оформленні міської стели на честь 70-річчя Пере-
моги над нацизмом, яку увінчує копія червоного прапора вій-
ськової частини, яка визволяла Мелітополь, в оточенні двох 
прапорів України. Про важливість для проукраїнських акти-
вістів збереження стабільності у місті свідчить також надан-
ня ними підтримки «умовно нейтральному» секретареві місь-
кої ради, нині виконуючому обов’язки міського голови Сергію 
Мінько, коли у вересні  минулого року на нього та депутатів 
міської ради здійснювали тиск представники «Правого секто-
ра» з Запоріжжя.

Один із респондентів під час інтерв’ю висловив занепоко-
єння щодо загострення ризиків насильницьких конфліктів у 
місті через появу нового чинника – повернення демобілізова-
них учасників АТО, які мають бойовий досвід і чітке уявлен-
ня про ставлення до тих, кого вважають ворогом. Проблема 
ускладнюється через відсутність у місті психологів для роботи 
з ветеранами бойових дій.

Потенційні прояви насильства у Мелітополі створюють 
також загрозу міжетнічному миру. На відміну від Приморська, 
етнічні спільноти міста (болгари, греки, кримські татари, че-
хи, караїми) значно більш відкриті, доказом чого є поширення 
мішаних шлюбів. Проте, якщо навіть випадковими жертвами 
насильства стануть представники тієї чи іншої етнічної грома-
ди, ситуація може швидко і безповоротно змінитися.

Чинником, що викликав публічні протести влітку 2014 
р., у ході яких перекривали дороги у приміських селах Возне-
сенка та Костянтинівка, стала мобілізація до лав українського 
війська. Відповідні протести були висвітлені російським теле-
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баченням. Показово, що поява проукраїнських активістів до-
зволила уникнути запланованого у той же період блокування 
військового комісаріату Мелітополя. Як і у Приморську, дже-
релом занепокоєння, а відтак потенційних конфліктів для на-
вколишніх сільських громад залишається адміністративно-
територіальна реформа.

Генічеськ: місто, що стало прикордонним
 Розташований поблизу адміністративного кордону Криму, 

Генічеськ першим у Приазов’ї  зазнав деструктивного впливу 
російської агресії в Україні. З метою дестабілізації нової укра-
їнської влади та заохочення до виступів сепаратистів, російські 
війська демонстрували готовність до просування у глиб Хер-
сонської області і справді в кількох місцях перейшли адміні-
стративний кордон Автономної Республіки Крим. З іншого бо-
ку, саме у Генічеську відбулася перша в українсько-російській 
війні «наступальна» операція українських військових. 26 бе-
резня 2014 р. українські десантники зайняли територію роз-
ташованої у місті навігаційної станції Чорноморського фло-
ту Росії «Марс-75», на якій, щоправда, вже не було російських 
військових.

Після розгортання конфлікту на Донбасі напруга на кордо-
ні з окупованим Кримом зберігалася. Польоти безпілотних апа-
ратів та вертольотів створювали враження підготовки наступу 
«для пробивання сухопутного коридору». Швидка мілітаризація 
Криму, розгортання потужного угруповання російських військ, 
яке триває і до нині, надавала переконливості цій загрозі. 

З іншого боку, як в силу політичних, так і суто військових 
причин (незручність наступу з території півострова через вузькі 
перешийки), вірогідність розгортання військових дій, які б за-
грожували Генічеську, можна оцінити як відносно незначну.

Перетворення адміністративного кордону з Автономною 
Республікою Крим на лінію розмежування з де факто ворожою 
державою суттєво вплинула на життя міста. 
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Помітною у місті є кримськотатарська спільнота. Хоча у 
самому Генічеську кримських татар проживає відносно неба-
гато, чимало з них приїжджає на роботу з населених пунктів 
Генічеського району, зокрема Новоолексіївки, де вони прожи-
вають компактно. Хоча кримські татари Херсонщини менш 
політично активні, ніж у Криму, російська окупація півост-
рова і утиски там кримськотатарського населення сприяли їх 
консолідації.

У ставленні значної частини мешканців Генічеська до 
кримських татар наявна певна напруженість. Можливо, во-
на викликана конкуренцією за обмежену кількість робочих 
місць. Іншим чинком може бути негативна пам’ять про часи 
керівництва Генічеською районною державною адміністрацією 
Сейтумера Німетуллаєва, який нині переховується від кримі-
нального переслідування у Криму. Через наявність зазначено-
го чинника, кроки до практичної реалізації прагнення лідерів 
Меджлісу кримськотатарського народу  створити кримськота-
тарську автономії на території Херсонської області можуть ма-
ти дестабілізуючий вплив на ситуацію у місті.      

Війна як виклик для Приазов’я: лише виживання чи онов-
лення?

