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Проект здійснено за підтримки Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні.

Фонд
ІЗОЛЯЦІЯ. ПЛАТФОРМА КУЛЬТУРНИХ ІНІЦІАТИВ

ІЗОЛЯЦІЯ — це неприбутковий недержавний
фонд, відкритий у 2010 році у Донецьку (Україна)
на території колишнього заводу з виробництва
ізоляційних матеріалів. 9 червня 2014 озброєні
представники самопроголошеної «Донецької
Народної Республіки» захопили територію фонду.
ІЗОЛЯЦІЯ — ім’я, успадковане від назви заводу. Воно
відображає нашу місію: зберегти індустріальну
спадщину Донеччини й одночасно створити щось
нове, здатне стати джерелом натхнення для
соціального та культурного розвитку України.
ІЗОЛЯЦІЯ — це платформа культурних ініціатив.
Це мультидисциплінарний культурний проект,
відкритий для всіх видів творчої експресії. Це
точка дотику для всіх, хто прагне до культурних і
соціальних змін.
ІЗОЛЯЦІЯ здійснює свою діяльність у трьох
взаємопов’язаних напрямках: у сфері мистецтва,
освітніх програм і проектів, пов’язаних з активізацією
Української креативної спільноти.

Книжка створена у рамках проекту
Гендерні дослідження Донбаських студій.

Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля
в Україні

Фонд імені Гайнріха Бьолля є німецьким політичним
ліво-ліберальним фондом, близьким до Партії
Зелених («Союз 90/Зелені») Німеччини і являє собою
частину європейського зеленого руху. Фонд має
самостійний юридичний статус і є неприбутковою,
незалежною, громадською організацією. Діяльність
Фонду фінансується здебільшого за рахунок
Федерального уряду Німеччини. Він проводить свою
діяльність як в Німеччині, так і за її межами. Його
організаційна структура включає 16 земельних
фондів в самій Німеччині та 28 закордонних
представництв, які ведуть діяльність в 60 країнах
на 4 континентах.
В своєму теперішньому вигляді Фонд імені Гайнріха
Бьолля існує з 1997 року, до того часу існувало три
окремі організації, які злилися в одну і обійняли ім’я
відомого німецького письменника, Нобелівського
лауреата з літератури та громадського діяча —
Гайнріха Бьолля (21.12.1917 — 16.07.1985). Пріоритетним
завданням фонду є політична освіта, мета якої —
сприяти розвитку демократії, побудові дієвого
громадянського суспільства, розширенню участі
свідомих громадян в суспільному та політичному
житті країни, поглибленню порозуміння між
народами. У своїй роботі фонд орієнтується на такі
важливі цінності, як екологія, демократія, гендерна
рівність, сталий розвиток, гуманізм, солідарність і
ненасильство та керується словами Гайнріха Бьолля:
«Втручання є єдиною можливістю залишитись
реалістом».

З квітня 2008 року Представництво Фонду імені
Гайнріха Бьолля розпочало свою роботу в Україні,
в місті Києві. До пріоритетів роботи Представництва
в Україні належать: сприяння демократії та
зміцнення громадянського суспільства, політична
освіта для громадян, раціональне використання
енергії та захист клімату, статева рівність та
гендерна демократія, захист прав людини. Свої
цілі фонд досягає шляхом проведення публічних
дискусій, конференцій, семінарів, круглих столів,
тренінгів, дебатів тощо, а також через підтримку
громадських ініціатив.

Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля
в Україні реалізує на сьогодні наступні програми:
Сприяння демократії та розвиток громадянського
суспільства (сприяння активній участі громадян
в управлінні державою, розвиток політичної
культури громадян, підтримка громадських
організації та журналістів, критичне переосмислення
історії та підтримка зеленого руху і носіїв ліволіберальних ідей);
Гендерна демократія та права жінок (гендерна
рівність, підтримка феміністичного руху, боротьба
з ксенофобією та злочинами на грунті ненависті,
запобігання дискримінації меншин, боротьба
за права ЛГБТ);
Екологія, клімат та енергетика (сприяння
підвищенню енергоефективності, захист клімату,
підтримка антиатомного руху, екологічна
модернізація суспільства).

Передмова

Історія Донбасу має декілька прикладів громадянських воєн початку ХХ століття,
досвід окупації під час Другої світової війни та інших травматичних досвідів:
політичних репресій, великого голоду та ін. Всі ці періоди й досі на цій території
залишаються не озвученими та не відрефлексованими. Як власне і невідрефлексованою залишається індустріалізація регіону, що супроводжувалася терором та
насиллям, як фізичним, так і символічним.
Один з найбільш виражених наративів Донбасу пов’язаний із шахтарською та
металургійною історією, відповідно мав підкреслено чоловічий характер. Відтак
у цьому контексті терору, важкої кропіткої праці, насилля та війни нас цікавили
стосунки як жінок, так і чоловіків із такими категоріями як робота, влада, культура
та соціум. У збірнику нам хотілося поєднати чоловічу міфологію та жіночу пам’ять.
Зокрема у книжку увійшли п’ятнадцять авторських та перекладних текстів присвячених періоду механізації Донбасу; Другій світовій війні та сучасній російсько-українській війні.
Героїнями та героями текстів стали як ті, кого возвеличила радянська система,
так і ті, чиї історії залишились поза ідеологічними рамками. Всі ці історії дуже різні,
однак всі вони доповнюють одне одного й створюють можливість для розуміння
різного Донбасу, у тому числі різного за гендерними ознаками.

Історія Фонду ІЗОЛЯЦІЯ яскраво вписується у контекст «жіночих студій», адже
Фонд було організовано жінкою, меценаткою Любов’ю Михайловою у 2010 році на
території колишнього заводу з виробництва ізоляційних матеріалів як платформу
для культурних ініціатив, що здатна зберегти індустріальну спадщину Донеччини
й одночасно бути натхненням для соціального та культурного розвитку України.
У 2012 році на базі Фонду була відкрита виставка «Гендер у ІЗОЛЯЦІЇ: право на
самоконструювання в умовах патріархату», де було представлено роботи українських художників та художниць (кураторка — Олена Червоник). Разом із тим,
виставка не тільки відображала пошуки сучасних художників, але й апелювала до
історичного та гендерно-соціального наративу Донбасу. Однак історія цієї виставки не закінчилась тоді, у 2012 році, згодом вона отримала мілітаризоване продовження. Зокрема, після захоплення території Фонду представниками Донецької
народної республіки 9 червня 2014 року у окупації виявилась і колекція художніх
робіт. Частково колекцію врятують, однак деякі артефакти й досі залишаються
під контролем ДНР. Серед окупованих робіт — скульптури Маші Куліковської, що
зображають оголене жіноче тіло. Зроблені із крихких матеріалів твори апелюють
у тому числі до самознищення та саморозпаду. А від червня минулого року жіночі
тіла стали мішенями у збройних тренуваннях бойовиків.
Інший артефакт цієї виставки — робота художниці Жанни Кадирової «Дошка
пошани» також свідок «гендерної політики» сучасного військового конфлікту.
«Дошка пошани» — це авторське бачення художниці мільйонів Героїв та Героїнь
праці. Такі подібні дошки пошани розвішувались у коридорах заводів, фабрик та
шкіл. Кадирова уявила себе на місці кожного робітника, позуючи перед камерою у
різних соціальних ролях. Після того, як роботу вдалось урятувати і її було розпаковано вперше, виявилось, що «Дошка пошани» обідніла на всі чоловічі образи,
жіночі — залишились на дошці. Питання: чому саме жіночі образи залишились, і де
тепер перебувають герої-чоловіки — відкрите і скоріше філософське. Художниці
стверджують, що таким чином, їхні роботи ожили у новій формі й актуалізувались
наново.
Влітку 2015 року була знижена ще одна гендерна робота — інсталяція «Перетворись!» бельгійського художника камерунського походження Паскаля Мартіна
Таю, що була присвячена відбудові Донбасу після Другої світової війни. Художник
хотів підкреслити, що у відбудові потрібно завдячувати саме жінкам та їхній праці,
адже вони не покладали рук, як під час війни, так і після, коли їхні чоловіки повернулись скаліченими та понівеченими. Однак, у публічному візуальному просторі
жодної згадки про подвиг жінок не було, окрім роботи Паскаля Мартіна Таю, від
якої на сьогоднішній момент також нічого не залишилось.
Відтак проект «Гендерні дослідження Донбаських студій» створений для того,
щоб поєднати індустріальний контекст регіону та сучасний військовий наратив;
окреслити соціальні, політичні та гендерні ролі чоловіків і жінок, що опинились
у зоні конфлікту; а також зазначити стратегії виживання кожного з учасників
соціально-політичного процесу. Проект наполягає на підкресленні гуманізму,
людяності, індивідуальної культурної пам’яті та індивідуальної історії.
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Сьогодні навіть немає сенсу доводити «наукову актуальність» історії Донбасу. Втім,
не було з ким сперечатися останні майже десять років щодо гендерно-ментальних
особливостей Донбасу. Навіть Паша Ангеліна так і залишилась сферою наукових
інтересів, власне, авторки даного тексту1.
Хоча з 1992 року регулярно видається збірник статей «Нові сторінки історії
Донбасу», гендерна тематика, якщо і висвітлюється в подібних виданнях, то
здебільшого суто в межах регіоналістики, ніби не можна порівнювати різні
частини України та СРСР між собою: так би мовити, вивчати загальне на матеріалах
часткового2 . Мета цього дослідження показати, що «жіночий» компонент надто
важливий у конструюванні ментальності, навіть у маскулінному краї.
Поняття Донбас широке й вузьке одночасно. Якщо проаналізувати етнопсихологічну складову історії становлення Півночі Луганщини, то це класична
Слобожанщина, і події 2014 року лише чергове тому підтвердження. З одного
боку, аграрний характер існування, а з іншого — розбудова населених пунктів
у придатних для нормального життя природних умовах (близькість до водойм
відповідного розміру, наявність будматеріалів і т. д.). Економічний та галузевий
розвиток — еволюційний, тому немає демографічних вибухів із незбалансованим
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співвідношенням жінок і чоловіків, класові трансформації відповідні загальній
ситуації в Російській імперії, а отже, і ментальні засади більш фундаментальні,
маргінали не перевищують критичної маси, а тому вимушені пристосовуватись до
норм даного суспільства і навіть плекати власні (етнічні, етичні, гендерні тощо),
притаманні середовищу, з якого вони вийшли.
Донбас наймолодший регіон України: північні райони заселялися за «слобожанською» технологією, а Приазов’я — за «південною», тобто крім українських
селян, імперська влада штучно вбудувала іноземців (власне до радянських
територіальних реформ це й була частина Харківської або Катеринославської
губернії). Процес закріпачення переселенців, які свого часу були вмотивовані саме
вільним господарюванням, був нерівномірним, можливо, саме тому було адекватне усвідомлення волі (волелюбності). Приміром у 1805 році, завдяки закону 1803
року «Про вільних хліборобів» в Білокуракіному Старобільського повіту Харківської
губернії (сучасна Луганська область) 4 447 селян (2 287 чоловіків і 2 160 жінок)
викупили себе разом із землею в поміщика, взявши позику в банку на 25 років 3.
Ментальна складова була абсолютно українською, в цілому встигло скористатися
цією нагодою 47 тис.4 тобто білокуракінські селяни були десятою частиною.
Однак, наслідки технічного прогресу кардинально змінили історичну долю
частини, що була не надто заселена через слабку родючість, і замість природного
«переходу» від слобожанського типу ментальності до південноукраїнського, стала
«Купріновським Молохом». Шахти далеко не одразу стали «містоутворюючими»
і «монопрофільними» на Донбасі: певний час вони навіть перебували у власності
селян, нерідко для останніх видобуток вугілля був лише сезонним приробітком
у осінньо-зимовий період 5. Тобто чоловіки поверталися в обжиті хати, в слободи
з їхніми чіткими нормами звичаєвого права, з носіями історичної пам’яті й т. д.
Наскільки вільними тут почувалися жінки, достеменно не відомо, хоча всесезонна зайнятість чоловіків вимагала більшої самостійності. У будь-якому разі вони
зазнавали меншої гендерної дискримінації, ніж жіноцтво колоністів (німців, татар,
греків, євреїв) через більш патріархальтні (авторкою використано саме цей термін,
який підкреслює дискримінаційну складову, — доп.) традиції віросповідання (меноніти, іслам, іудаїзм). Щодо останнього, показовим є такий факт: «У 1922–23 роках
в Донецькій губернії крім трьох юзівських синагог, діяли три синагоги в Маріуполі,
дві в Бахмуті, Єнакієвому, Алчевську, Горлівці, Гришиному, Слов’янську, навіть у
селах і селищах Донбасу та в єврейських колоніях. Тільки на території Луганську
функціонували Хоральна синагога, Реміснича єврейська синагога, єврейський
молитовний будинок „Бейт-Гамедреш“ та Литовський єврейський молитовний будинок 6.» І це свідчить не лише про чисельність, а й про значний рівень свідомості
релігійної спільноти. Крім того, зрозуміло, що всі ці культові споруди з’явились
задовго до встановлення радянської влади.
Стосовно росіян, то Н. Г. Малярчук стверджує, що навіть напередодні встановлення радянської влади їх було 26%, а українці складали абсолютну більшість — 64% від усього населення Донбасу: «На початку 20-х рр. майже половина
російського населення Донецької губернії зосереджувалася у її східній частині:
Шахтинському (28 %) та Луганському (21%) округах. Найменше росіян мешкало на

25

3

Історія міст і сіл Української
РСР. Луганська область: В 26 т.
/ Гол. ред. кол.Тронько П.Т. —
К.: Українська радянська
енциклопедія, 1976. — С. 220.

4

Тургенев Н.И. Россия и русские.//Русские мемуары. Избранные страницы 1800–1825
гг. — М.: «Правда», 1989. —
Режим доступу: http://www.
imwerden.info/belousenko/
books/xix/russian_memoirs/
russian_memoirs.htm#17

5

Менделеев Д. И. С. Будущая
сила, покоящаяся на берегах
Донца./Дмитрий Иванович
Менделеев. — Москва–Ленинград: издательство академии
наук СССР. 1950. — 624. —
Режим доступу: http://www.
chem21.info

6

Сучкова О.Ю.Євреї в Донбасі (20–30-ті роки ХХ ст.)
Автореф. канд.. істор. наук
07.00.01 — Історія України/
Олена Юріївна Сучкова. — Донецьк, 2005. — С. 15.

7

8

Малярчук Н. Г. Росіяни в
Донбасі (20–30 рр. ХХ ст.) Автореф.дис. канд. істор. наук
07.00.01 — Історія України/
Наталя Григорівна Малярчук. — Донецьк, 2006, — С. 10

9

Нестерцова С. М., Майорова
Е. П. Старообрядчество в
Донбассе в ХІХ — начале ХХ
вв. //Нові сторінки історії
Донбасу: Збірник статей. Кн.
21 / Головний редактор — З.
Г.Лихолобова, д.і.н., проф.
Упорядник та відповідальний
за випуск — О. В.Стяжкіна,
д.і.н., проф. — Донецьк, ДонНУ, 2012. — 306 с. http://www.
uk.xlibx.com/4istoriya/8189-1novi-storinki-istorii-donbasuzbirnik-statey-kniga-vida-tsya1992-doneck-2012-udk-4776novi-storinki-ist.php С. 40.

История городов и сел
Украинской ССР. Донецкая
область. в 26 томах. — К.:
Ин-т Истории АН УССР.
1976. — С.85.

Гендерно-ментальні особливості розвитку
Донбасу в 20–30-ті роки 20-го століття
Марина Вороніна
10

Измайлов Олег. Знаете,
каким он Юзом был. http://
www.donjetsk.com/retro/612znaete-kakim-on-juzom-byl.
html

11

Менделеев Д .И. С. Будущая
сила, покоящаяся на берегах
Донца./Дмитрий Иванович
Менделеев. — Москва-Ленинград: издательство академии
наук СССР. 1950. — 624. —
Режим доступу: http://www.
chem21.info

12

Гендерно-соціальні ролі
жінок та чоловіків
під час індустраілазіції
Донбасу

Список городов Российской
империи в 1897 году. Режим
доступу: https://ru.wikipedia.
org/wiki

26

півночі та на південному заході Донбасу, а саме в Старобільській (5%) та Маріупольській (6%) округах, які мали переважно аграрно — ремісничий характер7».
Утім, російська меншина не була монолітною з етнографічної точки зору, схід
Луганщини (Станице-Луганський район) став місцем розселення і доволі закритих
субетносів: донських козаків із відповідними правилами військової служби та
землекористування. Крім того, наприкінці 19-го століття в Катеринославській губернії офіційно проживало 9 393 особи старообрядців: Слав’яносербський повіт —
6 275 (66,8%), в Бахмутському 638 (6,79%), в Маріупольському — 457 (0,49%) — усі
разом вони складали 79% старообрядців губернії, а в Слав’яносербському повіті
вони навіть були другою за чисельністю віруючих конфесіональною групою 8. Тобто, коли розпочався промисловий бум і з об’єктивних причин на території Донбасу
рівень трудової міграції з російських губерній збільшився в рази, то наявність
сталих доволі закритих релігійних спільнот також не могли бути центром тяжіння
для морально розбалансованих трудових мігрантів цілком із об’єктивних причин,
приміром, громади тих же старообрядців. Нібито суто російська громада — а не
могла коригувати поведінку. А Луганський юрт та інші поселення Області Війська
Донського були ідентичні на конфесіональному рівні, але антагоністами на
класовому.
І кінець кінцем, не надто придатні для потенційного природного демографічного зростання місцевості, штучно стають такими, на противагу навіть «класичним» населеним пунктам Донбасу: «у 1870 році в Юзівці проживало 164 особи, за
2 роки — 858 осіб, в 1884 році — 5 494…, за даними перепису 1897 року, в селищі
проживало 28 076 осіб 9 », тобто за 27 років чисельність населення виросла в
171 раз — формально це лише одне покоління. Та більш важливо, що це карколомне
формування нової регіональної ментальності через «культурний гібрид», що
зумовила інтенсивна масова мобільність, що, в свою чергу, створює фундамент
для повстання чи революції. І своєрідним «бонусом» до усього поліконфесійного
та полі етнічного букету додався англійський, але ж знову не середньостатистичний — південновалійський (де були розташовані вугільні шахти, металургійні
заводи) менталітет на чолі з не надто освіченим Джоном Юзом (Х’юзом), одного із
партнерів «Новоросійського товариства кам’яновугільного, залізного та рейкового
виробництв10 ». І відповідно, саме їхні цінності правильного та престижного стали
визначальними для майбутнього мегаполісу, якщо навіть у 1888 році Д. І. Менделєєв захоплювався: «пустыню, степь превратил в кусочек Англии, хоть рядом
с английскими рабочими пользуется и массою русских сил… устроился целый
городок «Новый свет», с собором, с рынком, с еврейским контингентом, со школами
с больницею, со своей полициею, оплачиваемой заводом. Своя ветвь железной
дороги идет от завода к общей дороге11». Така собі держава в державі, бо на межі
19-го та 20-го століть тут мешкало майже 30 тис. осіб, а статус міста з’явився після
1917 року, тобто міських органів влади за законами Російської імперії до розпаду
останньої так і не з’явилось за 48 років. Для порівняння, за переписом 1897 року:
Маріуполь — 31 116 осіб, Луганськ — 20 404, Бахмут (Артемівськ) — 19 316, навіть
Слав’яносербськ — 3 12212 . За таких умов наскільки взагалі об’єктивні данні щодо
Юзівки? Але основи «особливості», безперечно, були закладені.
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О. Коллонтай, яка була зацікавлена в кількісних показниках жіночого пролетаріату, в загальноімперському масштабі подає такі цифри: гірська та металургійна галузь промисловості — 10 800 жінок або 5% від загальної кількості робітників,
оброблення металів — 9 600 жінок або 2%13. На жаль, досить важко виділити фактичні дані суто по Донбасу, оскільки до 1917 року цей регіон належав до Харківської та Катеринославської губерній. Однак навіть такі показники свідчать, що жінки
досить слабо були задіяні на підприємствах регіону (хоча за логікою подій, скоріш
за все, були ще нижчими). За законами Російської імперії, до 9 березня 1915 року
жінки взагалі не могли бути шахтарками, і лише Перша світова війна з її гендерними наслідками призвела до змін. Більше того, саме використання власниками
шахт наприкінці 1916 року 12,8 тис. жінок радянський дослідник М. Г. Гончаренко
вважав одним із негативних факторів поряд із застосуванням на шахтах 18,7 тис.
підлітків і малолітніх та великої кількості робітників із Персії й Китаю, завдяки
яким «шахтовласники вирішили замінити працю революційно налаштованих
робітників більш дешевою та зовсім неорганізованою14…».
У той же час «число робітників на рудниках Донбасу в грудні 1916 року зросло
до 291,4 тис. чоловік проти 168 тис в 1913 році15 », а в тому ж 1913 році налічувалось
1 200 шахт16. Тобто в середньому на кожній шахті до війни працювало по 140
чоловіків-робітників, а після відміни заборони праці жінок у 1916 році останніх в
середньому числилося по 10 робітниць, або жіноцтво складало 4,4% від загальної
чисельності працюючих. Проте радянський статистичний збірник за 1937 рік
вказує, що в кам’яновугільній промисловості Російської імперії у 1913 році працювало 1,1% жінок 17, зрозуміло, що це показник по всій країни, а не по Донбасу, однак
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він вказує на те, що робітниці були вже присутні в цій галузі та у відповідності із
законодавчою забороною, певно, виконували допоміжну роботу, не займались
безпосередньо шахтарською працею. Тобто затребуваність жіноцтва як потенційної частини пролетаріату була мінімальна, відповідно немає сенсу створювати
професійні навчальні заклади і решту гендерно-орієнтованих установ, які, в свою
чергу, не тільки би послугували потребам даної страти, а й гарантували горизонтальну та вертикальну соціальну мобільність. Однак траплялися й винятки, але
з дуже суперечливими перспективами: «Крім того, нерідкими були й конфлікти
між сп’янілими відпочиваючими і обслуговуючим персоналом, які закінчувались
галасливими бійками. У зв’язку з цим, земства постановили приймати на роботу
офіціантів виключно жіночої статі 18.» І мешканки Донбасу просто цементуються
на цьому маргінесі без найменших перспектив на самореалізацію. Приміром, лише
1 вересня 1915 року в Донбасі була відкрита учительська семінарія у Маріуполі,
навчатися в котрій мало змогу й жіноцтво, і як зазначає Д. О. Заярна: «До того
часу учительську професію жінки були змушені отримувати, або закінчивши
єпархіальні училища, або 8-й (педагогічний) клас гімназій. Усього в державних
міських гімназіях Донбасу на 1914 р. було п’ять 8-х додаткових класів, серед яких
2 — у Маріупольській, 1 — у Луганській та 2 — у Бахмутській гімназіях 19 ». Таким
чином, гендерна стратифікація тут була доведена майже до абсолюту й тільки
Перша Світова війна внесла дрібнікорективи. Відповідно про якісь вищі навчальні
заклади, де могли б навчатися жінки на такій значній території просто не йшлося, а
найближчі знаходились в сусідніх регіонах: Харкові, Одесі, Києві, Москві.
Безумовно, девіації у поведінці трудових мігрантів мали стати розповсюдженим явищем, бо якщо поселення утворюються завдяки заснуванню промисловості, то де мають проводити вільний час робітники. Не дивно, що О. В. Сараєва у
статті «Боротьба з пияцтвом у Донбасі: земський досвід» стверджує: «Встановлено,
що на території Донбасу проблема алкогольної залежності набула більшого
поширення ніж в інших регіонах Катеринославської губернії… Скупчення маси
неодружених хлопців, які достатньо володіли кишеньковими грошима і нерідко
були «під мухою», сприяло до речі і «страшному розбещенню молодих селянок тих
поселень, які знаходились біля рудників, докорінно підірвавши статеву моральність населення 20 » .
Донбас — це ідеальна підсвідома модель СРСР — соціальна інженерія в дії, але
не самодостатня, (бо є пролетаріат і є жінки-робітниці, які демпінгують заробітну
платню) релігійна основа в будь-якому разі слабша через поліконфесійність,
не останню роль відіграє відсутність такої складової «рідної релігії», як родинні
свята, під час яких старшими поколіннями однозначно регламентувались норми
поведінки. Але саме через це перше-друге покоління жителів Донбасу були більш
відкритими до ідеології більшовизму, яка тим більше проголошувала саме їх
«богообраним народом» у новій радянській країні. За канонами соціології, городянами стають у третьому поколінні, а попередні — маргінали, але ж наприкінці
19-го століття, коли розпочався цей промисловий бум, навіть нема мови про
переїзд до міста — це колосальні «плавильні котли» майже в чистому полі для
вихідців із сіл, міст, містечок у кращому випадку в казармах, а так у «собачівках» і
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«нахаловках» — більш ідеального електорату для соціал-демократів годі й шукати,
і більш ідеального ґрунту для сприйняття ідей комун, усуспільнення побуту
також. Як стверджує І. В. П’ятницькова, з 1886 року підприємства не мали право
утримувати крамниці, тому мали були перепрофільовані в споживчі кооперативи,
але змінилась тільки юридична форма, монополія підприємств залишилась на
рівні змісту: «За матеріалами Всеросійської кооперативної виставки [1913 рік] у
споживчих кооперативах Катеринославщини, до якої входила більша частина
Донбасу, спостерігався найбільший у країні відсоток продажу товарів у кредит,
він складав 97,9% 21». Тобто, існування без грошей як одна зі складових вчення
про комунізм втілювалося у формі «потребіловок» і «грабіловок». Питання про те,
наскільки актуальними були ідеї О. Коллонтай, навіть найрадикальніші, майже
риторичне: рівність статей, суспільне виховання дітей, вікові гуртожитки — усе це
вже було, в тій чи іншій примітивній формі, реальністю.
Безумовно, не можна зволікати етнічним фактором: росіян серед пролетаріату українських губерній завжди була більшість, О. В. Хаталах вважає, що це
«Політика уніфікації держави та асиміляції „інородців„, яку впроваджував царат,
зумовила збільшення чисельності росіян на українських землях взагалі та у
Катеринославщині зокрема. За даними статистики, кількість великоросів у цій
губернії збільшувалась у сфері промисловості, перш за все, за рахунок вихідців
із центральних губерній Російської імперії 22 . Утім, не можу з цим погодитись,
судячи з біографій більшовиків, „царат„ навмисно розпорошував їх у місцевості,
де пролетарі ще були несвідомі — насправді ж намагались поєднати потрібне з
корисним: найбільш активних страйкарів відправити подалі від столиці та паралельно зменшити дефіцит кадрів у нових промислових регіонах, бо заснування
підприємств тут відбувалось абсолютно без врахування соціально-психологічних
і гендерних факторів. На початку ж цей край заселявся з допетровських часів
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для самореалізації у сільському господарстві, тому під час кардинальної зміни
призначення землі та дефіциту робочих рук, родини переселяються в 1910 році
на Далекий Схід, Оренбурзьку губернію зі слободи Містки (Сватівського району
Луганської області) 23. Тому всі ці назви („потребіловки„, „нахаловки„ та ін.) засвідчують домінування російського етнічного компоненту, бо вони не мають українського еквіваленту. І взагалі важко спростувати той факт, що пролетаризація та
ідеологія більшовизму більш притаманна саме російському етносу. Приміром,
тільки в єдиному місті Донбасу Луганську (з переважаючим відсотком росіян) в
Раді робітничих депутатів із самого заснування були виключно більшовики, таким
чином, навіть у навколофеміністичних товариств не було тут шансів проявити
себе в період найвищого громадянського підйому. Оскільки чим більш розвинуте в
регіоні маскулінне виробництво, тим більший вплив у ньому чинили пробільшовицьки налаштовані представники цих самих підприємств тобто — апріорі чоловіки.
Тому, якщо навіть 12 з’їзд РКП(б) 17–25 квітня 1923 року в Москві „застерігав партійні
організації від небезпеки феміністичних ухилів, для виникнення яких складався
в той час сприятливий ґрунт 24„, то такі застереження відносилось лише до населених пунктів, причому не обов’язково великих, де важка й видобувна промисловість не були домінуючими.
У 1919 році при партійних організаціях на сході Радянської України були
створені відділи з роботи серед жінок, пізніше вони мірою остаточного встановлення радянської влади, були організовані й на решті територій, але головною
відмінністю в діяльності цих відділів було саме їх місцезнаходження. Структура,
мета, завдання і засоби були однаковими, циркуляри, які розсилали до всіх партосередків України мало відрізнялися навіть від всесоюзних, не говорячи вже про
регіональний рівень. Радянська влада за допомогою жінвідділів прагнула повністю підмінити не тільки суто феміністичні організації, але й благодійні та освітні
жіночі товариства. Утім, на початку 1920 року, коли даний регіон уже був міцним
плацдармом для подальшого встановлення радянської влади в Україні, жінвідділи звітували, що майбутній центр регіону «Юзівський не організований, хоча
маються партійні сили» і навіть на свято 8 Березня не спостерігалось і фіктивної
активності. Трохи кращою ситуація була в інших підрайонах Донбасу: «... здійснена
деяка робота. Виділені організатори робітниць». Але водночас зазначалося, що
«Майже всюди роботу гальмують комітети партії, не розуміючи всю важливість
роботи серед робітниць. Кращі сили Відділів робітниць у багатьох місцях комітети
партії беруть на іншу роботу 25 ».
21 липня 1922 року на Засіданні колегії ЦВ Робітниць ЦК КПУ доповідали що
не існує навіть апарату Губжінвідділу в Донбасі, хоча на місцевому рівні певна
робота все ж таки проводилась завдяки самородкам волорганізаторкам 26. Звіти
ж жінорганізаторів Донбасу майорять загальними фразами, в яких дуже рідко
трапляються конкретні показники, тобто навіть на папері не намагалися створити видимість бурхливої діяльності. І в результаті в 1927 році відбувається І з’їзд
жінок-робітниць Сталінського округу 27 і всупереч логіці в загальнопартійних
документах цей рік останній, коли ще згадали про 8 березня, а з наступного
року взагалі зникають жіночі маркери, причому мова не йде про чіткий розподіл
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у відділах партосередках — жінвідділ не презентує до свого закриття також
бурхливої роботи 28. Таким чином, у 1930 році дрібні партійні осередки навіть не
були здатні зібрати потрібну кількість жінок для відправлення на Всеукраїнські
курси. Замість потрібних семи відправлялось дві або три, а з місцевості Янісоль
замість жінок взагалі відправили двох чоловіків 29, що є кричущим прикладом
абсолютного не розуміння місцевих комуністів елементарних речей, хоча даний
партосередок до 1929 року повинен був мати в своєму складі відділ з роботи серед
жінок і керувати його роботою або самотужки її проводити, якщо через брак
коштів чи наявності жінок-комуністок не були призначені жінорганізаторки. Але зі
звіту окрвиконкому про роботу серед жінок Сталінської округи можна з’ясувати,
що в деяких сільрадах загальні збори жінок до 1930 року «зовсім не скликались,
а тільки від 8 березня до 8 березня» та й навіть саме свято не всюди проводилось,
«…а в деяких районах ради зовсім не приймали участь у проведенні цього свята
й на запит… „що вами зроблено“ відповідають „нічого“ (В-Янісоль) 30 » . І це все
відбувалось у період, коли ще держава не згорнула діяльність жінвідділів і останні
повинні були проводити більш-менш бурхливу діяльність протягом 10 років у
цьому регіоні, але все це виглядає ефемерним на тлі того, що партійні функціонери
навіть не розуміли, що існують суто жіночі квоти на суто жіночі курси загальнореспубліканського масштабу.
Недолугі спроби аргументувати, що «жіноче питання» вирішено й у Донбасі, відбувались за допомогою феномену Паші Ангеліної та її жіночих тракторних
бригад 31, утім, судячи з наявних справ у обласному та колишньому партійному
архівах Донецька все це було актуальним на загальносоюзному рівні, таке враження, що сухі дані агітлітератури були лише зафіксовані на місці, а от подробиці
особистого життя Парасковії Микитівни Ангеліної до дрібниць 32 збереглись попри
окупацію. Примітно, що на Луганщині послідовницями П. Ангеліної були лише
мешканки колишнього Острогозького полку Слобідської України (Старобільського
повіту Харківської губернії) 33, а от на Донеччині, правда, тільки одне з чотирьох
селищ належало до Ізюмського полку 34. Однак усе одно трактористками ставали
дівчата в районах, що максимально віддалені від «маскулінного серця» Донбасу,
там, де існувала й альтернатива такій самореалізації на відміну від їх натхненниці.
Ще одним сплеском «жіночої активності» можна вважати рух дружин
командирів промисловості (або інженерно технічних працівників (ІТП)) — це вже
була не просто директива з уряду, як свого часу жінвідділи для Донбасу, а суто
про донбаський проект від наркому важкої промисловості С. Орджонікідзе.
Виявилось, що без фемінної складової можна побудувати заводи, але не можна
запобігти шаленій плинності кадрів, бо на героїчному ентузіазмі та за рахунок
відряджень тільки будуються підприємства, але не функціонують 35. До 1934
року на теренах СРСР групи жінок під керівництвом комуністок (жінсектори були
складовою партійних організацій різних рівнів) на громадських засадах займались відкриттям, облаштуванням та нормальним функціонуванням дитячих
ясел, майданчиків, літніх колоній, намагались контролювати порядок і чистоту в
їдальнях, закладах торгівлі, а також брали участь у переведені свят та виборів.
Держава ж відмовилась від специфічних форм роботи з жіноцтвом переклавши
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ці обов’язки в цілому на партосередки з домінуючим чоловічім складом, що й
мало відповідні наслідки. 24 березня 1935 року був опублікований в газеті «За
індустріалізацію» заклик дружин ІТП Кривого Рогу, а «в травні 1935 р. з ініціативи
наркома була скликана перша оргнарада одинадцяти південних заводів 36 » та
була створена перша рада дружин ІТП на Криворізькому металургійному заводі.
Ще в серпні 1936 року видавництво Наркомату важкої промисловості презентувало двотижневий журнал «Общественница» під гаслом «За культуру побуту» 37. На
перший погляд, можна вважати випадковим збігом, що збірки спогадів або нарисів
дружин командирів промисловості стосовно початку діяльності вийшли друком
у Дніпродзержинську 38 (Дніпропетровщина), Запоріжжі 39, Сталіно 40 ще одна
збірочка вийшла в харківській друкарні, але цілком технічно, бо в ній містяться
розповіді дружин спеціалістів та стахановців МТС, МТМ і ремзаводів Півдня та
Центру 41. Та географію статей у журналі «Общественница» важко кваліфікувати
як випадкову, за майже п’ятирічний період, судячи з дописів, рух дружин ІТП був
характерний для маскулінних Донбасу та Дніпропетровщини, зрідка Харкова, але
це радше постстоличний синдром, решта регіонів УСРР були презентовані залізницями або цукровими заводами, і мова найчастіше йшла про прибирання й курси
для жіноцтва із подальшим працевлаштуванням на залізничному транспорті.
Мабуть, не випадковим є й те, що російська назва «жена-общественница» так і не
отримала відповідного українського еквіваленту, «дружина-активістка» — це не
зовсім точний переклад, тобто російська складова ментальності знову домінуюча. Яскравим її проявом була, приміром, за результатами дослідниці Л. В. Кушнір
ще в середині 20-х років те, що жінорганізаторки дозволяли собі «ігнорування
Центрального Відділу по роботі серед робітниць при ЦК КП(б)У і встановлення безпосереднього зв’язку з Жінвідділом при РКП(б) 42». Швидше за все, з цим пов’язана
значна кількість статей з Донбасу в іншому всесоюзному журналі «Работница», а
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головне, це підтримувалося московськими редакторами, бо саме вони погоджувались у редакційній політиці з таким регіональним дисбалансом, наприклад, у 1927
році в п’яти номерах журналу «Работница» було опубліковано дописи з Донбасу
та лише в № 5 з Кременчука і, якщо стосовно першого підписували, приміром,
«Луганськ — Донбас», то щодо другого — «м. Кременчук, на Україні 43 ». Разом з тим
рух дружин-активісток ледве проіснував п’ять років, феміністичних поглядів не
спровокував, а лише вкотре репрезентував три компоненти регіональної ментальності: проросійській, маскулінний, «особливий статус».
Висновок цього історичного дослідження напрошується доволі тенденційний,
але менше з тим. Етнічні експерименти з переселенням людей однозначно мають
залишитися в далекому минулому. Має відбутися широкомасштабна фемінізація
всіх державних і громадських структур, тим більше гендерний дисбаланс уже є
об’єктивною реальністю: певна частина чоловічого населення вже втрачена (воюють з обох боків, втекли від мобілізації з обох боків, ремонтні бригади, що підпадають під обстріл, переважно маскулінні, та й загибель шахтарів не припинилась).
Тому є сенс за найпершої можливості втілити на цій території позитивну гендерну
дискримінацію у виконавчій владі та гендерне квотування під час виборів. Такий
фемінний стрибок півтора століття потому за сучасних досягнень освіти, техніки
тощо цілком можливий для жіноцтва Донбасу.
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Строкате 21 століття ввело в суспільне користування багато нових термінів, явищ, в
наукових дослідженнях виникають нові методології та підходи. Однією з актуальних тем сучасної антропологічної науки є дослідження культури міста, і зокрема,
дослідження окремих професійних груп, що є продовженням роботи, розпочатої
етнографами школи Всеукраїнської академії наук початку 21-го століття. Ще в 1925
році Ніна Заглада закликала ширше вивчати етнографію міста, окреслила основні
напрями: побут, матеріальну культуру, фольклор, маргінальні верстви суспільства і навіть пропонувала вивчати представників усіх прошарків населення міста:
робітників, ремісників, торгівців, перекупок, наймитів, няньок, візників, ганчірників,
вуличних співців, жебраків, ворожок та інших. Це був початок вивчення власне
міських субкультур1.
Термін «субкультура» з’явився в науковому обігу в 30-х рр. 20-го століття. Широкого поширення він набув у зв’язку з дослідженням молодіжних рухів в 1960-70-х
років. Саме поняття «субкультура» сформувалося в результаті усвідомлення неоднорідності культурного простору, що стало особливо очевидним в урбанізованому
суспільстві. До того під словом «культура» розуміли панівну естетичну, світоглядну
систему, яка продукувалася і підтримувалася елітою та державою. А все, що було
за її межами — сфера примітивного, побутового — позбавлялося статусу культури.
Тоді цей префікс «суб» (тобто «під») почав означати невидимі, неофіційні культурні прошарки. З того часу й донині у суспільстві проглядає звичне сприйняття
неінституційних культурних явищ як нижчих — на противагу «високій» культурі.
Хоча, з плином часу, цей термін тепер прочитується як позначення «підсистеми»
культури, вказуючи на неоднорідний культурний характер сучасного суспільства.
Субкультура не є самостійним цілим. Її культурний код формується в рамках більш
загальної системи, яка визначає основу цивілізації та єдність соціуму. Субкультури,
як підсистеми культури, спираються на її культурний код (спільний для більшості з
них, що забезпечує їхнє порозуміння), а крім того, орієнтовані на постійний діалог з
нею. Цей діалог може набувати форм оновлення культури, її розвитку, відновлення
традицій − чи протистояння, руйнування, але він є необхідним елементом самосвідомості та самовизначення культур. Кожна з них утверджується, перш за все, щодо
культури, протиставляє їй свої норми і цінності або ж черпає в ній обґрунтування
цих норм2 .
В. Соколов та Ю. Осокін типологізують субкультури згідно з типами спільнот їхніх носіїв. До соціально-професійних субкультур належить і шахтарська, яка також
може бути визначена як культура передмістя (через унікальний територіальний
спосіб існування), а за гендерними маркерами та характеристиками — як «чоловіча».
Сплеск наукової зацікавленості робітничими професіями був притаманний
періоду 1950-1970-х адже радянська влада використала науку для пропаганди
соціалістичного способу життя, вимагаючи завершення будь-яких праць констатацією торжества ідей соціалізму. Завданням науковців було показати покращення
соціально-побутових умов життя і праці, розвиток культури тощо. Цей етап почався
з 1946 року, коли у промислові центри, зруйновані в роки Другої світової війни, були
спроваджені перші етнографічні експедиції. У 1950-х роках розгорнулося вивчення
культури і побуту робітників на всесоюзному рівні. Завданням для дослідників було
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вивчення історії формування робітничих кадрів, виявлення їхнього територіального і
соціального коріння. Українські етнографи проводили роботу у великих промислових
районах — Донбасі, Прикарпатті, Києві та Львові. 1951 року Інститут етнографії АН СРСР
провів спеціальну дискусію про завдання та методику вивчення робітничого класу.
1957-го на Всесоюзній етнографічній нараді з вивчення культури та побуту робітничого
класу було визначено основне завдання радянської етнографічної науки — вивчення
культури та побуту робітничого класу та соціальних перетворень у побуті в умовах
радянського ладу переважно методом безпосереднього спостереження за допомогою
широкого застосування методу анкетування. Відтак уперше повоєнне десятиріччя
Донеччину майже щороку відвідували етнографічні експедиції, споряджені Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнографії АН УРСР.
Професія шахтаря є однією з найдавніших спеціальностей у промисловості, що
оформилась під час загальносвітової індустріалізації в ХІХ столітті. Потужний вуглевидобуток почався на Донбасі з дрібного промислу. На перших порах вугілля діставали
із земних надр чи просто збирали у яругах та на схилах, оскільки пласти нерідко
виходили на поверхню. Воно використовувалося виключно для опалювання житла.
Потім з’явилися селянські копальні, що являли собою звичайні ями-колодязі. Відлік
вугільної промисловості як галузі можна датувати 1860-ми роками, коли почався
відносно організований вуглевидобуток на підприємствах російських та європейських
власників-концесіонерів. Робітниками на перших шахтах були жителі навколишніх
сіл та селищ. Та починаючи з 1920-1930-х років Донбас стає «Меккою» для тих селян,
які тікали від голоду та репресій. На думку дослідника Гіроакі Куромія, ці процеси й
визначили специфіку Донбасу — регіону свободи і терору, де не було місця для слабких
людей, а також позначили професію робітника чи шахтаря як від початку «чоловічу».
Моделювання гендеру в професійних традиціях відбувається через визначення
характеристик і виконання ролей, притаманних конкретній статі.
«Чоловічими» є професії, де чоловіки переважають чисельно серед працівників, і де
робота пов’язана із застосуванням фізичної сили. Професія шахтаря з першого погляду
підпадає під всі ці маркери. Проте при детальному ознайомленні стає зрозуміло, що
професія шахтаря включає багато спеціальностей, серед яких є й виключно жіночі:
лампівниці, банщиці, машиністки, маркшейдерки, сортувальниці. А отже, через
маскулінізацію фемінних ролей її можна вважати феноменом.
Тож яка вона, жінка-шахтарка?
Що стосується безпосередньо видобутку, то до середини 20-го століття жінки
власне в забої ніколи не працювали. Вони виконували домашню роботу, утримували
господарство, доглядали город. Та ситуація змінилася у 1943 році, коли лівобережну
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Україну було звільнено від гітлерівських військ і почалася відбудова промислових центрів. Особливої уваги потребував Донбас, потенціал якого був практично
повністю зруйнований, причому самими радянськими військами, які відходячи, застосовували практику «випаленої землі», не залишаючи ворогу нічого цілого. Відтак
було зруйновано й затоплено 882 шахти, 2,5 тис. км гірничих виробіток, повністю або
частково були виведені з ладу 92% надшахтних промислових будівель і споруд, 98%
сортувальних і підйомних машин, 95% котельних та вугільних бункерів (за даними
Л. Мазітової). Для всього були потрібні робочі руки, а «вільних» чоловіків не було — на
фронті чи в евакуації всі працювали на перемогу. Тому 26 жовтня 1943 року ДКО
ухвалив постанову «Про першочергові заходи щодо відновлення вугільної промисловості Донбасу», в якій ішлося про залучення жінок до роботи у вугільній промисловості. 19-річна горлівчанка Марія Гришутіна дала поштовх руху «Дівчата, в забой!»,
під гаслом якого лише в Горлівці працювало 20 жіночих бригад, що змагалися між
собою. І хоч з роками рух набув пропагандистсько-ідеологічного забарвлення, його
значення важко переоцінити.
Інша легендарна особистість — «баба Королиха», Євдокія Федорівна Корольова,
на шахті в селищі Рутченкове працювала вибірницею породи, плитовою, лампоносом, відкатницею вагонів. Вона мала 75 років шахтарського стажу, пішла на пенсію у
87 років, померла 1981-го у віці 102 роки.
Журналіст Юрій Іванов каже, що у воєнні та повоєнні роки жінки виконували по
2-3 чоловічі норми, і все це — лише за допомогою обухів, лежачи на боці. Працюючи
по пояс у воді, жінки розчищали двори підірваних шахт від завалів, відкачували з
підземних виробок воду, відновлювали шахтні стволи (колодязі), підступи (штреки)
до вугільних пластів, готували очисні вибої до роботи. Остаточно з підземних
робіт жінок було виведено 1966 року. За підрахунками Володимира Селезньова
та екс-міністра Мінвуглепрому України Миколи Сургая, на підземних роботах у
воєнні і повоєнні роки працювало від 200 до 250 тисяч жінок відповідно. Медаллю
«За відновлення вугільних шахт Донбасу» нагороджено 46 300 осіб, з них більше
половини — жінки.
Що цікаво, хоч жінки і складають більшість у «жіночих» спеціальностях шахтарської професії, проте в чоловічій свідомості та в громадському вимірі це серйозно
не сприймається. Стигма дефемінізації з’являється вже на етапі вступу жінки у
професію. Відтак жінка-лампівниця чи жінка-банщиця — це ще не шахтар. Але вже
й не жінка. Це найнижчий рівень в ієрархії шахтарської професії. І не лише через
одну з найменших заробітну плату. Жінка-банщиця бачить чоловіків після зміни
без одягу, вони її ніколи не соромляться, бо як жінку й не сприймають. Банщиця є
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символом буденного, приземленого, постійного: «шахтарі працюють і виконують
план, директорів змінюють в залежності від політичної кон’юнктури, а банщиця
продовжує мити підлогу, бо її нічого не стосується».
Повна протилежність банщиці — ГРОЗ (гірничий робітник очисного вибою) або
прохідник, основні, найбільш високооплачувані та найбільш престижні шахтарські професії. Вони працюють безпосередньо з видобутком вугілля і вважаються
годувальниками всього колективу шахти. Саме вони є уособленням сили, духу,
мужності, з ними пов’язаний стереотип, що «шахтарі нікому не підкоряються і
нікого не бояться».
Шахтер шахты не боится,
Под забоем спать ложится.
Шахтер рано устает,
Стране уголь подает! 3
— йдеться в частівці, записаною етнологами в 1960-ті роки на Донеччині.
ГРОЗ та прохідники мають найвищий статус маскулінності. Вони завжди
герої. Хоча бувають і винятки. З одного боку, існує низка забобон, прикмет, якими
послуговуються молоді шахтарі. До прикладу, якщо на чоловіка насипалося трохи
породи в перший робочий день, то, кажуть, що це забій так «помічає» свою жертву,
яка може потрапити під завал. Дехто після таких випадків звільняється. Опоненти ж відповідають їм просто і «по-чоловічому»: «Якщо там щось насипалося і він
вдруге уже не вийшов на роботу — то це вже не шахтар!»
Іншим маркером, де проступають гендерні ролі, є посвячення в шахтарі —
комплекс заходів, що включає як офіційні церемонії, які ініціює адміністрація
установи, так і неформальні заходи, які відзначають прихід новачка в професію
одночасно як у сферу діяльності й товариство колег. Взагалі, такі неформальні
обряди найяскравіше представлені в професіях, які вважаються традиційно
«чоловічими». Для цих обрядів характерними є обряди демонстрування маскулінності, зокрема, фізичної сили чи вміння багато випити.
У радянський час ця система працювала через призму утвердження радянської обрядовості. Шахтарськими святами були Дні вшанування трудових династій
(1974-го в Донецьку вперше відбувся зліт трудових династій), День молодого робітника (2 жовтня 4, вечори ударників комуністичної праці, де визначали «Кращого
вибійника міста», «Кращого за своєю професією», «Кращого наставника-вихователя». Також у 1970-х традиційними на шахтах стали вечори за професіями — «Вечір
прохідника», «Вечір механізатора», «Славимо працю вибійника», що проходили в
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Будинку культури при шахті 5. Метою цих свят було уславлення робітничих професій, вшанування праці конкретних людей та, головне, агітація переваг тієї чи іншої
професії над іншими.
Ну і вінець професії — День шахтаря. Свято, встановлене 10 вересня 1947 року
указом Президії Верховної Ради СРСР, яке сьогодні відзначається в останню неділю
серпня, як свято робітників вугільної промисловості 6. У радянський час його святкування включало покладання напередодні квітів до пам’ятника Леніну, святкові
збори, де вшановувалися передовики, а також концерти професійних артистів чи
колективів художньої самодіяльності. В деяких населених пунктах навіть проводився ритуал запалення Зірки пошани на честь шахти-переможниці. Також вручалися
нагороди «Шахтарська слава» та «Заслужений шахтар УРСР», трудові путівки. Ветерани праці вручали молодим гірникам символи професійної приналежності — робочі
каски з надзорками 7. Сьогодні, на думку шахтарів, — це друге за значимістю свято
після Нового року. Зранку вони з родинами збираються в Будинку культури при
шахті. Спочатку шахтарів вітають керівники шахт, шахтоуправлінь, районів. Вони ж
вручають ордени «Шахтарської слави» І, ІІ і ІІІ ступенів. Пенсіонери і ветерани праці
отримують грошові винагороди від профспілкового комітету. Офіційну частину
завершують виступи колективів художньої самодіяльності. А тоді — символічне
ритуальне застілля.
Вся ця атмосфера і ритуал у 2000-х роках були відтворені на шахті «Трудівська»
на околиці Донецька. З початку 1990-х там відзначався лише День шахтаря. Але
кілька років тому, з подачі завідувачки музею при шахті та за сприяння керівництва,
було відновлено радянські традиції проведення урочистостей з нагоди посвячення
в шахтарі новоприбулих працівників та проводів на пенсію почесних шахтарів 8. Перше відроджене свято проводів заслужених шахтарів на пенсію на шахті «Трудівська»
було дуже скромним: привітання-подяка від начальника, квіти та застілля. Згодом
свято вдосконалили до урочистого засідання, на якому пенсіонерам вручали трудові книжки, пам’ятні подарунки (годинники), квіти, зачитували біографії кожного,
а учасники художньої самодіяльності місцевого Будинку культури влаштували
розважальну концертну програму.
За всіма прикрасами ми чітко бачимо «чоловіче» свято, вшанування, визнання героїв. Причому попри те, що жінки в колективах все ж є, про що ми говорили вище, їх
зазвичай не помічали. Бо в тріаді «шахтар — герой — чоловік» місця для жінки немає.
Вже згадана шахта «Трудівська» останні 15 років досить активно співпрацювала
і вела шефство над гірничими технікумами та школами, що знаходились у районі. З
метою відновлення популярності та значущості шахтарської професії учні запрошувалися на всі урочистості, лекторії, зустрічі з Заслуженими працівниками вугільної
промисловості. Це була агітація-запрошення випускників приходити працювати на
шахту. Продовженням реклами героїв є посвячення новоприбулих працівників у
шахтарі. По зарахуванні в штат робітники, які вже працювали в цій галузі, проходять
2-денний інструктаж в навчальній лабораторії, а новачки — 5-денний. Після того
проходить урочиста посвята. Загалом посвята в професію — це комплекс заходів,
що включають як офіційні церемонії, ініційовані адміністрацією підприємства, так
і неформальні, які відзначають прихід новачка в професію, одночасно як у сферу
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діяльності, так і в співтовариство колег. Сучасна посвята, звичайно, відрізняється
від тих сценаріїв, які побутували у 1960-1970-х роках. Тепер молодих працівників
лише перев’язують червоними стрічками, а директор шахти і голова профкому
вітають їх. Високий статус у таких професійних колективах усвідомлюється саме як
чоловічий, тобто в основі професійного статуса — якості, що оцінюються за шкалою
маскулінності — «це робота для справжніх чоловіків». Ну а в основі посвячення-ініціації лежить колективне застілля, що демонструє єдність професійного колективу.
Це ще одна ситуація, яка виказує моделювання гендеру. Бо якщо в робочій ситуації не завжди, але діє норма організаційної культури, орієнтованої на «безстатевого» працівника, то під час колективних застіль, як і інших форм дозвілля, вже не
діє, і відбувається розігрування сценаріїв репрезентації статі. Причому знову ж чоловічої, адже історична роль алкоголю як напою ритуального з часом доповнилась
характеристикою «напою для справжніх чоловіків». Один із сучасних шахтарських
звичаїв неформального спілкування сьогодні так і називається — «бутильок».
Самі шахтарі пояснюють, що «це не п’янка, а традиція. Коли, наприклад, хтось
іде у відпустку, то в останній робочий день (чи якщо у когось День народження) він
приносить гарний «тормозок» (закуска і 3 літри горілки). Це на ланку — вісім-десять
чоловік. І тоді ми на природі чи в приміщенні проводжаємо його у відпустку (чи
вітаємо з Днем народження), бажаємо гарно відпочити».
На початку 20-го століття Віра Білецька зазначала, що вже тоді надмірне
вживання алкоголю було способом втечі від проблем і від страху перед частою
неминучою смертю 9. Умови праці й побутового життя шахтарів були надзвичайно
важкими, сподівань на їх покращення не було жодних, тому й вихід шукали у
забутті реальності горілкою:
Получил получку я
Девяносто два рубля.
Два рубля послал домой —
Девяносто на пропой.10
Дослідники констатують, що внаслідок пияцтва на початку 20-го століття в
шахтарських селищах «виникали повсякденні бійки… биття дружин було звичним
явищем. Нерідко один барак виходив бійкою проти іншого, одне земляцтво проти
другого. Доходило, навіть, до вбивств»11. Але все це було і є невід’ємними складовими «чоловічого світу».
Смисловий пласт застілля концентрується в тостах, серед яких є специфічні
для кожної професії. Хоча для традиційної української культури явище тостів є
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Там само.