Приазов’я є одним із найбільш постраждалих від 
українсько-російської війни регіонів. Досить згадати окупа-
цію та бойові дії на сході регіону, загрозу руйнування критич-
ної інфраструктури, розрив усталених господарських зв’язків, 
зростання дефіциту інвестицій внаслідок військових та по-
літичних ризиків, соціальну ціну військового конфлікту, яка 
включає необхідність надавати допомогу численним внутріш-
ньо переміщеним особам з Донбасу. Менш очевидним, але 
можливо не менш глибоким наслідком протистояння є психо-
логічна травма населення регіону від війни, яка загрожує по-
вному руйнуванню усталеного способу життя, а для багатьох 
осіб – і власної ідентичності.

За таких умов поширеною реакцією є апатія, намагання 
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уникнути згадок про війну, сконцентрувати зусилля на по-
всякденній діяльності, аби зберегти звичну картину життя та 
відгородитися нею від військових, політичних та соціально-
економічних загроз, реалізація чи відвернення яких здаються 
багатьом громадянам незалежними від їх волі та зусиль. Розпо-
всюджені серед населення Приазов’я проросійські сентименти 
або соціально-економічні проблеми не стають приводами для 
скільки-небудь помітної мобілізації до протистояння Україн-
ській державі. Важливою причиною відповідного стану є той 
факт, що реальну альтернативу українській владі створюють 
уже не «міфологізований телебаченням» «добробут» Росії, а 
лише самопроголошені «республіки» Донбасу, ситуація у яких 
суттєво гірша ніж на контрольованих Україною територіях.      

У цій ситуації цілком може реалізуватися інерційний сце-
нарій, коли певний рівень стабільності у Приазов’ї збережеть-
ся на тривалий час завдяки поєднанню ефективної протидії 
українських органів безпеки підривній діяльності російських 
спецслужб та пасивності населення регіону при мінімально 
необхідній адаптації політико-економічної системи Приазов’я 
до нових викликів. Водночас, наслідком його реалізації буде 
не лише постійний ризик появи надзвичайних ситуацій, на-
самперед у Маріуполі, де рівень загроз є найвищим. У серед-
ньо- та довгостроковій перспективі наслідками здійснення 
інерційного сценарію буде прискорення деградації потенціалу 
Приазов’я, його наростаюча депопуляція внаслідок прискоре-
ного виїзду працездатного населення. Завершення українсько-
російської війни та пов’язане з цим зниження інтересу до ре-
гіону з боку українського уряду та міжнародних організацій 
сприятиме консервації його стану як депресивної території без 
власних ресурсів розвитку.

Але сценарій «збереження миру і нічого більше» не єди-
ний, який є одночасно позитивним та реалістичним. Завдяки 
конфлікту Приазов’я отримало і шанс започаткувати сталий 
розвиток на новій основі. Загрози регіону мобілізували віднос-
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но нечисленний, але активний громадянський рух, сприяли 
руйнуванню чи принаймні, ослабленню регіональних та міс-
цевих політичних монополій, дали можливість для Приазов’я 
вийти зі ролі глибокої економічної периферії Донецька та За-
поріжжя. Врешті решт, пострадянська господарська модель, 
яка склалася у регіоні, сформувала повільну, але неухильну 
тенденцію до занепаду, тож навіть вимушена її заміна може ви-
явитись корисною.

Для підвищення шансів виходу Приазов’я на новий рівень 
розвитку, нейтралізації наявних у регіоні загроз національній 
безпеці України, воно потребує матеріальної та організаційної 
підтримки українського уряду та міжнародних донорів. Це, 
насамперед, підтримка функціонування та розвитку критич-
ної інфраструктури, ресурси для чого у Приазов’ї за нинішніх 
умов вкрай складно, якщо загалі можливо мобілізувати. 

Важливий не лише економічний, а й соціально-політичний 
ефект мало б покращення якості транспортних комунікацій 
прибережних міст Приазов’я з іншими регіонами України, що 
послабило б поширені серед жителів Маріуполя та Бердянська 
відчуття ізольованого «транспортного тупика». Реалістични-
ми заходами за нинішніх умов могло б стати запровадження 
пасажирського потягу «Бердянськ – Львів» та суттєве покра-
щення якості автомобільних доріг на маршрутах «Маріуполь – 
Запоріжжя» та «Маріуполь – Одеса».

З огляду на дефіцит інвестицій у Приазов’я, пов’язаний з 
безпековими ризиками, як певний допоміжний захід мало б 
сенс створення механізмів перерозподілу на користь регіону 
безпекових видатків, які здійснює Українська держава. Йдеть-
ся про залучення місцевих підприємств до поставок та ремон-
ту військової техніки, продовольчого забезпечення військових 
частин тощо. 

Не лише економічний ефект для Приазов’я могла б ма-
ти адресна підтримка малого та середнього бізнесу. Події вес-
ни 2014 року переконливо довели, що провідна роль у місцевій 
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громаді підприємців, осіб, які звикли нести відповідальність за 
власні рішення, має значний стабілізуючий вплив у кризових 
ситуаціях практично незалежно від їх політичних переконань.