менш характерним. Найголовнішими в цьому випадку є тости безпосередньо «за
професію». У середовищі шахтарів він звучить: «За нас, шахтарів!» і проголошується першим під час будь-якого свята. На другому місці стоїть тост за відсутніх за
столом, тобто за співробітників чи друзів, що загинули. Таким чином, на думку Т.
Щепанської, символічно відновлюється повнота професійного співтовариства12 . А
от особисті побажання виголошуються шахтарями тільки під час святкування днів
народження, родинних гостин — бо на професійному рівні нема місця для емоцій.
Це ж робітничо-шахтарське чоловіче середовище дало життя такому явищу
в фольклорі, як жорстокий романс — продукт деградації традиційної ліричної
пісні й балади. Так склалося історично, що певний відсоток працівників на шахтах
складали колишні ув’язнені, які по завершенні терміну покарання залишалися
жити на Донбасі, де завжди було багато роботи, була потреба в робочих руках і «загубитися» та розчинитися в тому урбанізованому середовищі було також легше. В
кожного з них, а ще в тих, хто авантюрно поривав зі своїм минулим, була внутрішня трагедія, яка, власне, й виливалася в подібному фольклорі. Домінуючими темами жорстокого романсу були зрада дружини, ревнощі та «традиційні» розв’язки на
цьому підґрунті. Найпоширенішими його зразками на Донбасі були: «На заводе —
там жила парочка», «Ой високо сонце сходе»13 (романс про те, як жонатий чоловік
заради коханки убив дружину та доньок), «Тюремна»14 (пісня чоловіка, що сидить
у в’язниці за вбивство дружини-зрадниці), «Есть беседка в городе Черкассы»,
«Альоша» та ін. Жорстокий романс за радянських часів був противагою офіційній
естраді. Зображуваний у жорстокому романсі ідеал — це бездумна, «шалена»
пристрасть, відлита у ритуалізовану форму чоловічого «кодексу честі».
Події кінця 20-го — початку 21-го століть кардинально по-різному позначились
на гендерних характеристиках шахтарської професії. У 1980-1990-х роках це була
життєво виправдана тотальна героїзація людей, що кинули виклик системі, що
стали на захист своїх вимог, об’є дналися, долучилися до творення української
держави. А політтехнології 2004 — 2014 років опустили авторитет професії до мінімальної межі, надали їй негативного забарвлення, перетворивши «шахтаря-героя»
на «войовничого демона». Як буде далі — покаже тільки час.
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Говоря о нашей будничной повседневной
работе, в ходе которой происходят поистине
эпохальные свершения, товарищ Л. И. Брежнев отметил, «…что каждое утро десятки
миллионов людей начинают свой очередной,
самый обыкновенный рабочий день: становясь
у станков, опускаются в шахты, выезжают
в поле, склоняются над микроскопами, расчетами и графиками. Они, наверное, не думают
о величии своих дел. Но они, именно они, выполняя предначертания партии, поднимают
Советскую страну к новым и новым высотам
прогресса. И, называя наше время временем
великих свершений, мы отдаем должное тем,
кто сделал его таким, — мы отдаем должное
людям труда»1.
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(Из предисловия
«Время великих свершений»
к книге «Донбасс» Бориса Горбатова)

Когда страна прикажет быть героем, — у нас
героем становится любой.
(Марш веселых ребят,
1934)
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Одна з тез минулого довоєнного десятиліття полягає у тому, що Донбас — регіон із
«чоловічим» характером та силою, який ніколи не стане на коліна, у якому кожна
людина є героєм, бо на її плечах країна зростає економічно. Цей міф існував у
політичному, однак не у соціальному та культурному полі. Проте виник та укорінився він саме через соціальну та культурну площину, за допомогою текстів, зображень, дій (перформативних актів), сили (а у даному випадку як фізичної сили,
так і символічного насилля) та віри, що наближена до жаги та пристрасті. Медійна
історія регіону нагадує давноьогрецький міфологічний текст, адже кожна людина
вважалась Героєм, що часом був наділений божественим началом. Богом, звісно,
з 30-тих років був Йосип Сталін, а після його смерті — комуністична партія. Цікаво,
що міфологія з’явилась якраз після розпаду матріархату і з появою патріархату.
На Донеччині патріархат був підкреслений ще й тим, що господарями будь-яких
індустріальних об’єктів були чоловіки. Однак абсолютною помилкою було б вважати, що цей регіон заселений виключно чоловіками, а жінки виконували лише
функцію домогосподинь та матерів. Так само й помилково вважати, що регіон був
заселений людьми лише під час індустріалізації. Цей текст — про метафізичну
смерть Героя (чоловіка-трударя), яка відбулась насправді одразу після виникнення
«героїчного» контексту.
Історії жінок, що приїхали на індустріальний Донбас, досить типові. Регіон
механізувався завдяки переселенцям з різних регіонів, як чоловіками, так і
жінками. Всі вони однаково багато працювали та віддавали свої сили та здоров’я
задля будівництва важкої промисловості та соціалізму. Ось наприклад Ліда, що
приїхала на Донбас разом із сестрою. Своє рішення про переїзд дівчина прийняла,
коли їй не було ще вісімнадцяти років. Свій вік вона приховала від роботодавців, як
і багато інших дівчат того часу, дописавши у паспорті декілька років. Ліда бралася
за будь-яку роботу: працювала на фабриці, шила на роботі взуття, а вдома — ковдри та килими. Згодом пішла працювати на шахту, однак не в забої. Молода жінка
працювала у чоловічій бані, видавала чоловікам рушники, слідкувала за чистотою.
Шахтарі інколи дозволяли собі відпускати жарти та позалицятись до красивої
співробітниці. І хоча Ліда працювала майже все своє життя, вона не отримала ані
звання Героя праці, ані будь-які інші ознаки її вагомого внеску в розвиток Донбасу.
Цю історію Ліда розказала авторці особисто під час інтерв’ю у 2010 році.
Інші подібні історії також звучать в особистих розповідях. Так, письменник
з Донеччини Олексій Чупа згадує, що його бабуся та дідусь познайомились на
Донбасі, хоча жили в сусідніх селах на Львівщині. Інша бабуся приїхала на Донбас
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добровільно з Дніпропетровщини і теж приховала свій вік 2 . Схожі спогади має й
молода фотографиня з Донбасу Світлана Колодій. «Моя бабуся [Ніна Миколаївна
Носова] приїхала на Донбас. Вона дописала собі в паспорті декілька років, щоб їй
було 18 і її взяли на роботу у шахту», — розповідає дівчина 3. Та всі ці історії поєднує
зовсім не той факт, що мова в них йдеться виключно про жінок, які наважувалися змінити свій вік та піти на велику авантюру, що кардинально змінювала їхнє
життя. Ці жінки їхали у регіон, який фактично славився тим, що мав не так багато
грошей, скільки потребував великої сили, важкої праці та здатності терпіти відсутність власних гендерних та соціальних ролей у цьому суспільстві. Адже історія
індустріального Донбасу виключає індивідуалістський особистісний підхід, вона
не здатна на прояв індивідуального, бо індивідуальне якраз ішло врозріз із загальною політикою створення радянського соціуму, одного народу. Отже, щоб чи то
чоловік, чи то жінка мали однакові звички, однакові смаки, можливості, переживання, однакові функції, які відповідали би «прийнятим у суспільстві критеріям»
(а суспільство, звісно, критерії не обирало, а обирало вище керівництво), потрібно
було переробити людину, втрутитись у її фізіологію та приватну сферу.
Тему «переробки людини» підіймає американська дослідниця Шейла Фіцпатрік
у книзі «Повсякденний сталінізм». За її словами, саме важка фізична праця слугувала основним чинником «переробки» людини. Ймовірно, саме тому на Донбасі
було створено найбільше виправних закладів, інтернатів та колоній для політичних в’язнів. найгіршими злочинцями були люди, котрі скоїли «політичні злочини» та
були «ворогами народу»4.
Очевидно, що важка праця стала головним критерієм «гендерної рівності» того
часу: «зробив діло — молодець, мужик, герой!». Тож «мужиками» були усі, включно
із жінками.
«Це була епоха героїзму, коли героями ставали звичайні прості люди. Про початок нової ери сповістив перший п’ятирічний план, який змусив країну здійснювати
надприродні зусилля, щоб перетворити себе»5.
Геройська ера активно запрацювала у 30-ті роки 20-го століття, зокрема після
1935 року, одразу після Велікого голоду, що й не омінув Донбас. Відтепер регіон
уособлювала нова «індустріальна людина», яка мала виключну патріотичність
і відданість промисловості, що задля спільної мети могла позбутись не тільки
фізичного (сили, здоров’я, волі), але й свого соціального та особистого 6. Героїв
знали всі, ними пишались, їм видавали трудові нагороди і промовляли їхнє ім’я
на засіданнях. Однак із часом це поняття «героя» почало вимивати індивідуальне.
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Сам вираз «ворог народу»
досить абстрактно описував
«злочин», який скоїла людина. Насправді ж вона могла
навіть нічого не робити.
«Ворогів народу» визначали
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випадковими контактами з
іноземцями, які належали
до етнічної, релігійної чи
політичної меншості тощо.
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Поляризація, іншування та
героїзація відбувались і на
рівні шахтарського фольклору. Наприклад слова з
пісні «Шахтарська лірична» й
сьогодні використовуються
як єдино правильний наратив: Что ты знаешь о солнце,
// Если в шахте ты не был, //
Если ходишь под солнцем
с утра? // Только то ценит
солнце и высокое небо, // Кто
поднялся с зарей нагора.

Героєм став узагальнений образ, що набув виключно чоловічих рис, і згодом став
уособленням всього Донбасу. Адже саме чоловіків серед робітників була переважна більшість, саме чоловіки обіймали керівні посади і «жертвували щодня
своїм життям». Про жертву, яку приносили жінки, зазвичай не говорили, та й зараз
про це не так багато відомо. Вік — не єдине, що потрібно було приховувати й чого
позбавлятись.
Історія індустріального Донбасу — це механізація, колективна робота тисяч
«Героїв Праці», які виконували функцію гвинтиків у одному складному годинниковому механізмі (символічно, що на зміну г’юзівських/донецьких робочих пробуджував саме механізований гудок, який привіз валлійський підприємець для свого
металургійного заводу. Гудок, між іншим, працював й у часи боротьби з шумом).
У тридцяті роки заводський гудок став головним звуком, що символізував
появу нової релігії. Метафора гвинтиків також обрана не випадково, політика
механізації Донбасу потребувала системної кропіткої праці на роки та години.
План можна було лише перевиконати. Разом із тим «нероби» або не надто старанні
люди автоматично отримували статус «ворогів», адже їхні дії не були спрямовані
на розквіт соціалізму, а відтак підривали діючу систему.
Так, у період з 1938 по 1991 рік в СРСР налічувалося, за різними даними, від
20 605 до 21 560 героїв соціалістичної праці. Це новатори-трудівники, які мали
«високі трудові показники» у галузі промисловості, сільського господарства та
інших галузях виробництва. Серед них і головний передовик Олексій Стаханов,
іменем якого було названо робітничий ударницький рух. Цікаво, що «стаханівський рух» виник у 1935 і продовжувався у наступні роки, які в історії регіону також
символізували час кривавих репресій. До речі, Стаханов теж пожертвував своїм
особистим та соціальним заради соціалізму. Справжнє ім’я робітника — Олександр.
Підтвердження цього — особистий документ чоловіка, що перебуває у колекції
Донецького обласного краєзнавчого музею. Ім’я потрібно було переробити через
помилку у газеті «Правда», що надрукувала замітку про видобуток вугілля з
неправильним іменем. Стаханов намагався виправити помилку, написавши листа
Сталіну, однак отримав відповідь, що «Правда» ніколи не бреше. Щоб виправити
це становище Стаханов вимушений був замінити своє справжнє ім’я на те, яке
надрукувала газета. Повертаючись до теми репресій, варто зауважити, що за
даними японського дослідника Гіроакі Куромії, в Україні у 1937–1938 років було
заарештовано 267 579 осіб і 122 237 засуджено до розстрілу. В Сталінській (нині Донецькій) області було відкрито щонайменше 33 774 політичні справи, більшість із
них у 1937–1938 роки. Якщо рахувати, що деякі справи стосуються кількох людей,
то отримуємо кількість репресованих 40–50 тис. осіб. У Ворошиловградській (нині
Луганській) області було близько 40 тис. справ7. Втім справді порахувати, скільки
людей було розстріляно на Донбасі не можливо. За словами Куромії, кількість
репресованих у цьому регіоні дорівнювала третині кількості репресованих у всій
Україні. Куромія каже, що чим більше ставало викликів для Героїв, тим більше
проблем це викликало, зокрема для самих трудівників. Мова йде передусім про
смертність та травматичність під час виробничого процесу. А через те, що за
ідеологічною програмою Герої не могли гинути через брак системи; у смертності
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трудівника був винен ніхто інший, як «Ворог», яких шукали і серед партії, і серед
трудового колективу та керівництва підприємств. Як ми бачимо, вже тоді у регіоні
людей починали маркувати як «своїх та чужих», «героїв та ворогів» 8.
Ця диспозиція призводила до того, що робітники писали доноси та доповідні
записки на конкретних людей, що їм не подобались. Не було важливо, чи винна
була така люди у «скоєнні злочину» чи ні — записка була головним аргументом у
слідстві.
Ілюстрацією такої політики є роман «Шахта №8» 9 (опубліковано на сторінках
видання «Молодой шахтер», 1925) відомого радянського письменника з Донбасу
Бориса Горбатова. Сюжет цього літературного твору полягає якраз у тому, що головний герой шахтар Васька разом зі своїми друзями «викриває ворогів». Варто зауважити, що саме наприкінці 30-тих років минулого століття посилюється пропаганда, зокрема аудіо-візуальна та художня. Саме у цей час були створені так звані
«спецфонди» у музеях, куди відправляли недостатньо правильні та непідходящі
до нової політики твори. Радянська система намагалась у всіх сферах переконати
людину, у тому хто є «свій», а хто — «чужий», хто — «герой», а хто — «ворог». Таким
чином, розпочата після 1917 року робота із «забуття» старого та створення нового
Донбасу («організоване забуття» — соціологічний термін, що характеризує «втрату
пам’яті» населення певної території через агресивну політику колоніста), набирає
потужну силу в 30-ті. Нова політика потребувала нових символів, образів, кодів,
церемоній та ритуалів. Такими ритуалами й образами ставало спершу знищення
старих пам’яток та згодом сакралізація «героїв», що полегли від зрадників.
За словами донецької дослідниці Оксани Міхєєвої10, через політику відторгнення та «втрати пам’яті» на той момент у місті вже не залишилось пам’ятників,
які б нагадували про дореволюційний період (Юзівку). Одразу після знищення дореволюційних скульптур чи згадок були возвеличені нові монументи «потрібним»
владі героями. Фактично першими такими знаковими місцями були колективні
могили розстріляних під час мітингів страйкарів, «палих комунарів», які, за лексикою путівників 1956 року, загинули від рук «ворогів народу», загиблих міліціонерів
та ін.11 Крім того, у 1950–1960-ті роки з’являється серія пам’ятників, пов’язаних із
подіями революцій 1905–1907 років та соціалістичної революції 1917-го.
«Організоване забуття» для Донбасу було дуже важливе, адже саме тут
потрібно було створити цілісну слухняну працьовиту спільноту. Тож великий індустріальний регіон, у якому жили різні національності, мав забути свою національну приналежність, адже відтепер цією національністю став соціалізм, колективізація та механізація. Та головна ідея відбудови регіону змогла бути реалізована
також і за допомогою великою спільної мрії та ентузіазму (пристрасті)12 . Попри те,
що в регіоні пам’ятники та скульптури новим лідерам та героям з’являються ще
у 20-тих роках, зокрема пам’ятник Артему в Святогірську (1926) та Бахмуті (нині
Артемівськ) (1924, не зберігся). У самому ж Сталіному (нині Донецьку) перший
монумент з’являється у 1937 році. Першим візуальним ідеологічним компонентом
тогочасного міста став бюст Феліксові Дзержинському, який і досі прикрашає
Пожежну площу міста, недалеко від колишнього обласного управління міліції, що
навесні 2014 року було захоплене бойовиками13.
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Прикметно, що документальний фільм «Шахта
№8» естонської режисерки
Маріанни Каат, який було
знято у місті Сніжне Донецької області має зовсім іншу
сюжетну лінію. Герой фільму — хлопець із так званої
«неблагополучної» родини,
який працює на копанках,
щоб прогодувати себе і свою
сестру. Після презентації
фільму в Україні та великого
розголосу у медіа відносно
цієї проблематики, хлопця
жорстоко побили. Причиною
побиття називають заздрість
місцевих мешканців. Фактично хлопця назвали «ворогом»,
який руйнує робочу систему
(актуалізує закриття нелегальних шахт), що склалась у
цьому місці.

13

Попри те, що село начебто
залишалось у пріоритеті
радянської влади, селяни
страждали від утисків. Бідність змушувала їх ходити по
наймах, а згодом перепрофілюватись у робітників заводу. До прикладу, мешканка
грецького села Кам’янка
(Карань) на Донеччині згадує,
що лише у 1956 році становище місцевих селян покращилось. До цього селяни
мусили ходити по наймах, їм
забороняли пересуватись до
інших сіл тощо. Однак попри
заборони, жителі села намагалися зберігати свої традиції
та звичаї, таємно хрестили
дітей. У 2010 році жителі села
почали власноруч збирати
артефакти появи поселення
і формувати музей. Джерело:
http://www.day.kiev.ua/ru/
article/puteshestviya/istoriyadonetchiny-grecheskiy-epizod
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Юренев, Трудная жизнь
«Большой жизни»/ «Советский экран» № 4,
1989 год / Джерело:
http://www.russiandvd.
com/store/newsreport.
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Дослідниця проаналізувала путівники по Сталіно /
Донецьку за 1956, 1960, 1968,
1972, 1975/76, 1983, 1986, 2003
роки, а також розглянула
пам’ятники вказаного міста з
точки зору часу їх встановлення (Дореволюційні часи;
1920-ті роки; 1930-ті — початок 1950-х років, «сталінські
часи»; друга половина 1950х — середина1980-х — період,
коли Радянським союзом
керували М. С. Хрущов та
Л. І. Брежнєв; Місто часів
перебудови (друга половина 1980-х — початок 1990-х
рр.); кінець1990-х — початок
2000 рр. — часи незалежної
України).
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Водночас у 1936 році у журналі «Новый мир» був опублікований роман Павла
Ніліна «Людина йде вгору (Нариси звичайного життя)», який пізніше стане основою
фільму режисера з Донбасу Леоніла Лукова «Большая жизнь» (1939). У центрі
кінофільму історія про перетворення «обдарованого російського хлопця»14 Валуна
з п’яниці та дебошира у могутнього парубка. Метафора перетворення — сцена із
суду, де старий мудрий шахтар промовляє про «справжні моральні цінності». Однак
на шляху перетворення стають «шкідники». Отже, спочатку поганий персонаж на
очах глядача стає жертвою. Тільки після подолання конфлікту перед шахтарем
відкривається «велике життя». Попри те, що фільм став лідером прокату, режисеру, автору та композитору висувають обвинувачення у тому, що вони «створюють у глядача помилкове враження, ніби відновлення шахт Донбасу після його
звільнення від німецьких загарбників і видобуток вугілля здійснюються в Донбасі
не на основі сучасної передової техніки і механізації трудових процесів, а шляхом
застосування грубої фізичної сили, давно застарілої техніки і консервативних методів роботи, нібито ініціатива робітників з відновлення шахт не тільки не зустріла
підтримки з боку держави, але проводилась шахтарями при протидії державних
організацій. Фальшиво зображені партійні працівники. Проповідує відсталість,
безкультур’я і невігластво. Найкращі за задумом фільму люди є непробудним
п’яницями. Всі ці низькопробні прийоми постановників, розраховані на найбільш
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різнокаліберні смаки і особливо смаки відсталих людей, відсуваючи на задній
план основну тему фільму — відновлення Донбасу»15.
Радянський кінознавець Юрєнєв16 зазначає, що Сталін прагнув бачити у
фільмах про Донбас (а очевидно, й у іншій візуальній інформації) «парадне, переможне, бездоганне відновлення воєнних руйнувань», не за допомогою звичайних
людей, а за допомогою радянської системи, зокрема самого Сталіна. Пізніше Луков
знімає фільм за сценарієм вже згаданого письменника з Донбасу Бориса Горбатова
«Донецькі шахтарі» (1951). Конфлікт фільму відбувається не між поганими та хорошими, а між хорошими і хорошими. У цьому фільмі створений привабливий образ
регіону, у якому шахтарі отримують перед пенсією великі світлі квартири, шахти
виглядають модернізованими, а молоді шахтарі є новаторами. Саме такий образ
був відзначений сталінською премією другого ступеня і саме до такого фільму
була прикута увага глядачів. Натомість друга серія «Великого життя» зовсім не
була помічена критиками, а відтак і глядачами.
Важку працю, якої потребував регіон, потрібно було завжди підживлювати
бажанням людей жертвувати свої сили на механізацію. Цього не можна було б
уявити, якби не великий авантюризм та ентузіазм, який керував людьми у той час.
Важка індустрія, доменне виробництво, котли, труби — все це виглядало досить
авангардно у порівнянні з сільським господарством. Саме акцентування уваги
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Так, до прикладу пам’ятник
Володимиру Леніну у місті
Слов’янську Донецької
області поставили на місці
зруйнованої церкви.
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на таких факторах допомагало приховувати недоліки виробництва чи відсутність
правового захисту трудящих та вирішення інших соціальних питань. Бажання бути
на передовій, «у авангарді» викликало велику пристрасть, жагу, одержимість до
певної сконструйованої мрії (наприклад можна згадати радянський агітаційний лозунг «Побільше ентузіазму!»). Показовим у цьому сенсі є епізод з першого звукового
радянського документального кінофільму «Ентузіазм: симфонія Донбасу», що був
знятий Дзигою Вертовим у 1930 році на шахтах Донбасу як ілюстрацію виконання п’ятирічного плану. Однак насправді фільм зафіксував не лише нову систему трудових
відносин, а й цю неймовірну жагу до переробки/перевтілення.
У фільмі режисер часто знімає робітників, використовуючи гострий кут зйомки
знизу вгору, акцентуючи увагу якраз на тому, що людина при індустріалізації ставала великою та могутньою (саме тут варто згадати про давньогрецьких героїв, що
були подібними до Богів) Цікаво, що такий самий кут знизу вгору використовували
Іван Кавалерідзе у виконанні пам’ятника Артему та Михайло Бєльський у створенні
картини «Металурги Донбасу» (художник зобразив групу робочих у злагодженому
трудовому ритмі на тлі гігантських труб і доменних печей) та ін. Герої обох робіт
постають в образі Прометеїв, що добувають вогонь. У роботі Кавалерідзе це підкреслено піднятою вгору рукою, на картині Бєльського — тим, що за шахтарями стоїть
добутий у важкій праці вогонь.
Однак образ Прометея цікавий не тільки тому, що він дає людям надію та силу, а
передусім тому, що за легендою, саме Прометей створив із землі людей. Отож перед
нами вже не звичайний робітник — а той самий давньогрецький герой. Саме такі
люди відбудовують Донбас, створюючи високотехнологічне виробництво металу
та сталі, руйнуючи дзвіниці церков та створюючи на їхньому місці нові релігійні
вівтарі17. Саме такі люди мають представляти у кінематографі та іншій візуальній
культурі робітників нового ґатунку. У фільмі Вертова ми добре бачимо, як на місце
релігійних та царських символів (корони з двоголовим орлом та хреста) приходять
нові радянські образи — прапор із серпом і молотом та п’ятикутна зірка.
У своїй статті Корнелія Ічін18 акцентує увагу на аудіо-візуальних чинниках зміни
соціуму: п’яниць та ледарів, яких ми бачимо на початку фільму, замінюють трудівники-герої. Звуки робітничих гасел та промисловості заступають звуки молитов
та дзвіниць. Тут з’являється той самий промисловий гудок, про який було згадано
раніше. Довершує ідеологічний образ кадр, у якому камера фокусується спочатку
від заводу-фабрики-шахти до неба, таким чином акцентуючи увагу на тому, що в
новому суспільстві трудівник відіграє роль бога. Соціальні метаморфози контекстуально підкреслено змінами у природі, зокрема звуками грози. Цікаво, що у боротьбі
за нове присутні як чоловіки, так і жінки. Такі фрази як «Повернемо країні вугільний
борг!», «Донбас іде в наступ!», що використано у фільмі, створюють ще й інший лейтмотив: будь-який справжній Герой має повністю віддатись державі, віддячити їй за
можливість бути в авангарді змін. Робота стає воєнним фронтом, на якому обов’язково потрібно було перемагати. І перемагали. Таким чином, те, що в радянські часи
називали ентузіазмом («П’ятирічку за чотири роки!», «Переробимо за чотири роки
країну з аграрної у індустріально-аграрну») виглядало як божевілля. Адже зі збільшенням робочих годин та навантаження модернізації у трудовому законодавстві та
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правах робітників не відбувалось. Так, до прикладу, жінки користувались меншими
правами, ніж чоловіки, хоча жінки були присутніми у всіх видах виробництв і
віддавали не менше сил роботі, а почасти й більше. Попри те, що протягом останніх
років образ сильного «чоловічого», «героїчного», «трудового» регіону продовжували
розвивати як головний наратив цієї території, станом на 2013 рік середньостатистична людина Донецька — це громадянка, жінка віком близько 45 років19.
Попри те, що офіційний дискурс проголошував жінку як повноправну членкиню
суспільства (так, у журналі «Работница» йшлося про те, що індустріалізація
потребує нових робочих рук і відтак створення нових робочих місць та залучення
жінок у роботу може вирішити проблему безробіття. Адже у 20-тих роках жінки
складали основну масу безробітних). Насправді поряд із чоловіками-героями на
Донбасі теж були трудівниці-героїні, які так само працювали на виробництві. Так,
у 1937-році жінки складали майже половину (40%) міських робітників. Найбільш
відома жінка працівниця-героїня — Паша Ангеліна, механізаторка сільського
господарства, бригадир тракторної бригади колгоспу ім. Сталіна Старобешівського
району Сталінської області, державна та громадська діячка. Саме завдяки Ангеліній
була створена перша жіноча тракторна бригада в Україні. Однак попри те, що жінка
виконувала так звані «чоловічі» функції (керувала бригадою, боролась за права
робітників, видавала рекордні результати, вчилась в університеті та була депутатом), у жіночих журналах («Крестьянка», «Работница») її зображали здебільшого
як матір та господиню. Про жінку-передовичку розповідали школярам з Донецької
області на уроках історії та у музеях, однак візуально її образ так і не закріпився у
ландшафті регіону. На Донбасі й до сьогодні немає жодного монументу чи пам’ятки,
яка б нагадувала про громадський внесок Ангеліної.
Про іншу жінку-героїню, яка так само залишилась за кадром історіографії та
суспільного визнання, Любов Яблонську, можна дізнатись із дошки пошани заводу
«Азовсталь», де вона працювала довгий час. У Маріуполь на новий завод жінка
потрапила після навчання у Московському університеті та роботи на Керченському
заводі, у 1932 році — році великого голоду. Тоді вона мала очолити «Доменстрой»
та звести доменний цех нового металургійного гіганту. На той момент така задача
вважалась однією з найбільш складних, труднощі додавало й те, що у масовій
свідомості жінка не мала працювати із домнами. Яблонська також зіграла важливу
роль у відновленні регіону після Другої світової війни.
«У 1941 році я втратила єдиного сина (загинув на фронті Великої Вітчизняної
війни), і єдине, що в мене залишилося, — це праця» 20, — писала вона у своїх листах.
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Как выглядит среднестатистическая жительница
Донецка / Муниципальная
газета http://mungaz.net/
main/5479-kak-vyglyaditsrednestatisticheskayazhitelnica-donecka.html
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Сергей Буров. Любовь
Яблонская / Джерело: http://
old-mariupol.com.ua/lyubovyablonskaya/

У цьому переліку варто згадати й ті історії звичайних робітниць, які було
описано на початку статті. Друга світова війна змінила як умови праці, так і умови
героїзації. Відтепер герої пішли на фронт, а жінки мали відбудовувати регіон
(вочевидь, не так героїчно). Адже, саме у той час, коли «чоловіки захищали землю»,
жінки працювали на виробництві, створюючи економічний тил та інфраструктуру.
Одразу після того, як війна закінчилась, жінкам запропонували повернутись на
«свої місця» і продовжувати виконувати функцію «берегині» та «матері». Відтак з’явилось звання Мати-героїня, яке надавали лише у випадку, якщо жінка народжувала 11 дітей, і всі вони на момент коли 11-тій дитині виповнювався рік, були живі.
Та післявоєнний голод, що прийшов разом із перемогою, не жалів нікого, в першу
чергу, дітей.
Історію про післявоєнний Донбас зафільмовано у художній кінороботі Володимира Хотиненка «Дзеркало для героя» (1987). На перший погляд, картина справляє
враження сімейно-побутового фільму, що підіймає питання відносин батьків та
дітей, однак незначні моменти в кіно, з сьогоднішньої перспективи, змушують
поглянути на фільм з іншого боку. Зокрема, мова йде про історію героя другого
плану Немчинова, якого у 80-тих роках посадили до в’язниці через те, що на шахті,
де працював чоловік, стався обвал. Потрапляючи у зашморг часу в 40-ві роки 20-го
століття він хоче змінити ситуацію на підприємстві, намагається вплинути на
ситуацію через тиск на тодішнього директора шахти, хоче його вмовити закрити
шахту через велику небезпеку для людей та технічні проблеми. Однак ще тоді у
40-вих роках директор шахти («справжній господарник») відмовляється від цього,
наполягаючи на тому, що шахта ще не раз може перевиконати план.
Візуальна картина, що описує у фільмі 1949 рік, одночасно характеризує
великий ентузіазм та бажання розбудовувати післявоєнний регіон, а також
тотальну бідність: люди працюють у три зміни («Для нас немає перешкод! А нам їх і
не треба!»), живуть хтось у гуртожитках, хтось у власних будинках, велику робочу
напругу знімають за допомогою алкоголю та нечастих масових культурних заходів, що хоч якось відволікають від роботи та створюють нові візуальні коди для
людей. Ще один важливий момент фільму — батько головного героя Пшеничного
попри свою любов до регіону, а також важкий труд теж став заручником системи, і
через свою жагу до збереження людських цінностей був позбавлений волі.
«Дзеркало для героя» — фільм, у першу чергу, про нездійснені мрії: відсутність
реформування та модернізації шахт, що призводила до загибелі шахтарів; відсутність достатнього економічного статку робітників збільшувала трудові годин
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та зміни, від чого працівники знесилювались і спустошувались. Велика мрія про
багатий регіон так і залишилась нездійсненою.
Варто зауважити, що зйомки відбувались у кількох місцях: селищі Абакумовка в Донецьку, Курахівці Донецької області, Боковому-Платовому на Луганщині, а
також на кордоні Донецька та Макіївки в Червоногвардійському районі Макіївки,
селищі Карла Маркса та у Донецьку. Разом всі ці пейзажі створюють єдиний
простір у фільмі — типове шахтарське селище міського типу, яке лишалося незмінним до подій нинішньої війни на Донбасі.
Медійний образ нескореного Донбасу створила, зокрема, кіноробота з промовистою назвою «Нескорені», що була створена на Київській кіностудії в 1945 році
Марком Донським за однойменною повістю згаданого у статті Бориса Горбатова
(приз критиків на Міжнародному кінофестивалі у Венеції в 1946 році). Історія, яку
описує Горбатов у книзі, — ще одна, на перший погляд, сімейно-побутова дискусія
навколо стосунків дітей та батьків. Традиційно, саме «чоловічі» проблеми вирішуються у творі, між батьком та сином-зрадником. У цьому сенсі майже канонічною
є фраза батька про те, що потрібно захищати «Государство», що також несе в собі
чоловічий наратив (при цьому, «Государство» — це був народ, а уособленням народу був Сталін). Варто зауважити, що книга Горбатова, за якою було знято фільм,
виступала самостійним ідеологічним ресурсом на Донбасі. Розподіл тиражу цієї
книги відбувався таким чином (серед областей УСРСР)21:
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Донецька (Сталінська) область — 1100
Полтавська — 1000
Дніпропетровська — 800
Київська — 800
Харківська — 800
Кам’янець-Подільська — 700
Вінницька — 500
Луганська (Ворошиловградська) — 500
Кіровоградська — 500
Львівська — 300
Сумська — 300
Дрогобицька — 200
Житомирська — 200
Запорізька — 200
Ізмаїльська — 200

21

Центральний Державний
Архів Вищих органів влади
і управління України. —
Ф.Р.2. — Оп.7. Зб. 2998. —
(№13.) — С. 26.

22

Методи і форми ідеологічної
та агітаційно–пропагандистської діяльності радянських
органів репатріації «переміщених осіб» на території
України у 1945 році / А. С.
Андрєєв // Гілея: науковий
вісник. — 2013. — № 72. — С.
147–154. — Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/
gileya_2013_72_28.pdf

Волинська — 200
Миколаївська — 200
Одеська — 200
Рівненська — 200
Івано-Франківська (Станіславська) — 200
Тернопільська — 200
Чернігівська — 200
Чернівецька — 200
м. Київ — 200

Таким чином, найбільше книг було доставлено у центрально-східні регіони
України, найбільше — на Донбас. Причин може бути декілька. Перша з них — автор
писав про цей регіон і мав походження саме звідти, тож можна припустити, що
читачів з Донбасу книга про війну могла зацікавити більше, ніж наприклад, людей
із Західної України.
Разом з тим у своїй статті «Методи і форми ідеологічної та агітаційно-пропагандистської діяльності радянських органів репатріації „переміщених осіб“ на
території України у 1945 році» 22 А. Андрєєв зазначає, що причина такого розподілу
полягає у тому, що саме в ці райони прибула найбільша кількість репатріантів.
Автор статті також зауважує, що фільми та література — це не єдині способи формування нової свідомості. За його словами, великою популярністю користувались
плакати, слогани, мітинги та навіть ляльковий театр.
На прикладі обраних мистецьких робіт ми бачимо, що соціальна роль трудівника-передовика постійно трансформовувалась, та завжди її наратив залишався
сильним. Важка праця стала головним критерієм формування правил гри на Донбасі, що супроводжувались водночас пристрастю та насиллям. Все це змушувало
людину позбуватись того, ким вона була до створення регіону.
Ця стаття постійно переривалась на згадки про жінок. Вона починалась
індивідуальними згадками людей про дівчат, що приїхали на Донбас. У статті
також згадані жінки-передовички. Однак, всі ці історії, як ми бачимо, залишаються
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скоріше в усній історії. Жодних скульптурних монументів, мінімальна присутність
у візуальній культурі, зокрема кіно, поодинокі згадки в образотворчому мистецтві.
Та, ідея цієї статті показати не тільки те, що жінок «не було у просторі», а й те, що й
чоловіки так само існували як певні змодельовані персонажі. Механізація, про яку
йшла мова, механізувала і людей, перетворивши їх на систему.
Третій, пізній героїчний період у давньогрецькій міфології, якраз розповідає
про становлення держави та складні суспільні відносини, греки збільшували свої
знання про світ, однак розуміли неминучість долі, буття та фатуму, що часом межують зі злом та абсурдом. У пізньому періоді поступово занепадала релігія. Герої
цього періоду Прометей та Сізіф замінюють один одного. Ця метафора невипадкова. Героїв-реформаторів, героїв-авангардистів замінили люди, що стали системними гвинтиками у механізмі, який не вдосконалювався протягом десятиліть.
Робітники, які щодня йшли на свою роботу, фактично, виконували сізіфову працю,
адже механізація скінчилась, а людська ручна праця так і залишилась у деяких
регіонах. Відтак і міф про незламний сильний регіон із «чоловічим» характером у
тому форматі перестав функціонувати, поступившись іншому міфу, пов’язаному із
іншим чоловічим наративом — однак вже воєнним.
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Tumarkin N. The Living and
The Dead: The Rise and Fall
of the Cult of World War II in
Russia. — New York, 1994. —
242 p.

Детальніше про це: Марущенко О. Основні тенденції
сучасної вітчизняної історіографії Другої Світової війни
// Україна в Другій Світовій
війні. Погляд з ХХІ століття.
Історичні нариси. / Ред. кол.:
В. А. Смолій (голова колегії),
Г. В. Боряк, Ю. А. Левенець,
В. М. Литвин, О. Є. Лисенко
(відп. ред.), О. С. Онищенко,
О. П. Реєнт, П. Т. Тронько. —
К.: НВП «Видавництво «Наукова думка, НАН України»»,
2011. — Кн.1: — с. 83–142;
Лисенко О. Повсякденна
історія війни: методологічні
нотатки // Сторінки воєнної
історії України: Зб. наук. ст. —
К.: Ін-т історії України НАН
України, 2010. — Вип. 13. — С.
8-22.
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Повна версія дослідження була опублікована
у статті Стяжкіна О.В. (Донецьк/Вінниця). Жінки України
в повсякденні окупації: відмінності сценаріїв, інтенції
й ресурси виживання // Український історичний
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Історія чи, радше, історіографія Другої Світової війни в Україні десятих років 21-го
століття є «гарячою темою», в якій втілюються прямі зіткнення радянських політик
пам’яті та спроб нового теоретичного осмислення подій, де реанімація «культу Великої Вітчизняної» (у термінах Н. Тумаркін 1) зіштовхується із намаганням почути
та проаналізувати не військово-стратегічну, а людську історію війни. Незважаючи
на суттєвий приріст знань, що відбувся як завдяки доступу науковців до закритих
раніше архівів, так і завдяки розширенню інструментарію, методологій, а головне — зміщенню фокусу уваги дослідників — від «великих подій» до «історії людей» 2 ,
певні конструкції радянської історіографії та її образного втілення залишаються
якщо не безсумнівними, то апріорі непохитними.
Власне, до таких конструкцій «культу війни» належить образ/історія/рамки
сприйняття жінок, які пережили (чи не пережили) досвід окупації. Роздумуючи
над радянським способом аналізу жіночого досвіду, американська дослідниця
В. Гретьєянсен зауважила, що в радянській ідеологічній системі не було «кімнати»
для говоріння чи відтворення будь-яких проявів специфічно жіночого страждання3. Це і так, і не зовсім так.
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Іонов О. Злочинства німців у
Донбасі. — К., 1946; Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні
1941–1944 рр.: Збірник
документів та матеріалів. —
К., 1965; Історія застерігає:
Трофейні документи про
злочини німецько-фашистських загарбників на тимчасово
окупованій території України
в роки Великої Вітчизняної
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Постановление Пленума
Верховного Суда СССР №
22/М/16/У/СС от 25 ноября
1943 года «О квалификации
действий советских граждан
по оказанию помощи врагу
в районах, оккупированных
немецкими захватчиками
// Сборник законодательных и нормативных актов о
репрессиях и реабилитации
жертв политических репрессий/ Ред. Е. А. Зайцев. — М.,
1993. — С. 43–45.

Повна чи часткова відсутність аналізу специфічного жіночого страждання
була зумовлена декількома факторами. Причиною цього явища було, по-перше,
непевність у конструюванні концепту окупації як такої. Історія окупації не вписувалась у переможний стиль описання війни. Радянська ідеологічна машина так
до кінця і не визначилась з тим, як «правильно» теоретизувати окупацію. З одного
боку, репрезентація та аналіз звірств нацистів та їх союзників були чинником, який
формували антифашистські настрої у багатьох поколінь радянських людей4. А
факти партизанського та підпільного рухів додавали очевидного переможного
символізму, навіть через найтрагічніші сторінки історії війни. З іншого боку,
історія окупації була тривалою, а люди, залишені на зайнятих ворогом територіях,
назавжди стигматизувались як «підозрілі». Вже з 1943 року, з моменту прийняття
сумнозвісної Постанови Верховного Суду СРСР від 25 листопада 1943 року5, радянська ідеологічна система розпочала формування концепту «зради», що нібито
масштабно відбувалась на окупованих територіях. Рамки пам’яті вибудовувались
таким чином, щоб перебування на територіях, зайнятих ворогом, пов’язувалось із
очікуванням визволення та певним відчуттям провини (чи навіть страху) за життя
(а не смерть) в умовах окупації. «Правильною» історією окупації була така, яка
акцентувала смерть, жертви, насильство, спротив, але аж ніяк не практики повсякденного виживання. «Пазли» дозволеного пригадування містили концепт єдності
(«всі як один»), непересічного страждання, а власне жіночий портрет вимальовувався як колективний у тріаді «самотні жінки, старі та діти».
Жіночий образ під окупацією вкарбовувався у пам’ять (через книги, фільми,
промови, статті) як образ одруженої жінки, але без чоловіка, на плечах якої
залишилися старі й діти різного віку та статі. Власне, в такій історії окупації, а
особливо в її художньому втіленні було місце жіночому стражданню: знущання
над матерями, розстріл малих дітей, насильство над молодими жінками 6. Однак
часто-густо ці кричущі факти непересічного страждання були подані не як специфічно жіночі, а як специфічно радянські, оскільки найбільш жорстко покараними
загарбниками виступали жінки-комуністки, жінки-партизанки, жінки-зв’язкові,
жінки-підпільниці7.
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Другим чинником відсутності власне жіночої специфіки було (і почасти
залишається) тяжіння до універсалізації та генералізації людського досвіду в
аналітичних розвідках з історії війни. З одного боку, цей цілком зрозумілий підхід
дозволяє вирішувати певні наукові завдання, як-то створювати масштабні, «всебічні» картини воєнної доби. З іншого боку, зведення всіх проявів людського досвіду
до схематично універсального завжди використовується тоталітарними режимами для власної легітимізації. «Всі як один»», «колеса та гвинтики», «радянський народ» — ці та інші «ігри номінацій» створюють бажану картину суспільної єдності та
підтримки влади, тоді як, за словами угорської дослідниці А. Пето, приватні історії,
унікальні досвіди працюють як стратегія підриву офіційних уявлень про минуле 8.
«Узагальнені» радянські жінки були такою самою «уявною спільнотою» 9, якими
були й інші, бажані для влади спільноти «робітників», «колгоспного селянства»,
«молоді» тощо10. Жінки були проявлені в ідеологічному дискурсі радянських часів
через свою суспільно-виробничу активність та материнське призначення. Радянський гендерний контракт «матері, що працює», який формувався з 1930-тих років11,
фактично став рамкою для опису, аналізу та презентації жіночої долі за часів
окупації. Цей формат був найбільш безпечним, оскільки дозволяв «не помічати»
специфічність жіночого національного, жіночого вікового, жіночого соціального,
жіночого тілесного досвідів.
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Детальніша характеристика
джерельної бази, принципів
та методів її аналізу та
введення у науковий обіг тут:
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Сучасна українська та зарубіжна історіографія очевидно прирощується
розвідками щодо аналізу специфічного жіночого досвіду в умовах війни12 . Особливість жіночих практик виживання та загибелі оприявлена в роботах українських
та зарубіжних істориків, дослідницький фокус яких зосереджений на повсякденних практиках існування під нацистською владою13. Суттєві зрушення сталися і в
проблемі вивчення сексуального насильства проти жінок, примусу до проституції,
використання тіла як ресурсу виживання14.
Однак проблематизація власне жіночої історії існування в окупації супроводжується певними труднощами, які пов’язані не тільки із політичним небажанням
бачити негероїчні сторінки історії війни, визнавати провини влади, усвідомлювати
наявність «поганих своїх».
Ускладнення спричиняються також цілком інструментальними категоріями: невизначеністю термінологічного апарату (як-то повсякдення, колаборація,
примусова праця, опір, проституція тощо); необхідністю долати стійкі міфологічні
конструкції та працювати поза межами усталеної дихотомії «добрі наші — погані
загарбники»; можливістю чи неможливістю внутрішнього авторського дозволу
сприймати історію окупації не тільки у категоріях суцільного страждання, дискусійністю загальноприйнятої хронології окупації; специфікою джерельної бази;
зіткненням парадигматичних підходів до аналізу джерел усної історії, візуальних
джерел, художніх текстів тощо.
Усвідомлюючи неможливість охопити всі дискусійні простори проблеми, в цій
роботі ми намагаємось зосередитись на певному рамковому завданні, яке полягає
в аналізі факторів, що спричиняли відмінності жіночого досвіду виживання, життя
чи загибелі в умовах окупації.
Погоджуючись із російським дослідником М. Кромом у тому, що будь-яке
визначення поняття повсякдення — це завжди певна «умовна конструкція, яка
виникає тоді та набуває тих рис, коли та які розмежування ми проводимо між
сферами суспільного життя»15, в цій роботі для окреслення розуміння повсякденних практик ми будемо виходити з тієї пропозиції, що її для описання феномену
жіночої повсякденності запропонувала А. Бєлова: «Жіноче повсякдення — способи
проживання і переживання всіх різновидів, форм, сфер, проявів неінституціолізованого жіночого досвіду (як відрефлексованого, так і ментального, вербального, тілесного, емоційного, культурно-символічного, господарчого, релігійного,
сексуального тощо»16.
Таке визначення жіночого повсякдення позначилось на формуванні джерельної бази, яка складається з документів офіційного та приватного походження.
Серед документів офіційного походження: законодавчі акти, документи виконавчої влади, матеріали карних справ, стенограми допитів, статистика. Корпус
документів приватного походження включає мемуари, щоденники, листування,
усні історії, візуальні документи, художні тексти17.
Акцент на поєднанні проживання та переживання досвіду дозволив вводити
в аналітичну частину роботи приватні свідчення, які носять не тільки інформаційний, але й оціночний характер, оперувати поняттями «образи пам’яті», «настрої»
тощо. Позначення жіночого досвіду як неінституціолізованого дало можливість