Потребують компенсації додаткові витрати, які несе регі-
он у зв’язку з розміщенням вимушених переселенців з Донбасу 
та наданням соціальних послуг мешканцям окупованих тери-
торій. При цьому необхідно врахувати непропорційно високу 
частку серед вимушених переселенців, особливо у Маріупо-
лі, осіб, які потребують соціальної підтримки (інваліди, літні 
люди, багатодітні сім’ї), у той час як соціально активніші гро-
мадяни використали міста Приазов’я лише як перевалочний 
пункт до більш віддалених від зони бойових дій та економічно 
активніших регіонів.

Водночас, лише виділення економічних ресурсів не здат-
не запустити розвиток регіону, якщо його населення само не 
включиться у відповідні процеси. У цьому аспекті ключовою є 
підтримка місцевих ініціатив, яка б допомогла створити «істо-
рію успіху» та примножити соціальний капітал місцевих акти-
вістів. Враховуючи тривалу історію «занадто стабільної» міс-
цевої влади, патерналістичні традиції серед населення, активні 
громадяни не можуть дозволити собі рухатися шляхом «проб і 
помилок». Навчання їх успішним практикам, навичкам веден-
ня переговорів, формування коаліцій для вирішення конкрет-
них питань може стати питанням соціального виживання гро-
мадського руху. 

Окремим напрямом має стати підтримка заходів із залу-
чення українських військових до життя громад, поблизу яких 
вони дислоковані. Доцільним є поширення як у силових струк-
турах, так і серед представників місцевої влади інформації про 
кращі практики військово-цивільних відносин. 

Важливим чинником, що породжує недовіру населення 
Приазов’я до Української держави та критично зменшує і так 
обмежені економічні ресурси регіону, є корупція. Помітне зни-
ження її рівня може бути досягнуте тільки у випадку успіш-
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ного взаємодоповнення зусиль активістів з контролю за діями 
влади, поєднаних з адекватною реакцією правоохоронних ор-
ганів на повідомлення про корупційні правопорушення. Над-
звичайно важливими є включення місцевого бізнесу у проти-
дію корупції. Якщо останній вкладе ресурси для формування 
постійного громадського контролю за діями влади (аналіз про-
ектів нормативних актів, контроль якості виконання кому-
нальних замовлень тощо), це суттєво покращить ефективність 
використання місцевих публічних ресурсів, що особливо ак-
туально у контексті здійснення децентралізації в Україні. 

Найнагальнішим за часом завданням є підтримка зусиль 
активістів з контролю за дотриманням законодавства під час 
проведення місцевих виборів, запланованих в Україні на 26 
жовтня 2015 р. Попередження їх силами фальсифікацій має 
посилити рівень довіри населення до виборчого процесу, хоч, з 
огляду на розстановку політичних сил, навряд чи суттєво змі-
нить його результати.

Важлива роль у здобутті широкої суспільної підтримки зу-
силь волонтерів та активістів, покращенні рівня обізнаності на-
селення щодо регіональних та місцевих справ, протидії воро-
жій пропаганді та деструктивним чуткам належить місцевим 
громадським ЗМІ. Можливими напрямками їх підтримки є по-
кращення діяльності існуючих інформаційних ресурсів, а також 
створення нових, незалежних від існуючого регіонального істе-
блішменту, схильного розглядати контрольовані ЗМІ виключно 
у вузько інструментальній якості. За співвідношенням ефектив-
ність/ресурсовитратність найбільш доцільним є створення ін-
формаційних ресурсів з використанням інтернет-платформ.

Помітною є диспропорція, пов’язана з контрастом між актив-
ною участю жінок у діяльності активістів та волонтерів Приазов’я, 
та недостатнім їх представленням у місцевій владі. Підтримка ген-
дерних ініціатив, спрямованих на зміну відповідного стану, спри-
ятиме не лише підвищенню рівня соціальної справедливості, а й 
попередженню ескалації місцевих конфліктів. 
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Окремим напрямком підтримки мають стати зусилля ліде-
рів «давніх» етнічних громад Приазов’я (греків та болгар), спря-
мованих на адаптацію цих спільнот до умов, що постали внаслі-
док війни, формування механізмів попередження конфліктів за 
участю представників відповідних етнічних меншин.

Навіть частковий успіх реалізації згаданих заходів спро-
можний створити позитивний тренд розвитку ситуації у 
Приазов’ї. Це не лише мало б стабілізуючий вплив на регіон, 
а й через ефект наочного прикладу, стійкого до пропагандист-
ських зусиль російських та контрольованих НЗФ ЗМІ, поси-
лило б привабливість Української держави для населення оку-
пованих територій Донбасу, що, у свою чергу, сприятиме їх 
реінтеграції. 
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