зосередити увагу на таких проявах та формах проживання повсякденності, які є
чи були «невловними в прямому та символічному сенсах»18 для усталеної традиції
історіографії, зокрема й на таких, що позначені травматичним болем, соромом як
соціальним маркуванням, штучною сліпотою, спричиненою владним патріархальним дискурсом.
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Аналіз факторів, які спричиняли відмінності та формували різні досвіди жіночого
існування під час окупації, мають два пов’язані між собою напрями роздумів.
Перший напрям стосується спроби унаочнити очевидні об’єктивні процеси, які
безперечно впливали на формування біографічних траєкторій жінок на окупованих
територіях. Другий лежить у площинах переосмислення певних усталених образів
і міфологічних конструкцій історії окупації. До них належить не тільки образ «жінки-матері», але й проблема хронології окупації, концепти суцільного страждання,
загальнонародної боротьби проти фашистів, соціальної єдності та інтернаціональної взаємодопомоги, колективного засудження «німецьких повій» тощо.
Хронологія окупації як події для тієї чи іншої території та спільноти, що мешкала на цій території, визначається двома незаперечними датами: вступу та відходу
ворожих військ. Вони відзначаються на державному рівні як день пам’яті (22 червня
1941 року) та день визволення України (28 жовтня 1944 року). Для різних територій,
звісно, ці дати були різними, вони зафіксовані у повідомленнях Радінформбюро й
історичних літописах міст і сіл.
Однак із хронологією окупації як образу пам’яті справа набагато складніша та
набагато серйозніша, тут часові рамки сприйняття не співпадають із фактичною
хронологією подій. «Якби могла існувати періодизація знизу, то як би вона могла
виглядати?» — запитував український історик М. Боровик19.
«Якщо б існувала жіноча періодизація окупації, то як би виглядала вона?» — це
наше питання до джерел, аналіз яких дає змогу сформулювати наступне. Хронологія окупації як образу жіночої пам’яті є вписаною у два часові континууми. Перший
є менш тривалим та більш конкретним: йдеться про евакуацію, яка пам’ятається як
початок окупації, і про «повернення» чи «не повернення» (з фронту, з партизанського
загону, з табору, зі Східних областей СРСР) чоловіків, сусідів, родичів, які пам’ятаються як кінець війни, а з нею — й остаточний кінець окупації.
Наявність цього континууму має логічні пояснення. Руйнація усталених структур повсякдення — поділу часу на робочий та вільний, систем харчового та промислового постачання, торгівлі, медичної допомоги, організації дозвілля — приходила
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у кожний дім саме з початком складних та дуже погано і часто несправедливо
організованих процесів евакуації.
«Дальше пошла другая жизнь. Срочно уезжало начальство. Махонький наш
городок просто встал от этого на дыбы. Бегство власти было посильнее немецкого
наступления. Райкомовские жены мотались по городу в бигудях, собирая у тех,
кто рожей не вышел для эвакуации, чемоданы» 20.
Так само і завершення «війни», а з нею й окупації вкарбовувалось у пам’ять
через стабілізацію повсякденних структур. Оскільки відповідальність за значну
частину повсякденних практик — харчування, одяг, піклування про дітей, хворих —
за радянських часів була маркована як жіночий простір, то і рамки окупації сприймались жінками не через прихід-ухід ворога, а через дестабілізацію/нормалізацію
повсякденного існування.
Більш тривалий часовий континуум, в який вписані персональні жіночі спогади про окупацію, відкриває можливості різних трактувань. Так, В. Гретьєянсен,
що створила колекцію усних свідчень черкащанок, які пережили «новий порядок»,
зауважила, що люди цього покоління мають багато чого розповісти: перш ніж
дійти до Другої Світової війни, вони починали свою історію з Громадянської та
доходили до голоду 1930-тих років21. Одна з респонденток історика М. Боровика,
мешканка Київської області, відповідаючи на питання, за якої влади — окупаційної
чи радянської — їй жилося краще, відповіла: «Знаєш, тоді такий час був, що за
короткий проміжок відбулося надзвичайно багато подій. І голод, і колективізація, і
війна — все разом, люди не встигали оговтатися від однієї біди, як приходила інша.
Ми вже не розуміли, що для нас краще, а що гірше» 22 .
І українські, і зарубіжні історики сходяться на думці, що історія окупації була
«вписана у пам’ять» як катастрофа серед інших катастроф, що їх зазнав український народ 23. І для частини свідків — ця катастрофа пригадується не як найбільша:
«А в войну у нас еще хоть еда была… А когда уже пришла Красная армия, забрали
все на свете, ни на что не смотрели, даже на детей. Забрали все подчистую» 24.
Голод та репресії на шкалі трагедій посідали значно вище місце.
Є і ще один ракурс погляду на цей тривалий континуум. В. Гретьєянсен звернула увагу, що багато мешканців Східної Європи зазнали не однієї, а декількох — двох
чи навіть трьох окупацій. Це твердження є цілком логічним з точки зору історії
Західної України та Закарпаття. Але його можна розширити і на підрадянські
території України. Певною мірою, діяльність більшовицької влади через людський
вимір та повсякденний досвід може бути усвідомленою як діяльність окупаційна,
чи, точніше у термінах А. Еткінда — колонізаторська. За А. Ектіндом, внутрішня
колонізація — це впровадження практик колоніального управління в межах
політичних кордонів держави. Це такі практики керівництва, які створювали
інтенцію ставлення до власних громадян як до підкорених під час завоювання, а
до власної території як до такої, що сприймалась владою як «чужа», «захоплена», а
звідси потребувала заселення та «окультурення», запрограмованого із центру25.
Замість очікуваної емансипації, обіцяного революцією вивільнення людини,
політика більшовицької влади породжувала насилля, вектор якого був спрямований усередину, на «підкорення» та «окультурення» власного народу. А ніби
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ретельно створюваний радянський народ сприймався як «інший», «чужий», який
треба було залякувати, підозрювати та репресувати.
Вектор відносин радянської влади та українського народу як на підрадянських, так і на західних землях, носив колонізаційний характер. І цей факт, окрім бід
та трагедій, на нашу думку, формував досвід життя за «чужої влади». У який спосіб
цей досвід був використаний жінками, розглянемо нижче. А для завершення сюжету щодо образу пам’яті жінок про окупацію додамо ще один важливий сегмент,
внутрішній дозвіл на промовляння якого з огляду на мільйони загиблих отримати
було важко. Менше з тим, проаналізовані документи свідчать, що для частини
жінок, які фактично, фізично перебували у зонах окупації, історія окупації не
відбулась як така. Ми не можемо достеменно вирахувати, для якої кількості жінок
окупація була непоміченою чи такою, яка не торкалась їхньої долі безпосередньо.
Однак сценарії «просто життя», а не страждання, смерті, виживання, боротьби,
мали місце через значну кількість обставин. Так, певна кількість сільських мешканок через особливості адміністративного устрою окупаційного режиму «не бачила
німців» 26: «Хуторяне видели немцев издали. <…> Немцы в хутор пришли всего на
три дня и старостой назначили Степана» 27; «Коли війна погнала «руских» на схід,
прийшли німці, але їх ніхто в селі не бачив. Вони були в містах. У нашому селі люди
вибрали війта, і він мав урядувати» 28.
Інші жінки не сприйняли окупацію як страждання, виживання чи потенційну
загибель з огляду на свій вік, можливо, легковажність чи щасливу долю, риси
характеру, особливості світосприйняття. Текст щоденника молодої дівчини,
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комсомолки з Кіровоградської області — суцільні романтичні переживання,
детальний опис перших ознак кохання, зустрічей, розмов: «Я хочу новой, поэтической любви. Я хочу любить Эрвина, но не допускать того, чего с Францем» (5
березня 1942 року29), «Как хочется жить, любить и быть любимой! Мы веселы как
маленькие шалуны, бегаем, играем, поем; нам окружающий мир ничто. Только мы
и только все для нас»( 18 квітня 1942 року30), : «Да и что я вообще?Прежде всего, человек! Дальше — девушка. <…> И я хочу быть любимой. Пусть даже он будет немец.
Я молода — вот третье. Я ищу приключений» (28 липня 1943 року» 31).
Документи, проаналізовані нами, свідчать, що таке сприйняття окупації не
було правилом, але не було й винятком. «Просто життя» — це одна з точок на лініях
жіночих доль, на яких більшою мірою, звичайно, були розміщені страждання та
проблеми виживання.
Вже аналіз сприйняття хронології окупації та окупації як такої фіксують очевидні відмінності образів пам’яті, а з цим і досвіду, якого набували жінки. Цілком
об’єктивним чинником, який впливав на відрефлексовану чи невідрефлексовану
різницю, був факт проживання у тій чи іншій зоні окупації, яких в Україні було
чотири, а з урахуванням Закарпаття, де з 1939 року було встановлено угорський
режим, — п’ять. Стратегії та стилі поведінки нових управлінців були різними і залежали від різних обставин. Серед яких: настанови та накази керівництва окупантів,
кількість та якість керівників, наявність чи відсутність можливості «домовитись»,
корумпувати нову владу, віддаленість чи наближеність місця, де мешкали жінки,
від умовного «центру влади» 32 .
Суттєва відмінність режимів керівництва Райхскомісаріту Україна та прифронтових районів, підпорядкованих військовому командуванню, приміром, полягала
в тому, що у військовій зоні окупації було встановлено порівняно «пом’якшений
режим» 33. Це, звісно, не означало відсутності масових страт єврейського населення, розстрілів комуністів, підпільників, заручників, відсутності пограбувань
та насилля. Однак завдання Вермахту на цій території полягали у формуванні
стратегій лояльності місцевого населення, оскільки це населення знаходилось у
безпосередній близькості до фронту і його поведінка могла стати додатковим чинником небезпеки для гітлерівців. Суто прагматичні завдання окупаційної влади
позначились і на modus operandi загарбників, а разом з цим і на образах у пам’яті
людей. Пересічні мешканки прифронтової зони здебільшого стикались у повсякденній практиці із військовими, у той час, коли мешканці Райхскомісаріату Україна
стикались із ненайкращою фашистською бюрократією 34, кодекси честі цих двох
спільнот суттєво відрізнялись. Свої відмінності мав і режим, встановлений у Трансністрії, однією з суттєвих його особливостей була дещо м’якіша політика відносно
єврейського населення.
На формат стосунків із місцевим населенням впливав також фактор активності (наявності) партизанських та підпільних рухів: чим більшою була активність,
тим жорсткіша політика окупаційної влади. Важливим фактором різниці був час.
Якщо на початку окупації нова влада була більш-менш прогнозованою та навіть
такою, на яку можна було сподіватись у контексті звільнення від більшовиків,
то із плином часу ілюзії розвіювались, а режим ставав все більш нелюдським та
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жорстоким. Однак у контексті цієї очевидної тенденції мав місце ситуативний
плюралізм та можливість спостерігати дистанцію між репресивною політикою та
її людським втіленням. «Когда же немцы оступали, то они брали по мужчине из
каждого двора на расстрел, повели их к кукурузному полю и там, оставив одного
немца, ушли, чтобы тот закончили свое черное дело, но этот немец как раз оказался человеком, сказав, чтобы мужчины спрятались в кукурузе до полного ухода
немцев, что они и сделали» 35.
Ще один чинник, який впливав на формування стратегій виживання та
відбився на досвіді жіночого повсякдення — це тип місцевості. Слід визнати, що
радянські ігри із простором, в якому місто маркувалось як правильний осередок
для життя нової людини, а село — тільки з недавньої «перемоги» колгоспного ладу
стало легітимізуватись як «також совєцьке», однак внаслідок подій 1932–1933 років
усе ще асоціювалось із голодом та смертю, не витримали реалій окупації. Саме
село було тією місцевістю, де вижити було можна. Село поставало як простір мрії, в
якому є що їсти, для численної кількості городянок та городян. В селах, за даними
перепису 1939 року проживало 10 337 05236 жінок УРСР. В містах — 5 855 600 37.
Однак і з містами не все було однозначним. У пастці голоду опинились переважно мешканки історичних міст України, найбільш жахливі трагедії було пережито киянами та харків’янами. Щодо значної кількості інших «нових радянських міст»,
то урбанізований квазі-простір, який створювався владою біля, скажімо, шахтних
рудників та насправді був конгломератом селищ, за окупації також виявися менш
голодним, оскільки присадибні ділянки «нових містян» давали змогу харчуватися
власними продуктами. Престижні центральні вулиці, забудовані багатоповерхівками втратили своє елітарне символічне навантаження. Близькість до землі,
наявність землі чи родичів, знайомих, які жили у сільській місцевості була для
містянок чи не єдиною запорукою виживання.
Ще одна проблематична для широких узагальнень жіночого досвіду зона
полягає в тому, що на території України проживали жінки різні за віком, освітою,
соціальним походженням, професією, національністю. Низка демографічних та
соціальних показників була визначальною для стратегій виживання. Так, жінки-німкені (за переписом 1939 року на території УРСР — 214 453 особи38) були тією
групою, яка вважалась потенційно підступною для радянської влади, однак потенційно своєю — для нацистської. Посвідчення фольксдойче давала можливість
претендувати на кращі умови харчування, працевлаштування, зарплатного та
пайкового забезпечення. Бути німкенею за умов окупації означало не тільки жити
краще, але мати можливість допомагати іншим людям: «Побили ее (дівчину, що
була тимчасовою сусідкою німкені –авт.) на базаре и привели в полицию. <…> Тетя
Эрна прибежала в полицию, стала в очередь под дверью начальника и от скуки
потихонечку запела какую-то религиозную песню на немецком языке, дежурный
по коридору подошел и начал подтягивать эту национальную песенку. Начальник
сквозь дверь услышал любимую сердцу мелодию и выглянул из кабинета. Увидев
пожилую немецкую женщину в национальном головном уборе, расплылся в
улыбке, поцеловал ручку и пригласил «мутер» в кабинет. Та быстро изложила свою
просьбу, забрала голодную, избитую Наташу и увела домой» 39. Певні преференції
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з боку окупаційної влади мали румунські громади у Трансністрії, угорські — у
Закарпатті.
Зовсім інші долі очікували жінок-єврейок (823 237 осіб40). Це спільнота, що
зазнавала постійних втрат та зрад. Побутовий антисемітизм українців, підозріле
ставлення до євреїв часто сприяли втіленню планів нацистів щодо повного
знищення цього народу. Такої самої «солідарності» зазнавали щодо себе й ромські
жінки. Бути єврейкою чи ромкою за часів окупації означало майже стовідсотково
бути знищеною.
Крім того, під підозрою чи під загрозою опинялись жінки зі змішаних шлюбів,
якщо їхня мати, батько чи чоловік належали до вище згаданих народів. Дуже
трагічними були й долі тих жінок, діти яких були народжені від чоловіка єврея:
«Пациорина как арийка сама уничтожению не подлежала, но ввиду ее отказа
расстаться с детьми немцы уничтожили и ее»41.
Різну «вартість» різними політичними режимами було визначено і для
жінок-українок та жінок-росіянок у Райхскомісаріаті Україна та зонах військової
адміністрації. Українськість деякий час відчувалась (адже це було позначено
у національній політиці нацистів) як перевага. Якщо радянська влада воліла
розмовляти зі своїми підданими російською, то новостворена нацистська — переважно українською мовою. Втім, суттєвих преференцій від жінки-українки та
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жінки-росіянки не отримували, якщо, звісно, не вважати преференцією той факт,
що окупантам з метою продовження роду та залюднення окупованих територій
у майбутньому можна було вступати у стосунки із представницями слов’янських
народів, а представницям татар, вірмен, євреїв — ні.
Інші демографічні та соціальні показники також впливали на відмінності
досвіду, і також могли ставати ресурсом (як-от соціальне походження) виживання, так і загрозою (як-то приналежність до партії чи комсомолу за наявності
активної прорадянської позиції). Відмінності жіночого досвіду визначились також
багатовимірністю індивідуальних біографій та нелінійністю того досвіду, який
набувався в умовах окупації. Одні й ті самі жінки могли в 1941 році зустрічати у
Станіславі генерал-губернатора С. Франка, а 1942 — опинитись серед лав Української повстанської армії. Одні і ті самі жінки могли виказувати комуністів та ховати у
себе єврейських дітей, одні і ті самі жінки могли одночасно ховати та лікувати як
німецького, так і радянського солдата.
Зрештою, останній сюжет, який має бути проявленим для руйнації усталеного
та ледь не єдино можливого описання жінки в окупації — «одруженої жінки, що
залишилась з дітьми без чоловіка під владою ворожих загарбників» — стосується
спроби піддати сумніву вище наведений сценарій. Вже з даних офіційної радянської статистики очевидно, що не всі жінки на момент початку війни чи окупації були
заміжні. Згідно з матеріалами перепису 1939 року (бо інших узагальнюючих даних
немає, але ми свідомі того, що ці цифри змінились за різних обставин, однак нас
цікавить тенденція) у віці 20–29 років частка заміжніх жінок складала 68, 96 %, у
віці 30–39 років — 69,76%, у віці 40–49 років — 73,31% , у віці 50–59 років — 53,83%, у
віці 60–69 років — 35,31%, у віці більше 70 — 16,73% 42 .
Тобто, перша невідповідність образу реальній картині полягала в тому, що
близько 30% у вікових групах від 20 до 49 років не були одружені, в старших вікових групах не мали чоловіків від 50 до 74% жінок. Очевидно також, що не всі жінки
мали дітей, однак кількість дітей була значною.
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Усні свідчення, візуальні документи, матеріали слідчих справ, спогадів
дають змогу констатувати і другу невідповідність: не всі жінки, що пережили чи
не пережили окупацію, були самотні, такими, що чекали батька-чоловіка-сина
з фронту. Йдеться про те, що чоловіки з тих чи інших причин так само залишились у зонах окупації. Радянська ідеологія здебільшого воліла вважати таких
чоловіків «зрадниками» — особливо якщо йшлося про західні українські землі —
або дезертирами. Інший концепт офіційного радянського дискурсу визнавав
чоловіків на окупованих територіях як таких, що їх було залишено спеціально з
метою створення осередків опору.
Українські історики переконливо доводять, що причини залишання чоловіків призовного віку на окупованих територіях полягали у неспроможності
влади, як за об’єктивних (бо гітлерівці наступали дуже швидко), так і за суб’єктивних (поширення панічних настроїв, брак інформації, управлінський хаос) обставин організувати мобілізаційні процеси. Внаслідок цього мільйони чоловіків
не дісталися фронту, сотні тисяч потрапили в полон чи оточення і змушені були
повертатися додому зі статусом дезертирів. За даними Л. Рибченко, тільки
по Київському особливому та Одеському військовим округам на окупованій
території залишилось відповідно 1 625 174 та 813 412 чоловіків 43. Долі чоловіків,
сценарії їхнього життя складались по-різному: певна частина активно переховувалась від примусових робіт, трудових мобілізацій, депортації до Німеччини,
від постановки на облік нацистської влади. Інша частина реєструвалась у якості
безробітних.
За даними С. Гальчак, Т. Пастушенко та М. Шевченко, вже восени 1941 року в
Запоріжжі на біржі праці було зареєстровано 6,4 тис. безробітних чоловіків-металургів, у Харкові понад 100 тис. безробітних, у містах Донбасу — біля 144 тис.
безробітних гірників 44. Декотрі знаходили роботу та «працювали на ворога», бо
іншого способу годуватися не було. Декотрі ставали частиною армії остарбайтерів. Чоловіки у сільській місцевості (вчорашні голови сільрад, вчителі, бухгалтери) очолювали громади та ставали старостами. Близько 100 тис. чоловіків за
підрахунками М. Діна 45 опинилось у лавах допоміжної поліції. Десятки тисяч
чоловіків встали до озброєної боротьби як радянські партизани чи вояки УПА.
Траєкторії чоловічих доль були нелінійними та багатовимірними так само,
які і траєкторії жіночих доль.
Джерела, на які ми спираємось, засвідчують різні ситуації і різні сценарії,
серед яких картини життя самотніх заміжніх жінок із чоловіком на фронті посідають чільне місце, однак картини життя неодружених і бездітних, і таких, що
продовжували жити із чоловіком та дітьми, як у нуклеарних, так і у багатопоколінних родинах не були унікальним явищем чи винятком. Наявність чоловіка
на окупованих територіях, з одного боку, могла бути корисною та бажаною
для жінки. Але могла бути та часто була — загрозливою, небезпечною, такою,
яка створювала певні інверсії усталеного гендерного порядку та примушувала
жінку брати на себе відповідальність за дітей старих та власного чоловіка,
наприклад, у тих випадках, коли йшлося про чоловіка військовополоненого,
червоноармійця, комуніста, єврея, пораненого, партизана, вояки УПА тощо: «І
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дєдушка, і всі оті мужики, кого оставили, втекли від німців, шоб вони їх не забрали, там у нас були в полі терники. І ото мама Галя наготове, собере їди, в вузелок
завяже, а німці ж у дворі!»46
Наявність чоловіків створювала і ситуації насильства щодо жінок, достатньо
розповсюдженим був сценарій примусу до шлюбу чи статевих відносин, який
здійснювався не ворогами, а «своїми» чоловіками.
Підсумовуючи аналіз вище наведених сюжетів, можемо констатувати, що
обличчя окупації не було суцільно жіночим. Й очевидно не може бути виміряним
середньостатистичними нормами — ані національними, ні шлюбними, ні конфесійними, ні віковими тощо. Усні свідчення, спогади, художні тексти дозволяють
суттєво розширити способи опису та аналізу досвіду окупації, з одного боку, вписавши його у контекст інших соціальних катастроф, що їх зазнали люди в України,
з іншого, поставивши на шкалі аналізу досвіду не тільки позначки «виживання» та
«загибель», але й «зрадницьку» категорію «просто життя, яке тривало». Незважаючи на всі очевидні відмінності жіночого життя за окупації, слід зазначити, що
приватні тактики, які за умов повторення та втілення можуть розглядатися як
стратегії, все ж набували певних схожих ознак, але ніколи ними не вичерпувалися.
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Див., напр., картину П.
Соколова на обкладинці
Работницы, № 22, 1941; відомий плакат «Родина зовет»
на обкладинці Работницы,
№ 25, 1941; величезна, у чотири рази більша за солдатів
«Родина-Мать» в хустці на
обкладинці Работницы, №
32, 1941, С. 2; і величезна
«Родина-Мать» із дитиною
на руках возвеличується
над мініатюрними воїнами
різних радянських республік,
Работница, № 1, 1943.

«Родина зовет» (1941), Работница, № 19, С. 6.

3

Гордей и София Лебедзовские (1941), «Письмо отца и
матери шестерым сыновьям»,
Работница, № 22, С. 8.

4

Александра Забоева и Нина
Коробельникова (1941), «Мы
идем на фронт», Работница,
№ 31, С. 14.

87

5

O. Мишакова (1943), «Женщина в борьбе с фашизмом»,
Крестьянка, №. 3–4, с. 14–15.

6

Илья Эренбург (1944), «Вчера
и завтра», Работница, №
10–11, с. 9.

Попри пакт про ненапад, підписаний двома країнами в серпні 1939 року, Німеччина
вторглася до Радянського Союзу 22 червня 1941 року.
Щоби стимулювати лояльність населення та його готовність пожертвувати
собою заради держави, образ радянської жінки набував виразно іконічних рис.
Найяскравіше це проявилося на обкладинках «Работницы» та «Крестьянки».
Протягом 1930-х років образи станочниць і трактористок перемежовувалися
зображеннями матерів і немовлят. Їм на зміну прийшли велетенські жіночі фігури
у хустках та довгих спідницях, що закликали своїх синів у бій1. В такий нехитрий
спосіб батьківщина почала уособлюватися фігурою матері. Якщо читач не розумів
цієї істини, вона витлумачувалася в журнальних статтях.
«Для нас, щасливої радянської молоді, батьківщина с перших днів життя була
найдбайливішою та найбільш люблячою матір’ю», — заявляли в одній зі статей2; і
діти мали віддячити тим самим. У іншому дописі громадян закликали докласти
усіх зусиль і «боротися за нашу спільну матір» 3. Дві молоді медсестри з фронту
обіцяли «бути твердими і безстрашними дочками Радянського союзу, захищати
усім нам дорогу, нашу Родину-Мать»4.
Ось як одна авторка пояснювала звернення до образу матері: «Її самовіддана
боротьба та хоробрість, просякнуті ніжністю і турботою радянської жінки, надихає
наших солдатів героїчно боротися за Батьківщину». Вона додавала, що навіть Горький у своєму найвідомішому романі, зобразив «звитяжну жінку в безсмертному
образі матері»5. Схожим чином описав ситуацію і Ілля Еренбург: «Ми завжди уявляємо собі батьківщину жінкою, матір’ю… І після бою, витираючи обличчя, чорне
від диму, боєць думає про дружину, про матір, про кохану, про Батьківщину...» 6.
Жінки мали не тільки надихати солдатів. Їхня фізпідготовка не мала пропасти
даремно, тож вони мусили віддати всі сили на благо війни. Чимало жінок прийняли
цей виклик. Вони пішли на фронт, насамперед медсестрами, але ж і воячками
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Дві медсестри писали, що
доглядали поранениних солдатів «наче їхні матері, їхні
сестри…»; Александра Забоева и Нина Коробельникова
(1941), «Мы идем на фронт»,
Работница, № 31, с. 14.

8

«K женщинам всего мира»
(1941), Работница, № 26, с.
4–5.
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Работница, № 26, 1941, с. 26.

та льотчицями. Вони приєдналися до партизанського опору та боролися проти
німецьких окупантів. Саме жінки відбудовували зруйновані війною міста після
відступу нацистів. Хоча така діяльність традиційно не асоціювалася з жінками,
«Работница» та «Крестьянка» зображали її як передусім фемінну. У цих журналах
велике значення надавалося родині, а жінок позначали як «домогосподарок»,
«матерів», «сестер» і «дочок»7. Ці ж видання закликали жінок: «заради свободи
ваших народів, заради щастя ваших дітей вставайте всі на священну війну з гітлеризмом»8. Вони ж закликали жінок поставити свої традиційні навички на службу
армії та шити теплий одяг для солдатів 9. Заклики переплавити металеві вироби на
зброю ілюструвалися фотографіями жінок із чайниками та самоварами10. Навіть
у статтях про снайперок і воячок наголошувалися, як ми згодом переконаємося,
саме жіночі чесноти. Тож війна не могла послабити фемінність жінок більше, ніж це
зробило будівництво соціалізму.
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10

Работница, № 26, 1941, с. 26
(обкладинка).

11

Женщины страны советов.
М.: Политиздат, 1977, с. 187.

12

Там само, с. 188.

13

Там само, с. 189.

14

Xenia Gasiorowska (1968),
Women in Soviet Fiction, р.
159.

15

Див., напр., Елена Кононенко
(1943), «Девчата», Крестьянка,
№ 2, с. 18–19.

16

Вера Кетлинская (1944),
«Жены и матеря», Крестьянка, № 4, с. 19.

Жінки-воячки

Хоча жінок і не призивали до армії, чимало пішло туди волонтерками. За приблизними підрахунками, більше 800 тис. жінок служили на фронті в різних підрозділах
збройних сил11. Це подавалося як черговий доказ жіночої емансипації. За словами
«всесоюзного старости» Міхаіла Калініна «завоювали рівноправність жінки ще в
одній царині — безпосередньо захищаючи свою Батьківщину зі зброєю в руках»12 .
Між тим, про воячок частенько говорили поблажливим тоном. Командувач військами Московського фронту ПВО Д. А. Журавльов зізнався, що: «спочатку, звістку
про те, що до війська підуть служити дівчата... всі сприйняли трохи насторожено...
Як же ж практично виглядатиме присутність „жіночої статі“ на вогневих позиціях,
в суворих бойових умовах? Чи впораються дівчата з військовою „премудрістю“, яка
споконвіку вважалася долею чоловіка?»13. Жіночність воячок усіляко підкреслювалася на «контрасті між ніжністю жінки та жорстокістю війни»14, зазначає Ксенія
Гасьоровська у дослідженні жінок у радянській літературі.
Із тим як нацисти загарбували дедалі більше радянських земель, ключовим у
жіночих журналах став образ партизанки, яка бореться з окупаційними військами. Дружні соціалістичні змагання — «хто наклепає більше деталей» — серед
працівниць заводу, замінили не менш дружні змагання снайперок: «хто наклепає
більше німецьких трупів»15. Як же мали читачі, що звикли до турботливих та
ніжних жіночих образів, миритися з новим убивчим амплуа? Виявилося — напрочуд ефективними борчинями, жінок робили саме фемінні, материнські інстинкти.
«Вони були жінками і матерями, вони любили, пристрасно любили своїх дітей, свою
родину, своє вогнище. Але вони не хотіли ростити дітей для полону, вони не хотіли
бачити своїх коханих рабами. Любов і материнство… не притлумили їхнього бажання боротися до кінця за незалежність батьківщини, а роздмухували пристрасне
полум’я»16, — писала Вєра Кєтлінская у журналі «Крестьянка».
У всяк будь-якому разі жінки вбивали не людей. Нацистів, які, поводилися, звісно, дуже жорстоко, описували в жіночій пресі виключно в бестіарних
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Див. описи нацистів,
наприклад, у трьох статтях
Елены Кононенко: «Это такое
счастье» (1942), Работница,
№ 19–20, с. 14–16; «Разговор
по душам» (1942), Работница, № 15; і «Девчата» (1943),
Крестьянка, № 2, с. 18–19.
Звісно, нацисти описували
слов’ян у схожих «нелюдських» категоріях.

18

O. Мишакова (1943), «Женщина в борьбе с фашизмом»,
Крестьянка, № 3–4, с. 14–15.
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Фотографії закатованих
радянських жінок і дітей з’являлися в журналах регулярно.
Деякі з них нібито робили
самі німці. Дивись фотографії
у Работница, № 35, 1941, с. 5;
ілюстрації до статті К. Овода
(справжнє імя Марк Крімєр)
«Таня» (1942), у Работница, №
3, с. 8–9.

категоріях: «гади», «собаки» або просто «звірі»17. «Для фашистів не існує ані любові,
ані таких людських почуттів, як материнські любов і турбота. Фашисти глумляться
над високими почуттями, топчуть їх своїми брудними черевиками»18, — зазначала
О. Мішакова в журналі «Крестьянка».
Судячи з жіночих журнальних статей, оповідань і фотографій19, жертвами
нацистської жорстокості ставали, у першу чергу, жінки та діти. Очевидно, коли
більшість чоловіків пішла на фронт, непропорційно велика кількість жінок і дітей
лишилася вдома на поталу окупантам. Проте можна припустити, що радянська
преса загравала з читацьким баченням жінок і дітей, істот невинних і вразливих,
розпалюючи ненависть до ворога. Можливо, ця невинність символізувала безневинність радянського народу перед обличчям підступної нацистської загрози.
Снайперка Людміла Павліченко розповіла читачам «Крестьянки», що її
рішучість «опанувати таку чоловічу військову справу» спровокована нацистськими звірствами щодо дітей. «Я бачила труп тринадцятирічної дівчини. Фашисти
катували та замордували її. Поряд я бачила труп трирічної дитини. У будинку,
де зупинилися фашисти, плакала неспокійна дитинка, так вони і її вбили» 20.
О. Мишакова пише: «Вони катують вбивають і спалюють дітей на очах у матерів.
Вони знущаються з матерів, запроторюючи їхніх дочок у борделі, втоптуючи в
багно дівочу честь» 21.
У одному з журнальних оповідань, дія якого відбувається в окупованому селі,
відчайдушна мати ігнорує наказ нацистів, не віддає їм весь доступний харч і ховає
мішок картоплі, щоб прогодувати свого семирічного сина. Правда спливає, і тоді
«офіцер підійшов до Сьоми, по морхлому обличчю якого градом котилися дитячі
сльози, та вистрілив йому в лоба… Трупик Сьоми лишили на вулиці біля материнської хати з дощечкою на шиї. На дощечці написали: „Це чекає кожного, хто
переховуватиме наїдки від німецької армії“» 22 .
Доля принижених радянських жінок та дівчат, вивезених до Німеччини для
рабської праці розкривалася у багатьох оповіданнях. Наприклад, жінок і дівчат
везли у вантажівці. Була серед них хвора шістнадцятирічна дівчина. Вона марила
і, стогнучи, кликала маму. Конвоїр курив люльку, «нахабно покосився на хвору,
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підійшов до неї і, схилившись, пустив їй в обличчя їдучу хмару диму. Після чого
повернувся до жінок і злобно зареготав» 23.
Авторка оповідання про трьох радянських дівчат, замордованих німецькою домогосподаркою, рівняє останню до стерв’ятника: «руда жінка, з гострим
дзьобоподібним носом і безбарвними очима». Коли через голод і виснаження одна
з дівчат уже не могла працювати, «власниця» її побила. Та гнів надає дівчині нових
сил, вона б’є у відповідь, змушуючи німкеню тікати по допомогу. Розуміючи, що
після такого вчинку пробачення годі чекати, дівчина накладає на себе руки до
того, як за неї візьмуться німці. Під час війни радянські люди не боялися нацистської жорстокості — вони радше помруть ніж стануть німецькими рабами.
Подібні погляди подибуємо й у статтях про партизанок. У перший рік війни їх
найчастіше зображували зрілими жінками, які взяли зброю до рук, щоби боронити
своїх дітей. Утім, із плином війни, партизанки дедалі молодшали, подекуди аж до
дитячого віку. Якщо старші жінки поставали як «Родина-Мать», то ці дівчата ставали «вірними дочками Сталіна» 24, представницями радянських держави та народу.
Їхня юність — це молодість нової країни, яку нацисти намагалися знищити. Вони не
покоряться нацистам, а радше боротимуться до самої смерті25.
Прототипом партизанки стала Зоя Космодем’янська. Її, реальну історичну
постать настільки міфологізували потому, що межа між реальністю та вигадкою
повністю стерлася. (У фільмі Лео Арнштама «Зоя» (1944) про життя та смерть партизанки було змінено навіть найменші подробиці про її родину та перші роки життя.)
Зоя з’являється на сторінках «Работницы» лише в лютому 1942 року, коли її вдалося
ідентифікувати за партизанським прізвиськом «Таня». Читачі дізналися, що вісімнадцятирічну дівчину захопили й допитували німці в грудні 1941 року; коли вона
відмовилася здати своїх товаришів, її побили, потім змусили стояти у снігу в самій
лише сорочці. Партизанка далі мовчала, тоді її повели до шибениці. Місцевим
селянам наказали дивитися на страту, поки нацисти робили фотознімки — «німці
люблять фотографувати страти», пояснювали в «Работнице». Таня, скористалася
неуважністю ворога та звернулася до співвітчизників із промовою. «Громадяни! Не
стійте, не дивіться! Треба допомагати воювати Червоній Армії!», — вигукнула вона.
Один офіцер замахнувся, силуючи її замовчати, але вона продовжила: «Ця моя
смерть — це моє досягнення! Німецькі солдати, здавайтеся, доки не пізно!». Потім
вона повернулася до своїх конвоїрів і викрикнула: «Скільки нас не вішайте, всіх не
перевішаєте, нас 170 мільйонів! За мене помстяться наші товариші... Радянський
Союз непереможний і не буде переможений». Навіть із зашморгом на шиї вона
продовжувала кричати: «Прощавайте, товариші! Боріться, не бійтеся! Сталін з
нами! Сталін іде!». На фотографії (ймовірно зробленій німецьким солдатом), що
ілюструвала статтю, «Таня» лежить у снігу з зашморгом на шиї та неприродно
оголеними грудьми — видовище відсилає до алегорії свободи26.
Через місяць «Работница» встановила особу «Тані» та надрукувала натхненне
радіозвернення її матері: «Я їхала в трамваї, коли в „Правді“ надрукували статтю
„Таня„. Газету я не читала, але чула всі говорять: „Таня. Таня“ — розповідають про
подвиг дівчини, про виняткову силу волі. Мені тоді й на думку не спало, що Таня —
це і є рідна моя Зоя…». Оскільки Зоя також була партизанкою, мати згадала про неї,
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сподіваючись, що як німці полонять її доньку, то вона продемонструє хоробрість
гідну «Тані». «Аж раптом з’ясувалося, що Таня — це і є моя Зоя…» 27. Цікаво, що єдині
емоції, виражені у статті — це сама гордість і жодного натяку на тугу за дочкою.
Начебто реальна історія сталася з двома снайперками Надєждою Колєсніковою та Марією Пономарчук. Коли вони приєдналися до партизанського загону,
їм дали нові прізвиська: Марія стала «Угашін», Надія — «Дазан». «Коли прочитати
ці слова назворот, матимемо: «ні кроку назад [ни шагу назад]». Дівчата співали в
Ансамблі пісні і танцю Радянської армії, а їх колишні колеги були переконані, що ті
повернуться, щойно опиняться у небезпеці. Утім, вони помилялися. Марію вбили
незадовго до її дев’ятнадцятого дня народження. Помирала вона з «дитячими прізвиськами на устах: „Ушагін“, „Дазан“». Марія стала першою жертвою своєї «фронтової родини», і хоча її товариші плакали, несучи труну, вони одразу заспокоїлися та
повернулися до бою. Тієї ночі Надія вбила тринадцять німців28. Наголос знову-таки
робиться на молодості та безневинності загиблих героїв; зрештою, вони прагнули і
вміли боротися, ба навіть загинути в ім’я своєї справи.
Юним партизанам присвячували чимало оповідань. Одне з них починається сценою, в якій головна героїня Тоня, виказана колаборантом, ховається від
нацистів29. Сховок вона знайшла у сільський бані. Намагаючись заспокоїтися, Тоня
згадує довоєнне життя, коли вона, учителька початкової школи, вчила першачків
писати найперше слово: «мама». Якщо колись їй вдасться повернутися до школи,
вона «попросить дітей написати своє друге слово — „земля“». Тоня падає на землю
« і обіймає її, ласкаву й таку рідну, притискається до неї, як до матері. Нацисти
забрали її та катували, але замість виказати необхідну нацистам інформацію,
вона гордо заспівала „Пісню про Родіну“ Дунаєвського, неофіційний гімн сталінської доби. Німецькі солдати з подивом дивилися на неї, вони не могли не порівняти
Тоню зі своїми сестрами і дружинами: «але якими боязкими й непоказними були
вони порівняно з цією дівчиною, з дівчатами Росії!». Ілюстрація до оповідання — малюнок замордованої героїні повний алюзій на образ Зої Космодем’янської — рясніє
неприхованими символами. Схованка Тоні, лазня, що має величезне символічне
значення в російській культурі, описана тут як така собі утроба, фактично чергова
версія Родіни-Матері. Сама ж Тоня, з одного боку, репрезентує героїчний радянський народ, а з іншого, постає утіленням нової радянської жінки, істотою абсолютно
нового типу.
Ці риси «нової жінки» помітні й в образі чергової вигаданої партизанки, сімнадцятирічної Лесі. Її історію повідав сусід дівчини, на очах якого вона й виростала.
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Наголос знов-таки робиться на жіночності та невинності героїні: «худенька, невеличкого зросту, з тонкими солом’яними кісками за плечима, вона була замкненою
й уникала дітей». Коли ж нацисти окупували рідне містечко Лесі, дівчина пішла
до партизанів і прославилася своєю хоробрістю. Коли вона повела атаку на німців,
«несподівано стрілянина стихла: либонь, і німці стежили за цією дивовижною
дівчиною, хоробрість якої позбавила їх упевненості в перемозі так само раптово, як
і вселила цю впевненість у замерзлі серця партизан» 30. Радянські жінки завжди
виявлялися кмітливішими за німецьких слідчих. Наступна історія трапилася
з кулеметницю Наташею. Її полонили та відвели до німецького офіцера, який
вважав себе психологом-любителем. Протягом п’яти років він шпигував у царській
Росії, знав мову і думав, що розуміється на російських звичаях; окрім того, він
мав справу з жінкою, яка напевне розколеться швидше. Спершу, граючі на нервах
бранки, він удавав, що порпається у документах. Аж раптом попросив російською сісти та запропонував сигарету. Він намагався схилити Наташу до співпраці,
апелюючи до жіночих інтересів — вона, мовляв молода і вродлива, навіть у такій
нежіночній формі, і мабуть, хоче лишитися живою. Наташі варто було лише виказати місцезнаходження та кількість своїх товаришів. Партизанка ж знущалася з
офіцера. Вона лишилася стояти й блискучою німецькою заявила, що в неї близько
двохсот мільйонів товаришів по всьому Радянському Союзі. Інакше кажучи, увесь
радянський народ об’є днався на боротьбу з нацистами31. Не всі партизани гинули
в цих оповіданнях. Іноді їхня надзвичайна кмітливість і талант дурити нацистів
дарували героям життя. Дія наступного оповідання, героїнею якого стала двадцятирічна Ліда, відбувається у Латвії до встановлення радянської влади. Партизанку
схопили, допитали, а коли вона відмовилася співпрацювати, прив’язали до дерева
та залишили помирати під наглядом кількох солдатів. Вона запропонувала німцям
свій кожушок. Довелося її розв’язати. Потому Ліда вмовила охоронця пригостити
її горілкою, аж раптом вибила флягу з його рук. Солдат розгубився, а Ліда, вихопивши в нього пістолет, вистрілила німцю в живіт і, відстрілюючись, побігла до яру.
Міць фашистської армії годі було й рівняти до кмітливості радянських людей (або
ж майбутніх громадян Радянського Союзу). Автор, до речі, ніяк не прокоментував
гуманну поведінку того нациста 32 .

Жінки в тилу

Хоча «Работница» і «Крестьянка» квітнули історіями воячок, які пішли на фронт,
більшість жінок були потрібні вдома. Вони мусили заступити мобілізованих
чоловіків на заводах і забезпечувати солдатів провіантом.
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Відповідно, журнали взялися переконувати жінок, що жіноча праця в тилу є
не менш патріотичною за чоловічу справу на війні. Більшість занять тепер описувалася у військових термінах. Гасла на журнальних обкладинках заявляли: «Чим
міцніший тил, тим міцніший фронт» 33; «Трактористки — воїни колгоспних нив!» 34;
«Сівба — це також фронт!» 35; «Фронт і тил єдині!» 36. У журналах писали, що сільгоспробітниці «взялися за справу по-воєнному; наполегливою працею на полях допомагають Червоній Армії громити ворога»; дають країні «додаткові тони хліба, овочів
і м’яса» 37. Трактористки заявляли, що «двигуни тракторів працюватимуть так само
справно, як і двигуни танків!» аби у труді не відставати від героїв фронту38.
Урожай тепер збирали по-фронтовому39. Жінок, які не витримували тягаря,
таврували як нероб і оголошували «рішучу боротьбу» з ними40. Жінки-стахановкі
не зникли з преси, але тепер їхні подвиги з перевиконання плану мали прозорі
військові конотації. Коли у містах вони перевиконували плани з виробництва
гранат, а не текстилю41, їхні сільські колежанки побивали всі попередні рекорди,
адже зараз вони «забезпечували фронт м’ясом, молоком і маслом»42 . Материнство
зображували надважливим внеском у воєнну справу і звеличували «багатодітних
матерів» за народження стількох воїнів 43.
Художня література, як завжди, підкріплювала ці ідеї. У одному оповіданні
група робітниць збиралися добровольцями на фронт, доки одна літня жінка не переконала їх, що праця вдома є не менш важливою. Для Сталіна всі вони є «вірними
помічницями». І вкотре наголошується молодість та жіночність дівчат; закінчується оповідання словами: «„Помічниця Сталіна!?“, — стиха перепитала Машатка
Бутузова і, схвильована, радісно засміялася…»44.
Незважаючи на довоєнні декларації, мовляв, радянські жінки насолоджуються рівністю з чоловіками, заохочення їх кинути всі сили на вітчизняну війну
суголосні з риторикою Заходу. «Работниця» заохочує свою аудиторію, наче вперше:
«Опанувати чоловічі професії! Замінити чоловіків, які пішли на фронт»45. Жінкам належало опанувати «часом надскладні професії, з якими до війни вони не
стикалися»46. Зі спогадів про роботу жінок на взуттєвій фабриці ясно, що перед
тим вони виконували лише другорядні завдання: «Коли на фронт пішли кращі
майстри, їх замінили жінки. Вони успішно опанували нову для них професію —
розкрійниць»47. Попри пропаганду рівності чимало професій у Радянському Союзи
досі лишалися пріоритетом чоловіків.
Схожий образ формується на сторінках «Крестьянки». Паша Ангеліна наполягає, що тепер кожна селянка, знайома з тракторами, мусила працювати з ними
після «такої тривалої перерви…»48, визнаючи цим, що постать трактористки була
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49

радше міфічною, ніж реальною. Бажання відправити сільських домогосподарок
у поля свідчила, що чимало жінок і досі працювали вдома49. Існувала і мовчазна
згода з тим, що обіцянок створити мережу ясел і дитячих садків так і не було
дотримано. «Крестьянка» наполягала: «це має бути почесною, бойовою метою кожного колгоспу — організувати ясла…»50 і закликала комсомолок «підняти питання
у правлінні колгоспу про створення ясел»51. Один голова колгоспу навіть зізнався
репортеру «Крестьянки» що до війни «він недооцінював значення цього питання.
Ми організували їх (ясла) лише тоді, коли нам дали доброї прочуханки»52 .
Хоча жінки отримали доступ фактично до всіх професій53, журнали й надалі
описували деякі з них як «чоловічі» і дивувалися здатності жінок їх опановувати. В
одному начерку про працівницю доменного цеху сентиментально заявляли: «Якби
стара домна мала очі… яке здивування відобразилося би в них, коли навесні сорокового на ливарні з’явилася гарна дівчина. Вона (піч) звикла ввірятися великим
чоловічім рукам… Як же ввірити свою неспокійну, вогняну долю цій дівчинці?»54.
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Журналісти старанно наполягали не лише на тому, що жінки залишаються
жіночними, за яку б роботу вони не бралися, а й стверджували, що жінки привнесли свої жіночні навички та чарівність до нових професій. Жіночі «люблячі руки
потрібні зараз на виробництві»55, — стверджували в «Работнице». «Крестьянка» апелювала до материнських інстинктів своєї аудиторії: «Як мати намагається годувати
рідне дитя найсмачнішою, найситнішою та найпоживнішою їжею, так і ми зараз
мусимо ситно і смачно годувати Червону Армію, забезпечувати її високоякісними
продуктами»56. «Турботливі руки колгоспниць готують рідним бійцям подарунки,
теплі речі, доглядають поранених»57.
Війна затягувалася, нацисти окуповували дедалі більше територій, тож
працювати на заводах і в колгоспах, на кажучи вже про пошиття одягу для
солдатів, було тепер замало. Як ми вже знаємо, жінок заохочували приставати до
партизанського руху. Робота на заводі, звісно, допоможе перемогти німців, але
«цього замало. Ви, любі наші дівчата, повинні вчитися влучно стріляти, кидати
гранати, пляшки із запальною сумішшю, перев’язувати рани, гасити пожежі,
окопуватися…»58.
Коли нацисти почали відступати, жінки отримали нове завдання: відбудувати — в прямому сенсі цього слова — зруйновану країну. Знову таки, цей труд
описували у воєнних категоріях. То була справжня «армія будівниць», пише «Работница»59. Читачів запевняли, що: «Батьківщина вимагає від кожної жінки: „Допоможи своєю працею фронту! Допоможи Україні знову стати міцною та квітучою!“»…
Працюватимемо дружніше, і тоді скоріше наші сини та чоловіки доб’ють клятого
Гітлера. От повернуться любі фронтовики з перемогою, і поведемо ми їх містом і
скажемо: „Тут ми трудилися, щоб до вашого повернення красивіше та затишніше
стало в рідному місті…“» 60.
Хоча журнали і висвітлювали роль жінок на будівництві задовго до початку
війни, нині цей процес зображували як «новий, завзятий труд», з яким жінки зіткнулися вперше61. Їх знов-таки закликали «опанувати чоловічі професії, особливо
будівельні, аби власними руками й якнайшвидше на місці руїни створити квітучі
радянські міста й села» 62 . Згідно зі статтею про відбудову Сталінграда, спершу
роль жінок на будівництві мали обмежити конкретними роботами. Вони могли б
класти цеглу, виконувати столярні роботи, містити цемент, але не класти дах. «Ця
професія вимагає не лише фізичної спритності та сили, але й вважалась напрочуд
складною, такою, що вимагає уваги і точності» 63, якостей, якими жінки напевне не
наділені. Утім, чоловічих рук бракувало, тож одній дівчині дозволили приєднатися
до покрівельної бригади в Сталінграді. Попри майже два десятиліття гендерної
рівності, радянські громадяни дивувалися, побачивши покрівельницю: «Часто
перехожі побачивши жовтий комбінезон на висоті чотириповерхової будівлі, здивовані призупиняються та стежать за роботою Пані. „Дівчина на даху!“» 64.
І знову журнали прагнули запевнити читачок, що їхня жіночність переживе
опанування черговою «чоловічою» професію. Будівниць незмінно характеризували
«маленькими» і «стрункими» 65. Щойно вони закінчили свою роботу та познімали
комбінезони «дівчат не впізнати. Вони акуратно зачесані, вбрані в чисті та свіжі
сукні» 66. Ніжна жіноча любов до чоловіків — то найкраща мотивація: вони ж бо
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A. Диканева (1943), «Харьковский фабрики вновь
работают», Работница,
№ 12, с. 11–12.

мають повернутися не на руїну, а до «теплих, прибраних квартир» 67. Незважаючи
на важкість роботи, жінки, як і раніше, спалахували жіночними емоціями: коли
харків’янка організувала жіночу бригаду для відновлення міста, її колежанки,
прийшовши на роботу, «плакали, обіймали її, гладили волосся...» 68.
Утім, які б завдання не поставали перед радянськими жінками, вони насамперед були матерями. Материнські інстинкти знаходили тепер нове застосування.
Чимало дітей лишилося сиротами, адже їхні батьки «віддали свої життя за наші
свободу і щастя. Нехай кожна з нас зігріє материнською ласкою сиріт та дітей
воїнів, які б’ються на фронті» 69. Якщо жінки і не всиновлювали дитину, найменше, що вони могли зробити, то це допомогти у дитячому будинку, майструвати
іграшки для дітей-сиріт, запрошувати їх у гості додому, організовувати вечірнє
дозвілля. «Жіноче серце підкаже, що робити аби повернути дитині посмішку. Це
наш борг перед батьківщиною, перед Червоною Армією. Радянська жінка віддасть
цей священний борг»70.
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Матері-героїні

Звісно «материнська турбота» не обмежувалася самими сиротами. Війна добігала
кінця й феноменальні людські втрати означали, що на жінок покладався новий патріотичний обов’язок: відродити народ. Протягом війни жіночу роботу описували у
воєнних категоріях, власне як і борг жінки підвищити показники народжуваності,
наче на вимогу Бабеля: «Жінка, яка народжує дітей, служить загальним інтересам
так само, як і чоловік, який, ризикуючи своїм життям, захищає країну…»71.
Влітку 1944 року було запроваджено медалі на кшталт військових, якими
нагороджували жінок, що продемонстрували визначні досягнення у битві за
дітонародження. Матерів п’ятьох дітей нагороджували Медаллю материнства II
ступеня. Народивши шістьох, жінка отримувала Медаль материнства I ступеня.
Орденом «Материнська слава» III, II і I ступенів вшановували матерів семи, восьми
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та дев’яти дітей відповідно. Матерів же десяти дітей нагороджували від імені
Президії Верховної Ради СРСР найвищою відзнакою — орденом «Мати-героїня».
Коментуючи запровадження цих нагород, «Крестьянка» уявляла собі радість
солдатів від видовища «знаків пошани та слави на грудях радянських жінок…»72 .
Однак жінки не могли просто грітися в променях партійної слави. Вони мали
бути вдячні партії, яка у такий важкий час сердечно опікувалася їхніми інтересами. «Крестьянка» зазначала, що медалі було запроваджено ще до війни: «У ці
дні напружених боїв і славних перемог, коли на фронтах киплять запеклі бої з
пораненим, але ще не добитим фашистським звіром, коли славні радянські воїни,
захищаючи свою кохану Батьківщину, свої дорогі родини від гітлерівських громил,
грізною лавиною ідуть на захід, Президія Верховної заради СРСР прийняла історичне рішення [про запровадження материнських нагород], яке є новим свідченням
сталінської турботи про дітей і матерів, про благо і процвітання соціалістичної
сім’ї»73. У наступному числі журналу наголошували: «Радянська жінка ніколи
не забуде, як у страшну годину війни Радянський уряд, партія більшовиків, наш
рідний батько товариш Сталін знайшли час і засоби для чергового вияву турботи
про дітей і матерів»74. Дітонародження — патріотичний обов’язок жінки; але вона
все одно має завдячувати уряду за допомогу у виконанні цього обов’язку.
Щоб претендувати на нагороду, жінка мала не лише народити необхідну
кількість дітей, але й виховати їх. Тож кандидатка здобуде орден «Мати-героїня»,
лише коли наймолодшій дитині з десяти, виповниться рік, і це за умови, якщо
решта дев’ять доживе до цього часу. Матері, які не виховують своїх дітей, не можуть претендувати на нагороду. Річ у тім, що вручення нагород не обом батькам,
а виключно матерям, вкоренило думку про те, що виховання дітей, як власне і
пологи, є виключно жіночою функцією.
Жінкам вкотре обіцяли допомогу: додаткову фінансову підтримку, тривалішу декретну відпустку, нові навчально-виховні заклади для дітей та пологові
будинки. Тих, хто не виконуватиме свого репродуктивного обов’язку, каратимуть:
для одинаків (одиначок), бездітних подружніх пар вводився вищий податок.
Винятками були студенти до 25 років денної форми навчання, батьки, які втратили
дітей на війні, або ж люди з обмеженими можливостями.
Сімейне право поверталося до дореволюційного стану. Держава більше
не визнавала незареєстрованих шлюбів. Співмешканців позбавляли права на
будь-яку державну допомогу, надавану подружжям, а спільних дітей реєстрували
тільки на жінку: такі діти не мали права брати батькове прізвище, претендувати на
фінансову допомогу від нього та успадковувати його майно. Позови на оформлення батьківства взагалі заборонялися. Іншими словами, поділ на законних і
незаконних дітей, скасований за часів революції, було повністю відновлено. Шлюб
також накладав більше обов’язків: вичерпні дані про шлюб і дружину заносилися
до внутрішнього паспорту, а розлучення оформлювалося виключно через суд75.
Та була в цьому законодавстві і своя аномалія: незаміжні матері отримували
додаткові державні субсидії. Жінка-одиначка також мала право віддати свою
дитину до навчально-виховного закладу й утримувати її там за рахунок держави.
Така мати не могла розраховувати на державну допомогу під час перебування її

Лінн Етвуд

Жінка під час
Великої Вітчизняної Війни
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дитини під опікою держави, але щойно вона забирала дитину, пільги поновлювали. Нові поступки матерям-одиначкам можна пояснити повоєнною демографічною
кризою. Непропорційно велика кількість чоловіків загинула як під час війни, так і в
сталінських таборах. За одними з підрахунків, майже третина жінок овдовіла, або
не могла знайти собі чоловіків76. Хоча жінок і спонукали народжувати у шлюбі,
однак, аби Радянський Союз зміг повністю реалізувати свій репродуктивний
потенціал, жінок-одиначок заохочували народжувати самотужки. Натальний
інстинкт мав пересилити інстинкт сімейний.
Протягом останніх місяців війни у журнальних статтях і оповіданнях усіляко
підкреслювали суспільну та воєнну значущість дітонародження. Жінки могли
навіть очолювати робітничі бригади, однак їхній реальний внесок — буття багатодітною матір’ю77. Справді, іноді здавалося, ніби жінки не робили нічого, крім
як ставали матерями. Оповідання Стелли Гальперн «Сім’я», присвячене п’ятдесятирічному ювілею Єлізавєти Фьодоровни, матері-героїні. Не всі її десять дітей
змогли прийти, але всі надіслали привітання. Один із синів написав: «Ти нещодавно
писала, що пишаєшся своїми синами-орденоносцями. Як же повинні пишатися ми
всі, твої діти, нашою матір’ю-героїнею!». Вона ж бо віддала дітям найкращі роки
свого життя, продовжував він, і діти не пожалкують ані молодості, ані життя, щоб
захистити її разом з іншими матерями від «нашестя підступних ґвалтівників та
вбивць»78.
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У цій статті я прагну відродити джерело страхів радянської історії — питання
ідеології. До недавнього часу здавалося, що проблема радянської ідеології відійшла у минуле через абсолютну втому від неї, їй було організовано пишні проводи
ревізіоністськими колами соціальних істориків. З поворотом до соціальної історії
увага істориків зміщується з примату політики та ідеології в Радянському Союзі
в бік соціальних основ сталінізму, і рідко хто розглядає ідеологію як аналітичну
проблему. Втім, останнім часом увага до ідеології породила подібний до міфічної
гідри рух не тільки тих, хто прагне виправдати тоталітарне трактування радянської історії, а й апологетів нових теоретичних підходів, які розширили визначення
ідеології — про те, як вона формує особистість, наповнює поведінку, а також
забезпечує рамки для інтерпретації досвіду як на індивідуальному, так і соціальному рівнях1.
Я не збираюсь резюмувати весь рух до осягнення культурної історії з його новим акцентом на важливості мови і наративів, як усних, так і письмових, елітних і
жаргонних, у конструюванні та розумінні нового досвіду2 . Адже якщо мова передбачає реальність, це значить, що ми не маємо доступу до минулого, окрім як через
неї, і замість того, щоб розглядати мову тільки як медіум, який передає інформацію із нейтральним забарвленням, ми повинні критично досліджувати літературні
жанри, сюжетні структури, інтонації ідіом, складність посилань, саморепрезентацію авторів та їхні тривоги й переживання, вплетені в текстури історичних джерел.
Чи означає це, що зрештою історик перетворюються на літературного критика і/
або дослідника-тлумача древніх текстів?
У цій статті я пропоную провести тристоронній аналіз. По-перше, я хотіла би
відстежити історичну траєкторію в західній літературі ролі ідеології в Радянському Союзі. Оскільки це само по собі є тривалим процесом, я зупинюся на роботах
кількох плідних і конструктивних вчених, як-от Бертрам Вольф, Шейла Фіцпатрік і Стівен Коткін. Потім я розгляну кілька ключових західних текстів з історії
радянських жінок і покажу, як автори проаналізували роль, яку ідеологія грала в
концептуалізації та реалізації політики СРСР щодо жінок. Насамкінець я завершу
аналіз декількома зауваженнями щодо гендерного характеру радянської ідеології
і пропаганди.
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Тоталітаризм, ревізіонізм
та ідеологія

Західні радянологи (совєтологи) використовували ідеологію в її інструментальному потенціалі задля пояснення усіх політичних нововведень в Радянському Союзі.
У тоталітарній школі історіографії, ідеологія вважалась важливим озброєнням
в арсеналі більшовиків, і поряд із використанням терору, розглядалася, в першу
чергу, як засіб забезпечення соціальної послуху й контролю 3.
З огляду на репресивний характер держави побутувала думка, що існувало
незначне зближення між популярними ідеалами і системою цінностей, яка була
продиктована державою. Комуністична партія була звинувачена в бажанні відтворити як індивідуальну особу, так і весь світ за своїм власним баченням. Згідно із
Бертрамом Вольфом, одним із найбільш проникливих тлумачів сутності Радянського Союзу, «його [СРСР] мета є ніщо інше, як намагання зберегти суспільство
розпорошеним і створити якомога швидше цілковито нову людину, нове суспільство і новий світ, наскільки це дозволить зробити непокірний людський матеріал і
непіддатливий навколишній світ»4.
У той час, як цей утопічний порив має обурливий підтекст в контексті політичного лібералізму, бо трактується як обмеження прав особистості, відповідно до
марксистської думки, ідеологія стає практикою або осмисленою діяльністю тільки
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тоді, коли вона спрямована на перетворення світу. Однак це пояснення належало
до кола більш зловісних інтерпретацій, які тільки підкреслювали прагнення більшовиків до тотальної влади. Крім того, оскільки більшовики свідомо виступали як
культуртрегери, майже не намагаючись приховати масштаби, форми і характер
своєї «цивілізаційної місії», цінності, які вони прагнули прищепити, розглядались
зовнішнім світом як рівнозначні ідеології та пропаганді5. Радянологи зазвичай
трактують Радянський Союз як ідеологічну державу, маючи на увазі, його значну
схильність до ідеології, що являє собою відхилення від нормальної еволюції
національних держав. «У набагато більшому обсязі, аніж у більшості політичних
систем, радянська система є створінням свідомо сформульованої сукупності
ідей — ідеології.» 6
Вольф бачив більшовицьку революцію насамперед як результат безжальної
гонитви Леніна за владою. Знову ж таки, я цитую, «основна ідеологія марксизму-ленінізму носить структурний характер. Організація, централізація, монополія
на економічну владу і духовну могутність, незмінна диктатура, необмежена нічим
сила — це було змістом мрії Леніна з 1902 року»7. Віра Леніна у свої власні теоретичні уявлення, привела його до гротескного спотворення марксизму, тому, на думку
Вольфа, ми бачимо розгортання більшовицької революції на сцені, позбавленої
інших акторів, і яка керуються виключно силою маніакальних ідей Леніна. Хоча
Вольф ніколи не дає свого визначення ідеології, це зрозуміло з його думки, що
він розглядає ленінізм як стислу інструкцію, такий собі план трансформації або
формування світу.
Інші історики від тоталітарної школи підтвердили цей основний принцип і розглядали марксизм-ленінізм як засіб легітимації відносин панування і підтримки
соціальної ієрархії в Радянському Союзі. Радянська ідеологія розглядалась трохи
ширше, ніж просто набір утопічних догм, накладених на пригнічене населення.
Навіть Роберт Деніелс, який істотно дистанціювався від застарілих інтерпретацій,
стверджуючи, що Жовтнева революція була більш випадковим, аніж планованим переворотом, втім, дійшов висновку, що сталінська ідеологія позбавилась
марксистського інтелектуального змісту, щоби більш ефективно заглушити як
особистість, так і суспільство в морі штучної і помилкової свідомості8. Справді,
згідно з Деніелсом, марксизм-ленінізм застосовувався переважно задля легітимізації програм, які були ухвалені з геть інших практичних міркувань.
Самобутнім голосом у цій царині звучить Мартін Малія через те, що наполягає
на неможливості зрозуміти радянську революцію без великої ідеї соціалізму, його
схильності до соціальної рівності шляхом ліквідації ринку, приватної власності та
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державного контролю економіки. Насправді Малія також є унікальним у тому, що
він намагається пояснити глибинний етичний мотив, який виправдовував використання примусу неймовірного масштабу9.
Дві речі повинні бути вказані в цьому історіографічному контексті. По-перше,
ці історики використовували дуже жорстке марксистське визначення ідеології. У
«Німецькій ідеології» Маркс і Енгельс, критикуючи релігійні та метафізичні ідеї, які
виражають помилкове сприйняття світу, писали: «якщо в усій ідеології люди та їхні
умови життя проявляються догори дном, як у камері обскурі, це явище виникає
настільки ж від їхнього історичного процесу життя, наскільки відбувається інверсія об’єктів фізичного процесу життя через сітківку ока людини»10. За Марксом, в
ту чи іншу історичну епоху домінуючі ідеї, як правило, є ті, що вироблені панівним
класом або тими, хто висловлюють їхні прагнення та інтереси. Водночас ці ідеї
підтримуються як такі, що мають універсальне значення. Це призводить до хибної
свідомості, яка маскує класові конфлікти в суспільстві, в той час як відбувається
узаконення панування правлячого класу. Хоча мало хто з істориків від тоталітарної школи намагався провести класовий аналіз радянського суспільства, вони
все-таки розглядали марксистсько-ленінську ідеологію як засіб, через який
Партія/номенклатура домінували над радянськими громадянами і сприяли мовчазній згоді серед населення на режим терористичної політики.
Але, як демонструє Карл Маннгайм, не всі ідеології спрямовані на свідоме
окозамилювання. Насправді більшість історичних епох містять ідеї, які виходять
за рамки наявного порядку, але допоки їм не вдалося реалізувати свій прогнозований вміст, їх так і слід називати ідеологіями епохи. Утопії, з іншого боку, є
бажаннями-мріями, які спрямовані на трансформацію суспільств. Маннгайм також
стверджує, що тільки в ретроспективі можна розмежувати ідеологічні та утопічні
ідеї, так як вони не зустрічаються окремо в історичному процесі. Визначення того,
що є утопічне чи ідеологічне залежить значною мірою від соціального статусу
спостерігача, оскільки утопії панівного класу часто пронизані ідеологічними елементами, а різниця між ними може бути перевірена тільки історичним процесом11.
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Більшовицька ідеологія була унікальна тим, що вона намагалася закодувати утопію, аби вона виступала і як засіб соціального контролю, і як паливо для
революційного експериментування та радикальних змін. І це дійсно відбувалось
у сталінський період, коли фінансований державою політичний курс сприяв
максимальній соціальній дезорганізації так само, як соціальний консерватизм
«Великого відступу» (17 серпня — 14 вересня 1915)12 . Хоча Річард Стайтс пояснював
зниження «соціальної мрійливості» з приходом до влади Сталіна і введенням
єдиної адміністративної утопії, це не обов’язково так.
Швидше за все, відбулася заміна утопічних ідеалів певної частини авангарду
інтелігенції комплексом інших, конкуруючих утопічних дискурсів, які складали
сталінізм. Ідеали держави загального добробуту, прагнення до статусу суперсили в світовому порядку, спроби інституціалізувати соціалістичний реалізм як у
мистецтві, так і в житті, і навіть створення легіонів сучасних радянських героїв і
героїнь, не можуть бути розміщені під заголовком «анти-утопічна утопічна держава», як її описав Стайтс13.
У подальшому з поворотом до соціальної історії під егідою новаторської роботи Шейли Фітцпатрік історики представили нову і динамічну модель радянського
суспільства, що коротко викладала використання терору і загального залучення
населення, а також представляла більшовицьку революцію в якості каналу соціальної мобільності для молодих і амбітних. Можливо, реагуючи на одержимість
тоталітарною моделлю більшовицької пропаганди, ці історики прагнули применшити роль ідеології як першочергової справи в радянському суспільстві. Хоча
Фітцпатрік, Віола і Чейз пояснювали потенціал сталінської риторики в переконанні
та мотивації молодих більшовицьких кадрів, більшовицька риторика сама по собі
не була піддана детальному дослідженню14.
Утім, Роботу Фіцпатрік, враховуючи її вичерпні виклади і аналітичну велич,
складно узагальнити. За її словами, сталінська держава була безжальна у своїй
антипатії до капіталізму і прихильності до побудови соціалізму, знищуючи приватне підприємство та сприяючи економічному зростанню та модернізації через державне планування. Фіцпатрік стверджує, що більшовики ніколи не втрачали свою
ідеологічну приналежність до певного варіанту марксизму, однак вона показує,
що їхній аналітичний підхід дуже творчий і прагматичний, особливо, коли справа
дійшла до питання класів. Більшовики продовжували використовувати класовий
аналіз в інтерпретації радянської матеріальної реальності, а по суті узаконюючи
свою владу як авангард робітничого класу, визначення, яке описувало пролетаріат, змінене у відповідності до нових політичних ситуацій і розрахунків.
Класична буржуазія і аристократія, шаблонні символи в марксистській
моральній грі, були замінені на професійну інтелігенцію, а потім на куркулів як
класового ворога. Причому незважаючи на те, що буржуазні фахівці займали
привілейоване становище в радянському суспільстві до 1929 року і повернули
більшу частину свого статусу в період після чисток. Більш проблематичним
для більшовиків було визначення того, хто являє собою робітничий клас. Тим
більше, що базу працівників партії було серйозно підірвано під час громадянської війни, в той час, як кількісно інтелігенція домінувала як у партії, так
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і — пропорційно — в економічному секторі. Компроміс було досягнуто за рахунок
збільшення представництва працівників у адміністрації і обмеження визначення
«пролетар» тими, хто мав заводську приналежність в 1917 році або в момент вступу
до партії. Пізніше, в 1930 році, коли вже мільйони селян потрапили до лав робітничого класу, визначення «пролетарської свідомості» було розширене так, щоб означати захоплену підтримку справі побудові соціалізму та політичної лояльності.
Зрештою, буржуазні фахівці були фізично замінені сталінськими кадрами з
пролетарської селянської інтелігенції, які прийшли з метою політичного домінування в Радянському Союзі.
Радянські громадяни, зі свого боку, використовували ідеологічні визначення,
представлені державою, щоби сформулювати свою індивідуальність, побудувати
історії життя, денонсувати особистих ворогів, і навіть узаконити підривну діяльність та опір як ази політичної лояльності15. Що залишається неясним в наративі,
то це справжня роль ідеології в сталінських розрахунках. Чи диктували ідеологічні припущення режиму політику класової боротьби в культурній революції і
політику Великої чистки або чи повторювався ідеологічний ревізіонізм визначень
класів у раціоналізації небажаних наслідків постфактум?
Нещодавно Стівен Коткін у своєму провокаційному дослідженні «радянської
цивілізації», виніс на перший план роль пропаганди та ідеології, яку вони грали в
будівництві радянських ідентичностей і реалій16. «Сам більшовизм, зокрема його
еволюція, повинні розглядатися не тільки як набір інститутів, групи особистостей
або ідеологія, але як кластер потужних символів, відносин, мови та нових форм
мовлення, нові способи поведінки в державних і приватних відносинах, навіть нові
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стилі в одязі — загалом як тривалий досвід, крізь призму якого можна було собі
уявити і прагнути до реалізації нової цивілізації, званої соціалізмом»17.
Коткін радикально розширив поняття ідеології від її тоталітарного визначення
політичного плану, до чогось, схожого на антропологічне визначення культури,
запропоноване Кліффордом Ґірцем18. Термін ідеологія може бути використаний
в обмеженому сенсі як певний набір вірувань або як щось більш початкове, що
забарвлює наші переконання і структури соціальної практики. За Альтюссером,
ідеологія є не просто викривленим відображенням реальних суспільних відносин,
але засобом, за допомогою якого люди переживають свій зв’язок зі світом і відтворюють умови свого існування. Ідеологія має матеріальний вимір, який виявляється
через соціальні практики та ритуали19. Таким чином, на думку Коткіна, ми бачимо
жителів Магнітогорська, що намагаються говорити як більшовики, а також враховуючи відсутність інших конкуруючих дискурсів, формують свою особистість
у тих інтелектуальних категоріях, які партія робить доступними. У той час, як
радянські громадяни адаптували свою поведінку до наявної ситуації в екосистемі,
вони, в свою чергу, допомогли її формувати.
Коткін також відмовляється бачити в сталінізмі зраджену революцію. Замість
цього він бачить деякі поняття, фундаментальні і невід’ємні частини ментальної
архітектури більшовизму, які складають континуум сталінізму. Одним з них є поняття прогресивної держави загального добробуту, яка відмовляється від несправедливості капіталізму. Нарешті, Коткін бачить в існуванні ворожого і аморального
капіталістичного світу, сенс існування і витривалості сталінізму. Насправді Коткін
використовує постійну життєздатність цих концепцій, щоб протистояти критикам,
які стверджують, що під «ідеологічними» міркуваннями Сталіна були зведені міркування «практичні» 20. Коткін відкидає відродження шовіністичного націоналізму,
зростання консерватизму стосовно питань сім’ї та репресій щодо абортів як прості
зміни в політиці, а не до відмови від революційного ідеалізму.
Але оскільки ці так звані «політичні зрушення» не аналізуються детально, це
виглядає скоріше твердженням, ніж серйозною взаємодією з тезою про «Великий
відступ». Крім того, з одного боку, Коткін стверджує, що більшовицька ідеологія
була еластичною, рухливою, створеною із залученням і держави, і народу; втім,
з іншого боку, він представляє ідеологію як набір незмінних моральних виборів і
певного світогляду, яких дотримувалась сталінська держава і зуміла прищепити
своєму народові.
Нарешті, концепції, що їх Коткін використовував як центральні складові своєї
монографії — про поняття соціальної справедливості, еволюції держави загального добробуту, негативні уявлення про капіталізм і розширення Заходу — були не
статичними символами і категоріями. У суспільній пропаганді вони постійно будувались і підлягали реконструкції. І, як показав Моше Левін, синкретизм сталінської
ідеології та її здатність імпортувати безліч ідей, ритуалів, міфів і символів, протилежних марксизму, дали їй свою власну стійкість і неповторність21. Врешті-решт,
те, що, можливо, втримувало більшовицьку ідеологію, була не чистота її основних
принципів, а скоріше літературні конвенції й стилістичні повтори, які надали
численним дисонансам наочної однаковості22 .
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Ідеологія та історія жінок 23

У передмові до свого дослідження Фредерік Джеймісон звертається до «організаційної фантастики», стратегії роботи з текстом, яка покликана вирішити проблему,
яку автор створює з нічого24. Радянська історіографія, здається, рясніє подібними організаційними фікціями, що відображено в назвах таких монографій, як
«Вирішення жіночого питання», «Досвід КПРС у вирішенні жіночого питання». За
часів Радянського Союзу соціальні та політичні проблеми радянського суспільства
виявлялися й представлялися безсистемно у вигляді самообмеженого явища, які
стали жертвою соціалістичного наступу. Успішне завершення цих кампаній було
вирішено наперед, оскільки проблема, як правило, формулювалась з погляду її
остаточного вирішення.
У західній історіографії ми теж маємо наші організаційні міфи, які цікаво відображають досвід радянських колег. Так, наприклад, непропорційно велика частка
нашої науки пов’язана зі спростуванням радянських претензій про свої досягнення
у сфері «жіночого руху за рівноправність», або викриваючи «правду» про жахливе
жінконенависництво, яке стоїть за радянськими твердженнями про досягнуту
гендерну рівність. Як і їхні радянські колеги, західні історики сприйняли поняття
«жіноче питання» як самодостатню соціальну проблему, яка може бути вирішена
або відкладена на невизначений час шляхом вживання партією рішучих заходів.
На відміну від суперечливого ставлення вчених до принципів марксизму
історики в цілому з ентузіазмом відгукувалися про основні положення марксистського фемінізму, тобто залучення жінок до найманої праці, демократизацію патріархальної сім’ї, комуналізацію домашнього господарства і усунення
гендерної нерівності у приватній та суспільній сферах. Що ж дратує цих істориків,
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то це невдача Радянського Союзу в реалізації будь-якої з цих цілей. Таким чином,
історія Олександри Коллонтай, як правило, розповідається в трагічному вигляді,
про провидицю, яка примкнула до зграї більшовицького жінконенависництва і
консерватизму, намагаючись просунути радикальний феміністичний порядок
денний, який випереджав свій час25.
Інші історії відзначають спад прихильності радянського режиму до фемінізму
в період від розквіту громадянської війни до реакційного кошмару в 1930-ті роки.
Ми не впевнені, коли розпочався процес розпаду: це було під час громадянської
війни, НЕПу, першого п’ятирічного плану? Венді Голдман написала провокаційну
книгу, в якій вона пояснює провал більшовиків у намаганні відтворити патріархальну родину демократичним шляхом до вродженого консерватизму російських
жінок, а не до традиційних цінностей, підтримуваних політиками26. Вона вказує на
економічні фактори, які унеможливили для Женотдела заснувати заклади для дітей та інші комунальні послуги. У той же час вона показує, що як пролетарські, так
і селянські жінки відчували неможливість підняти сім’ю у жорсткому економічному кліматі 1920-х років без внеску батьків і чоловіків. І Беатріс Фарнсворт, і Барбара
Клементс згодні з Голдман, що більшовики в 1920-ті роки взяли на озброєння більш
традиційну соціальну політику щодо сім’ї. Зрештою, це було простіше і дешевше
підтримати традиційну нуклеарну сім’ю, а не створювати справжню державу загального добробуту, яка взяла б на себе відповідальність за всіх радянських дітей.
Але на відміну від Голдман, ці дві вчені виокремлюють ідеологічний консерватизм
як основний визначник державної політики, а не дії самих російських жінок 27.
Елізабет Вуд теж виносить на передній план питання ідеології, показуючи,
що більшовицькі ідеї щодо свободи жінок істотно не змінилися в 1920-х роках 28.
Навпаки, вона стверджує, що ці ідеї в Росії 19-го століття були штучно прищеплені
жінконенависниками з їхнім презирством до жінок — вони сприймались, у першу
чергу, як відсталі, некультурні матері, які потребували чоловічої опіки. Це було
непросте співіснування обов’язку залучати жінок до громадської сфери і вродженої неприязні до будь-чого, що мало присмак фемінізму, що, з рештою, давало
більшовицькій ідеології амбівалентний характер. За словами Вуд, ці «наративи
відсталості» пройшли довгий шлях в увічненні більшовицької ворожості й байдужості до жіночих питань, навіть якщо дебати про гендер дозволили більшовицькій
владі впливати на сімейне життя та інтимні особисті стосунки. Традиційні гендерні
конотації були збережені навіть тоді, коли більшовики заявляли, що замінюють
«бабу» на «товаришку», а жінок закликають бути матерями в суспільстві.
Інші вчені, такі як Боннелл, Уотерс і Бернштейн у своєму дослідженні з представлення жінок у суспільній іконографії, зазвичай схильні трактувати жіночі
символи як зайве або навіть щось вороже до революції. Позитивні моделі, такі як
колгоспниця, як правило, вважаються такими, що не представляють реальності, і
врешті-решт, вони підпорядковані колегам-чоловікам, які в переважній більшості
персоніфікують важливі процеси та події в історії більшовизму29. У нещодавній
статті про репрезентацію гендеру в радянському мистецтві наприкінці 1930-х років
Сьюзан Рейд стверджує, що «цільова аудиторія для образів, які безпосередньо
сприяли культу Сталіна, уявлялась як жіноча, і споглядання тлумачилось як акт
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(Boulder 1988), 20–38; Roberta
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жіночої ідентифікації та покори» 30. У цій статті ми читаємо жіночне як пасивне,
рабське, некритичне і легковірне. Зрештою, здається очевидним консенсус, що
сталінізм представляв нижчу позицію жінок в Радянському Союзі. У той час як держава в потоці меркантильної пропаганди стверджувала, що досягла ствердження
прав і свобод жінок, насправді вся політика позитивних дій була заморожена,
оскільки жінки були перетворені на своєрідних робочих конячок із відтворення
населення країни. Патріархальна сім’я, перейменована в соціалістичну, прославлялась, розлучення годі було отримати, аборт був поза законом, і жінок закликали
до народження в ім’я нації31.
Звичайно, є кілька винятків у цій лінії аргументацій, як то Шейла Фіцпатрік і
Роберта Меннінг, обидві стверджують, що в сільській місцевості держава прагнула
політики, спрямованої на звільнення сільських жінок від патріархального панування і залучення їх до нетрадиційних занять 32 . А Річард Стайтс висловив ще більш
оптимістичне зауваження, стверджуючи, що жіноче прагнення до емансипації
пережило радянський термідор, запроваджений Сталіним, і виявилося однієї з
найбільш живучих ланок радянської ідеології33.
Цікаво, що дискусія поляризована насамперед у моральному плані, на осі
лібералізації проти консерватизму. Я вважаю, що це пов’язано передусім із впливом ліберального фемінізму, ідеології, яка розглядає жінку як унітарний суб’єкт,
наділений певними законними правами і обов’язками, чиє звільнення можна
організувати точно за графіком. Також уявлення про те, що режим повинен бути
підзвітний власній риториці, пронизує велику частину західної критики більшовицького режиму. Імовірно, якби більшовики не висунули визвольного порядку денного, вони б не були притягнуті до відповідальності за відсутність його реалізації.
У своїй монографії Ненсі Райс стверджувала, що в той час як в деяких культурах
цінність проявляється в характерному споживанні або ритуальній участі, росіяни
надають перевагу мові перед всім іншим і розглядають її як найбільш цінний
ресурс 34. Історики звинувачують Ради в тому, що ті зазнали поразки у вирішенні
«жіночого питання», і критикують лицемірство, котре лягло в основу широко
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В цій роботі вони стверджували, що гендерний поділ
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розповсюдженої революційної риторики про гендерну рівність. Але невідповідність ідеології і реальності являє собою важливий елемент радянського досвіду.
Радянська пропаганда для жінок характеризується літературним стилем, який
був відзначений тим, що ми сприймаємо, як надлишок, перебільшення, фальсифікацію, спотворення, прикраси, фантазії і популізм.
Наша ліберальна орієнтація може привести нас до засудження стилю політичного наративу, якому бракує матеріального виміру, але не слід скидати з рахунків
важливість змін на ідеологічному і мовному рівнях. Здатність уявити і сформулювати сценарії радикальних змін у житті жінок не була заміною конкретних дій, але
була сама по собі актом сили і формою політичної практики.
Замість того, аби зосередитися на тих аспектах боротьби за права жінок, які
здаються найближчими або найвіддаленішими від наших політичних переконань,
можна розшифрувати альтернативні схеми в більшовицькій ідеології та пропаганді. Хоча більшовицька ідеологія для жінок прагнула створити набір стійких
міфів про «нову радянську жінку», гострота революційної ситуації, як правило,
дестабілізувала гендерні ідентичності. Таким чином, суспільна самість радянських жінок постійно була опосередкована ланкою таких конкурентних визначень,
як клас, професія, стать, сім’я, громада, громадянство, партія і держава. Жіноча
ідентичність у Радянському Союзі конструювалися як континуум різних блоків і
ідеограм35. Ці ідеограми або гасла були глибоко символічні й функціонували як
зручне скорочення для більш складних філософських гіпотез. Ідеограми можуть
бути переформульовані відповідно до поточної політичної ситуації або підкріплені
введенням нових ідеограм. На лінгвістичному рівні ідеологічні інновації можна
представити як світські, а безперервність — як щось революційне. Замість того аби
бачити чітку розбіжність між ідеологічною радикальністю в перші роки і консерватизмом 1930-х, я б сказала, що існувала значна спадковість деяких моделей
дискурсу щодо жінок, які не можна однозначно класифікувати як моральні
поляризації визволення або реакційні.
Хоча більшовицьке уявлення про «жіноче питання» ґрунтувалось на класичному марксизмі та соціал-демократичній думці, суспільна пропаганда вибірково і
творчо запозичила елементи цієї філософської бази, підкреслюючи аспекти різних
історичних моментів і періодів. Енгельс у своїй роботі «Походження сім’ї, приватної
власності і держави» стверджував, що становище жінок було обумовлено панівним способом виробництва і супутніми відносинами власності36. Запозичуючи ідеї
з робіт антропологів Енгельс стверджував, що походження патріархату коріниться
у створенні приватної власності. Незважаючи на сумнівність цього аргументу,
історифікуючи питання сім’ї Енгельс поставив під сумнів легітимність понять
«вродженості» і «природності» функцій жінок, які за ними закріпив патріархальний
дискурс 37.
Іншим внеском марксизму стало залучення капіталізму і патріархату в пригнічення жінок, таким чином, аби створити враження, що «жіноче питання» може
існувати лише в капіталістичному суспільстві. Якщо сам капіталізм, за законами
історичного матеріалізму, був приречений на вимирання, так само приреченою
була культурна надбудова капіталізму, яка зберігала підлегле становище жінок.
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У посткапіталістичному суспільстві жінки оцінювалися б насамперед як одиниці
праці. Більшовики не продемонстрували жодної невизначеності стосовно того, що
казав Енгельс про використання жінок у фабрично-заводському виробництві, але
сприйняли надто буквально другу частину марксистського вислову про внесок
кожного по його здібностях.
Конституція, ухвалена 1918 року, вбачала в праці головний обов’язок всіх громадян. І, як коротко висловився Й. Сталін, «не майнове становище, не національне
походження, не стать, не місце роботи, а особисті здібності й особиста праця
визначають становище кожного громадянина у суспільстві» 38.
У продовження метафори продуктивної праці поставали питання репродуктивної і домашньої праці. Чи був акт біологічного відтворення суспільно корисною
працею? Це була Коллонтай, архифеміністка, яка стверджувала, що оскільки
відтворення в кінцевому рахунку гарантує існування робітничої республіки,
держава повинна сприяти материнству, надаючи йому ідеальні умови39. Цей
аргумент набув великої популярності в 1930-ті роки, коли біологічне розмноження
трактувалось як соціально корисне і необхідне. Щодо питання домашньої праці,
то тут марксисти були одностайні у своєму засудженні ексклюзивної участі жінок
у веденні домогосподарств 40. Август Бебель у своїй широко відомій праці «Жінка
і соціалізм» зобразив романтичну картину постсоціалістичного суспільства, в
якому буде переозначена буржуазна сім’я. Комунальні організації візьмуть на себе
зобов’язання з приготування їжі, прибирання, прання і догляду за дітьми41.
В цьому полягало істотне протиріччя марксизму, адже, з одного боку, він
визначає зникнення буржуазної держави, а з іншого, передбачає величезне збільшення функцій і влади соціалістичної держави. Більшовики вважали, що держава
повинна захищати права жінок і дітей, забезпечити жінкам доступ до освіти,
полегшити тягар домашньої праці, а також сприяти їхній участі у владі. Сучасна
модель як держави загального добробуту, так і держави, яка володіє всіма повноваженнями, успадкована від марксистської думки і радянської практики42 .
У той же час, враховуючи матеріальну бідність країни в 1920-ті роки, політичні
теоретики применшували роль держави в жіночій емансипації і підкреслювали
важливість низового активізму43. Лідери партії, як-от Ленін і Троцький, і організації, як-от профспілки, долучились до популярної полеміки щодо офіційно
підтримуваних «жіночих питань»44. Таким чином, жінок заохочували розвивати
швейні артілі, птахофабрики, кооперативні центри з денної медичної допомоги і
комунальні кухні. Наголошення на імпровізації, здатності швидко відновлювати
душевні сили і магічній жіночій здатності підтримувати осмислене життя і життєдіяльність громади під тиском соціальних проблем і чоловічої некомпетентності
були важливою складовою більшовицької дискурсу.
Де ж місце чоловіків у цьому сценарії держави і жінок? Якщо читати марксистські тексти про свідомих жінок, то вражає поступове винесення чоловіка на
маргінеси у прямому і переносному сенсі. Аналізуючи роботу Енгельса «Походження сім’ї, приватної власності і держави», Альфред Мейер прокоментував це таким
чином: «У книзі Енгельс повсякчас створює враження, що матріархат був більш
бажаний, аніж чоловіче домінування, і що він відповідав більш благородному і
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гуманному способу життя. Матріархат панував у комуністичній, незаможній спільноті, благословенний рівністю, сексуальною свободою, почуттям власної гідності
та поваги до інших»45. У той час як більшовики ніколи не схвалювали матріархат
як політичний принцип, пропаганда часто представляла чоловікиів як перешкоду,
яка порушувала соціальні відносини державних і політично свідомих жінок. «Міф
Коллонтай» рясніє символічним стиранням ролі чоловіків у важливих процесах
і умовним мовчанням їхніх голосів. З розвитком її історії, в той час як її героїні
стають сильнішими, чоловіки зазвичай відображають тривожну тенденцію до
виродження як морального, так і ідеологічного46. І в цьому випадку класова приналежність антигероїв менш важлива, ніж їхня стать, адже чоловіки і пролетарського, і буржуазного походження за своєю природою піддатливі до задоволення
власної хіті. І навіть у роки сталінського консерватизму дуже часто траплялося
«символічне розчленування» чоловічої переваги над жінками в оповіданнях про
сталінських героїнь.
Утім, важливо пам’ятати, що більшовицька лють закріплювалася за місцевими чоловіками, кровними родичами. Не було жодної спроби демонтувати сам
патріархат, натомість замінити авторитет «місцевих чоловіків» — батьків, братів
і чоловіків — на ефемерний всемогутній авторитет чоловіка соціалістичного патріархату. Ця тенденція почалася з культу померлого Леніна та інших комуністичних лідерів і дійшла до апофеозу в культі Сталіна. Сплав образу нації і диктатора
не призвів до зміцнення образу батька в сім’ї, як це відбувалось у фашистських
державах. Але через об’є днання соціалістичного патріархального дискурсу з
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сучасним наративом жіночої емансипації відбулася символічна «кастрація» влади
локального чоловіка, в той час як на державному рівні уславлювався потенціал
жінок імпровізувати, витримувати незгоди і виживати.
У більшовицькій репрезентації були інші важливі критерії, які становили обриси жіночого «Я». Один з них був мотив «відсталості» жінки, а інший — ситуативна
ідентичність жінок. Марксистські канонічні тексти про жінок містять кілька поетичних доносів на невиправність російських жінок і на фемінність загалом47. Але
відсталість, консерватизм, несхильність до дії розглядаються не як вроджені жіночі якості, а як продукт трагічного минулого жінок. Для партії, яка стверджувала,
що вона — авангард майбутнього, більшовики були напрочуд одержимі історією
в своїй драматичній здатності забезпечити контраст до досягнень революції. А
історія жінки незмінно розповідалась у зв’язці з трагічними подіями, що добре
відомі тим, хто занурений у літературну традицію Тургенєва, Толстого, Некрасова.
Однак, за версією більшовиків, страждання не було ані облагородженням, ані неминучою ознакою статі. Страждання жінок радше витікає з відсутності розуміння
справжніх причин свого нещастя. Так, жінки віддають перевагу сім’ї над класом,
домашньому простору над соціальною сферою, і пасивності над революцією.
Якщо жінки були партнерками у революції, вони повинні були скинути
маску російської жіночності й приміряти на себе образ більшовицької жінки; їхня
твердість, їхня відданість революції та величезний вияв особистого героїзму і
самопожертви48.
Більшовицька пропаганда у розглянутий період, на відміну від лібералізму,
ніколи не використовувала аргументи непідготовленості жінок діяти в якості
компетентних громадян у публічній сфері. Натомість головний принцип більшовизму ґрунтувався на припущенні, що культурна реконструкція жінок вдавалась
так довго, оскільки жінки зробили свій вибір на користь інтерналізації звичаїв і
цінностей більшовицької пропаганди. Отож більшовизм був водночас і закликом
братися до зброї в руках, і рецептом самовідновлення49.
Як видно з попереднього розділу, поняття жінки-товаришки, сформульоване в
більшовицькій пропаганді, не обтяжувало себе ліберальною теорією, не передбачало непорушних та індивідуальних прав. Скоріше, це було розташування себе в
системі, набування членства в комуні, ідентичність якої перебувала на перетині
зобов’язань соціальної справедливості, загального блага та ідентичності Партії.
Ідентичність жінки уявлялась з точки зору її відносин із сім’єю, дітьми, суспільством і державою, але не обов’язково у вказаному порядку. І зрештою найголовніше: більшовики використовували становище жінок за радянської влади як спосіб
довести свою сучасність і своє місце в авангарді європейських країн50. У 1919 році
Ленін стверджував, що «становище жінок наочно пояснює різницю між буржуазною і соціалістичною демократіями... в жодній буржуазній республіці... ніде у світі,
навіть у найрозвинутіших країнах, жінки не отримали повної рівності»51. Правдивість цієї заяви була набагато менш суттєва, аніж поява особливого дискурсу, в
якому жінки функціонували в якості маркера або індексу прогресивності.
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Підбиваючи підсумки

На думку Рікера, ідеологія — позитивне явище, яке «підкреслює необхідність для
будь-якої групи віднайти образ самої себе, аби заповнити прогалину між своїм
походженням та своєю актуальністю; це її фундаментальний проект та її зникаюча
колективна пам’ять»52 . Більшовицька ідеологія в цьому контексті була спробою
правлячого класу навести порядок в суцільному хаосі, аби перетворити тотальний
потік реальності гноблення в доступні категорії, і в кінцевому рахунку, відтворити
внутрішнє саморозуміння домінуючої групи53. Більшовицька ідеологія по суті
мала перформативний, а не описовий, програмний, а не прагматичний, і тому
екстравагантний і суперечливий характер.
Радянська пропаганда — фактична артикуляція ідеології — виконувала цілу
низку функцій. Ідеологія забезпечувала коло повноважень, яке і регулювало виробництво цього нового жанру, і його інтерпретації. Пропаганда була невід’ємною
складовою процесу формування специфічної радянської ідентичності. Літературні
стратегії, що використовувались для побудови радянського наративу, є важливим
внеском у категорії публічної мови, і, таким чином, заслуговують на герменевтичний аналіз як літературна форма. Члени партії, чиновники, зразкові школярі,
радянські героїні — всі ті, хто перебували у радянській суспільній сфері, діяли в
інтелектуальному світі пропаганди.
Як засіб спілкування радянське мовлення було громіздким, без кінця
повторювалось і було надмірно обтяжене жаргоном. У той же час його було легко
засвоїти, а ідеологія стала настільки загальновживаною, що навіть ті, хто не були
знайомі з марксистською теорією, могли комфортно підтримувати розмову в її
межах. Важливе питання полягає не в тому, чи вірили люди в ідеологію або навіть
засвоювали її, а у тому факті, що вони формулювали, повторювали та увічнювали
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категорії радянського світогляду, створюючи простір, в якому кожен радянський
громадянин міг брати участь і відтворюватись.
Сучасна дискусія з політики рівноправ’я в Сполучених Штатах, служить
гарним прикладом. Хоча люди, можливо, не дуже вірять в політику гендерного та
расового паритету, втім, вони бояться публічно озвучити критику через моральні
позиції, які фемінізм і політика меншин посіли у сучасному світі. Так само в Радянському Союзі, хоча перебільшена риторика про вирішення «жіночого питання»
напряму не призвела до підвищення рівня життя або зменшення мізогінії, у публічному мовленні Ради не бажали висловлювати думки, які могли б тлумачитися як
антижіночі. Таким чином, радянська пропаганда стала засобом самоцензури, як і
категорії «політкоректності» у Сполучених Штатах сьогодні.
По-друге, риторика щодо жінок у Радянському Союзі служила засобом легітимації правлячого режиму. Радянська ідентичність була створена як противага
уявної європейської ідентичності, як ліберальної, так і фашистської. Радянські
досягнення часто підносилися на контрасті з недоліками і обмеженнями більш
«просунутої» Західної Європі. У цьому діалозі «нова радянська жінка» поставала
втіленням радянської віри в гендерну рівність і політику держави загального
добробуту. Хоча Радянський Союз не створив по-справжньому ефективну систему
догляду за дітьми чи комунальних установ, які б взяли на себе роботу по дому,
традиційно виконувану жінками, це була ціль, якої Радянський Союз публічно
дотримувався.
Ідея соціальної держави у відповідь на потреби жінок була незвичною інновацією в політиці, особливо у порівнянні з західним світом 1920-х і 1930-х років, де
політика соціального забезпечення часто розглядалась як тимчасовий і благодійний жест нужденним громадянам. Найчастіше на Заході соціальне забезпечення
було спрямовано на зміцнення патріархальної сім’ї і втримання жінок від заповнення ринку праці54. У певному сенсі, визнаючи права громадян, держава наражалася
на критику за невиконання цих своїх зобов’язань. Хоча радянським жінкам не
вистачало сили, аби змусити державу виконувати свої самопроголошені зобов’язання, радянська пропаганда забезпечувала громадян критерієм, за яким вони
могли б виміряти різні недоліки системи. Тому, несподіваним чином, пропаганда
може служити засобом розширення прав і можливостей мас, надаючи безпечний
вокабуляр для скарг і критики.
По-третє, модель «нової радянської жінки» також служила виправданням
творчого та інноваційного характеру Жовтневої революції. Це не було простою
випадковістю, що пропаганда довкола культів Леніна і Сталіна неодноразово
підкреслювала турботу лідерів про цю політично відсталу когорту населення — жінок. Але в різних моделях «нової радянської жінки», які породив кожен
із періодів керування країною цими двома лідерами, можна оцінити різницю
між культом Леніна й культом Сталіна. У 1920-х роках популярні «міфи» жіночих
історій були персоніфіковані в уявних мешканцях комуністичного майбутнього,
або на сторінках літературних творів. Окрім літніх жінок-лідерок більшовиків,
було кілька пам’ятних героїнь епохи НЕПу. Ті, хто мали жагу до слави, як правило,
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використовували свою доблесну участь у громадянській війні, щоб показати
власну важливість для революції.
У 1930-ті роки, навпаки, сталінська пропаганда не зупинялась на процесі досягнення феміністських цілей, але здебільшого повторювала свої кінцеві результати
в перебільшених формах. При Сталіні матеріальні умови життя змінилися так
різко, чи може так було заявлено в офіційній пропаганді, що радянських героїнь
(сучасних жінок), можна було знайти в кожному куточку Радянського Союзу55.
Але сучасність «нової радянської жінки» була дуже неоднозначною. Якщо в своїй
відданості праці, соціальному просуванні, гендерній рівності, ефективному
управлінні часом і націоналізмі сталінська героїня представляла собою сучасну
громадянку, то її заохочення до народження, опора на сестринські громади й
відданість Сталіну віддавали архаїчною політикою.
Сталінізм не був у змозі задовольнити ідеали Жовтня, у тому сенсі, що гендерна рівність залишилась абстрактною мрією впродовж всього існування Радянського Союзу. Межі між публічною й приватною сферами не були стерті, оскільки
країна не змогла створити державу загального добробуту, утопію, яку вона
обіцяла. Але сталінізм виконав одну частину гендерного проекту більшовиків:
йому вдалося семіотичне перекодування категорії «жінка» у радянській суспільній
дискусії. Офіційно радянські жінки ніколи не розглядались як політично незрілі
або відсталі, замість того вони продовжували абстрактно втілювати достоїнства
та досягнення радянської системи.
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Лотман Ю.М. Память культуры. История и семиотика
// Лотман Ю.М. Семиосфера. — С.- Петербург: «Искусство-СПБ», 2010. — С. 336.

Розповідь про війну в незалежності від статусу оповідача — жертви, учасника,
переможця тощо, особливо під час самої війни — це значною мірою адаптивний
механізм, який працює для того, аби через проговорення, мовну концептуалізацію
зрозуміти, що відбувається, пояснити/визначити свою позицію, обрати сторону
конфлікту. Також це спроба самопрезентації в певній спільноті.
Такі розповіді часто є неосмисленими або, навпаки, чітко конструйованими,
і в них ми можемо знайти багато смислів, визначень, номінацій, які допомагають
нам зрозуміти соціальні особливості наратора, його статус, ідеї тощо. В той же
час в будь-якій нарації (навіть зовсім неправдивій) можна віднайти елементи
реальності, адже для самого оповідача відтворення наративів є спробою власного
досвіду в контексті реставрації подій, що стають історією. Адже в наративних
розповідях події не є онтологічними, вони створюються в процесі самої оповіді про
війну і одразу ж інтерпретуються.
Тобто наративна оповідь вже є сама по собі інтерпретацією подій. В якомусь
сенсі, такі події є «суб’єктивованими», а факти сконструйовані тими, хто створив
текст, адже «творець тексту фіксує події, які, з його точки зору, є значимими» і
опускає все «незначуще»1.
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Трубина. — М.: Новое литературное обозрение, 2009. — С.
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У цій роботі нас цікавить нарація з точки зору історії та антропології, оскільки історичний наратив відрізняється від, наприклад казки, хоча часто містить
неправдиві історії, елементи вимислу. Водночас ми описуємо окремі типи нарації,
пов’язані із реалізацією чоловічих стратегій поведінки та гендерних ролей під час
війни чоловіків різних соціальних груп, професій, різного, але боєздатного віку.
Ми аналізуємо розповіді виключно чоловіків, які знаходяться з українського боку
війни — військових, що перебувають(ли) на Донбасі, переселенців і тих, хто живе в
умовах окупації.
Дискурс чоловічого в контексті війни на Донбасі наповнений мовою судової
процедури. З будь-якого боку конфлікту, з будь-якої території конфлікту це
виглядає як метафізичний суд, який має уявну інституційну основу. Є підсудні
(і військові, і мирні мешканці, і переселенці), ті, хто звинувачує в будь-яких правильних чи неправильних діях (так звані — диванні експерти, різні соціальні групи,
окремі люди, держава), захисники — ті, кого захищають, і ті, хто сам захищається.
Медіа ж є трансляторами, а почасти і обвинувачем, і захисником, і свідком цього
процесу.
Карл Ясперс, говорячи про відповідальність, яку мали нести німці після
Другої світової війни, визначив чотири типи винуватості: кримінальну, політичну, моральну та метафізичну. Це розмежування прояснює сутність докорів та
визначає формати/типи/стратегії відповідальності. «Відносно злочинів — судити
судді, відносно політичної відповідальності — переможцю, відносно моральної
винуватості можна по істині тільки у боротьбі з любов’ю говорити солідарним між
собою людям. Відносно метафізичної винуватості можливе, мабуть, одкровення в
конкретній ситуації, в поетичному або філософському творі 2 …»
У наративах чоловіків на Донбасі — як учасників бойових дій, так і мирних мешканців — ми часто можемо вбачати самовизначення через провину: або політичну,
типу «ми вибирали/терпіли владу, яка призвела до війни»; або моральної, типу «захищати мою землю я буду до останнього, будь-якою ціною» (разі якщо йдеться про
військових) або «я не запрошував сюди війну, я не буду захищати землю, я рятуватимусь/рятуватиму родину» тощо. Менше за все можна спостерігати (саме — спостерігати!) метафізичну провину, оскільки для її ідентифікації необхідні тексти,
які, на нашу думку, чоловіки соромляться промовляти. Це, здебільшого, внутрішній діалог, зокрема, на тему «чи правильно я роблю, коли вбиваю?» (військові) або «я
спокійно живу, коли інші чоловіки гинуть за мою землю» (мирні мешканці).
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Робинсон П. Невольники чести: мужественность на поле
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В залежності від цього чоловіками створюються наративи, що визначені війною — вітальні або віктимні. Причому визначення сутності нарації в цьому випадку
залежить від позиції споглядання. Одне ясно — обидва типи поєднує поняття
травми як конкретної події, після якої життя набуло певних змін, і як постподієвого
континууму, в якому людина почала жити, де відбулось порушення її усталеного
життя. Таким чином, досвід травми «перевтілюється у розповідну матрицю, що
надає логіки зв’язного сюжету роздрібним фактам індивідуальної, колективної
біографії… Специфічні ситуації жертв або очевидців набувають статусу авторських
позицій, з точки зору яких репрезентується минуле і сприймається сьогодення3 ».
Вітальні наративи, семантично наповнені мовою війни, містять травматичний
досвід з позиції мужності, героїзму. В них чітко визначено сьогодення як період
змін і боротьби заради безсумнівної перемоги України. В таких наративах, з чоловічою точки зору, перемога локалізується — вона реалізується заради спасіння
власної родини і майбутнього дітей. Тернопільчанин Ігор Войцеховський пояснює
своє перебування в зоні АТО через розповідь про синів (тут і далі мова і авторський
стиль нараторів повністю збережено):
В мене є два прекрасних синочка. Старший Максимко — кращий в класі. Молодший Віталік має вади психічного розвитку. Мені що, здати його в інтернат? Чи
може продати «на органи»? Ні! Ні! І ще раз Ні! Він — Мій! І він завжди буде зі мною! Так
само і Донецьк — Мій! І Луганськ — Мій! І Севастополь, і Полтава, І всі міста і села —
Мої! Не віддам нічого! Якими би вони гарними чи поганими не були4.
Метонімічний перенос фізичних вад своєї дитини на окуповані українські
території говорить про здатність оцінки відповідальності за життя інших. Ігор
говорить про це мовою любові. Однак продовжує чоловік свою розповідь мовою
агресії, яка наповнена травмою, зламом усталеного життя і сподіванням, що існує
можливість непоширення війни. Він чітко усвідомлює стратегії своєї поведінки
через власну формулу:
Коли танки будуть стояти коло Тернополя, можна буде йти на***, а не до армії5.
І тут же зневажливо ставиться до тих, хто не готовий боротися, хто, не виконує своєї суто чоловічої ролі захисника, хто апріорно не є переможцем:
Був у військкоматі — жалюгідне видовище. Розумію матерів і дружин, що
плачуть. Але, щоби здорові бугаї розпускали свої шмарклі аж до колін? Мені встидно
за тих окремих шмаркачів. В себе в селі, напевно, були ну дуже крутими, а як за
межами — повні штани жовтого пластиліну. Таке одоробло приїде на «передок» і
через свої забухони буде підставляти своїх же побратимів. А з приводу того чому
потрібно воювати — а тому, щоби тут в нас танки не стріляли, щоби тут діти не
ставали сиротами, щоби було чути приліт птахів, а не приліт мін6.
Інша вітальна наративна тактика — це автогероїзація.
Війна маркує чоловічі ролі, відбувається реактуалізація першооснов мужнього як категорії гендеру. В цьому контексті можемо говорити про мужність як про
честь, безстрашність, як рятівний механізм7.
Так, особливого значення набула оборона Донецького аеропорту ім. Сергія Прокоф’єва, що відбувалась 242 дні, під час якої загинуло чимало українських воїнів,
частину з них було взято в полон. Українських захисників, які боронили аеропорт,
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вороги почали наділяти властивостями абсолютної сили як фізичної, так і сили
духу. Їх номінували «кіборгами», напівлюдьми-напівмашинами, тобто наділили
надлюдськими можливостями. Самі ж вони погоджувались із цим і на противагу
своїй демонізації з боку сепаратистів. Відбувалась певна автогероїзація, коли
українські чоловіки захищали в перчу чергу символ незламності (візуалізовалося
це у зображенні диспетчерської вежі з національним прапором) України.
В інтернеті розповсюдили вірш, написаний одним із кіборгів Романом Семисалом (його авторство не доведено і не заперечено), де сам Роман вже спокійно
сприймає себе як героя-кіборга, метафорично описуючи боротьбу з ворогом. В
цьому тексті мужність та незламність є суб’єктом нарації, де визначено гендерну
чоловічу роль захисника і здатність боротися, якщо «навіть роздертий на скиби»:
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Це мій вирок і вибір:
Я не покину борт;
Я не людина — я кіборг,
Мій вимір — аеропорт.
Для когось я прокажений,
Комусь я — під нігтем цвях,
Трощать мої мікросхеми,
Луплять мене по зубах.
Облазить моя шкіра,
Плавиться мій метал,
А я, як у груди рапіра,
Вгризаюся в термінал.
Скаче в мені напруга,
Аж іскри летять з-під брів,
Втративши кібер-друга,
Я знищу сто біочортів.
Навіть, роздертий на скиби,
Я не віддам Донбас.
Звати мене кіборг,
Але я один із вас.
У цьому поетичному наративі ми бачимо історію жорсткої боротьби, яка
описується через тілесність. Головним тут є не подієва історія захисту аеропорту, навіть не інтерпретація подій, а почуття, поняття «надсили», яким наділено
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чоловіка із металу. Автор описує боротьбу через фізичне травмування, через
відчуття болю і демонізацію ворога («біочорти»).
І в цьому випадку, і у випадку історії Ігоря можемо говорити про маскулінність тексту, свідому бруталізацію, де немає місця інтелігентній стриманості, де
слова підбираються з точки зору максимальної репрезентації власних відчуттів,
де активізована позиція жорсткості. Також у цих текстах присутнє й обов’язкове
пояснення власної участі у війні (пам’ятаємо про суд!).
Автогероїзація тут відбувається через спробу визначити себе як воїна нового
типу, створюються нові нормативи мужності. Тут з’являється власна оптика
погляду на «чоловічість», оскільки ці чоловіки є, за визначенням Дж. Кигана,
«обличчям бою» (face of battle)8. І це дає нам можливість почути слова, якими
проговорюється війна.
У рамках дискурсу захисту Донецького аеропорту з’являються й наративи-легенди, які описують стратегії поведінки чоловіків-героїв у контексті
сакральності, національного спасіння. Тут важливо не тільки слово письмове,
але й інтонації, якими говориться про героїзм:
Є таке поняття — символ. От, наприклад, над майже, так би мовити, зруйнованою фортецею дріботить і торжествує синьо-жовтий прапор. І його збило
гарматним пострілом. Людина з кулеметом лежить в напівпідвальному приміщенні, — її розстрілює наступаючий ланцюг ворога, — баче: нема там прапора. Він
(прапор — авт.), в принципі, нічого не вирішує, він (кіборг — авт.) біжить туди і міняє
його, ризикуючи життям. Це треба робити чи не треба? З точки зору логіки — не
треба. Ти міг би за цей час ще дві черги випустити і вбити більше ворогів, а ти
отримав поранення, або тебе вбили, коли ти почепив цей прапор, але наскільки це
символічно! 9
Але і в цьому контексті для військових їхнє перебування на території власної
країни, боротьба за її території потребує постійного пояснення. Це опосередковані міні-промови захисту на лаві підсудних. Наприклад: наступний сюжет.
Відео. Знято біля Слов’янська. Дівчинка, яку військовий тримає на руках, співає
пісню «Повертайся живим», після чого чоловік пояснює свою позицію захисника:
«Коли вона заспівала цю пісню, тримаючи прапор України тут, на оцій землі,
то всі мої хлопці, які тут стояли… вони всі сказали: «Ради таких дітей, ради таких
людей, ми будемо стояти».10
Тут виправдальною в тексті чоловіка є роль батька, яка містить чимало
стратегій поведінки, одна з яких — захисник, охоронець.
Пояснювати свою позицію доводиться і чоловікам, які не пішли на війну,
життя яких не набуло радикальних змін, але які відчувають, за К. Ясперсом,
політичну провину, які вірять в перемогу і роблять для цього чимало як волонтери, спонсори та інші. Вони організовуються в певні групи, серед них «Wings
Phoenix», «АРМІЯ SOS», «Народный тыл», «Вернись живым» тощо. Більш того,
волонтерську діяльність вони вважають другим фронтом, вони також борються
за перемогу України. Але їхні історії наповнені мовою аргументів проти особистої
участі у бойових діях, їхній виправданий механізм — перемога України, але не
шляхом власного життя:
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Мой товарищ, Иван, пошел служить. У нас очень похожие судьбы: вместе учились, параллельно заканчивали военную кафедру — тоже офицер-танкист. Ему пришла повестка, мне не пришла. Когда начались эти проблемы, я пошел в военкомат
сам, предложил свои услуги. Сказали тогда, что это не нужно. Я начал потихоньку
помогать. А дальше пошло-поехало. Здесь ты — с руками, с ногами — должен либо
воевать, либо помогать, третьего не дано. Помогаю, пока повестка не пришла11.
В їхніх наративах не відбулося зміщення фокусу чоловічого, мужнього. Вони
чітко усвідомлюють і розмірковують про якості чоловіка і репрезентують усталені/
класичні поведінкові моделі чоловіків:
Я не верю нашему министерству обороны, и скажу, что ему и в армии не верят,
ребята не верят им тоже. Они выполняют свой долг. Они уже давно воюют друг за
друга. И они не уходят потому, что там их товарищи либо погибли, либо рядом с
ними сражаются — они их не могут бросить. Элементарные человеческие мужские
качества: они не могут бросить друг друга.
Я не верю нашему министерству обороны, я не верю нашему главнокомандующему, и я не уверен, что хочу быть под его командованием, воевать. Я не против
того, чтобы воевать, защищать страну и умереть за нее, но я не хочу быть
тупым пушечным мясом — вот и все12 .
У вітальних наративах є певна кореляція між чоловічими гендерними ролями
та правильним (часто навіть гіпертрофованим) уявленням про їхню реалізацію.
Дискурс війни в такому випадку є середовищем можливості реалізації і місцем, де
власне і реалізуються чоловічі уявлення про самих себе.
Віктимні наративи є надто строкатими і навіть їхня умовна класифікація — задача складна. Однак наявні історії чоловіків Донбасу, які вимушено переселились,
залишились на окупованій території, або пішли на війну показують, що в їхній
основі лежить поняття жертви. Тоді суб’єктом нарації виступає чоловік-жертва і
сам результат жертовності.
Травматичний досвід почасти виявляється результатом не тільки змін
усталеного життя, але й соціального статусу, чоловічої самоідентифікації, зміни/
втрати професії. А само по собі поняття віктимності стирає категорію гендерності 13. Разом з тим війна відбувається в регіоні, де мужність, сила та жорсткість
були супутниками повсякденного життя людей. Правом приймати рішення тут
володіли начальники, чиновники, і як результат — держава. Тут звикли, найчастіше розуміти силу й уміти підпорядковуватись їй. Звідси і перший тип віктимних
наративів — етатичний.
«У нас є влада, яка має мене захистити», — головна теза чоловіків, які відіграють роль жертви і провину за все покладають виключно на державу. Імперативність державного обов’язку саме в захисті свого населення також, на нашу думку,
пов’язана із традиційним розумінням влади як виключно чоловічої категорії, а
значить — сили. Однак у наративах цього типу класичні гендерні ролі чоловіків —
захисника, добувача, годувальника знівельовані. Стратегія таких чоловіків — перекладання відповідальності за власне життя і життя родини на державні органи:
Может кто-то поможет. Из богатых людей может, мало ли. Предоставят нам
квартиру или дом, шоб было жить нам где. В Луцке. В село не хочу, принципиально,
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потому что я в селе никогда не работал, — коренной житель города, — поэтому
привык работать так, не на селе. В Центр занятости не обращался. Во-первых,
там низкие зарплаты: 1700-2000, поэтому я вызванивал по объявлениям14.
В рамках етатичного наративу з’являються й псевдогероїчні історії, які мають
пояснювальну мету, з одного боку, і з іншого, є повчальними (для тих, хто обіймає
посаду, хто воює) у розумінні самих нараторів. Такі тексти часто супроводжуються
формулами умовного способу дії: «Коли б я був при владі…», «Якби я керував…», «Як би
я був головою батальйону…». Соціальне в такому випадку формує індивідуальне у
чоловіків, і вони намагаються адвокатувати себе через псевдореалізацію гендерних ролей. Вони не відміняють поняття мужності, честі, а навпаки, йому підпорядковуються у символічному значенні, демонструють свою мужність і готовність
реалізувати її за певних умов.
Інший комплекс віктимних наративів — це історії переселенців, в текстах яких
активізується мова кочовиків. У них виникає відчуття відсутності власного дому,
осілості. Але в той же час вони не сповнені мови загарбників, колективності, в них
проявлена абсолютна невизначеність майбутнього:
Для переселенцев больше нет дома, потому что они выехали, а для нас его нет,
потому что здесь теперь другие хозяева15.
Мова травми оповідачів чоловіків-кочовиків наповнена дієсловами минулого часу. Це також мова сподівання на можливість повернення додому, або на
можливість розпочати нове життя. Вони неохоче говорять про захист країни, їхні
історії в якомусь сенсі — роздуми вголос про пошуки шляхів виживання. Головним
чином, гендерна роль захисника в таких оповідях поступається ролі мисливця,
годувальника:
Якщо нічого не знайду за кілька тижнів, то іншого виходу, як заробляти в армії,
вже не бачу16.
Наративи-сповіді. Їх багато. Стигматизація жителів Донецька і в цілому Донбасу призвела до того, що найзавзятіші патріоти з тієї території, час від часу мають
виправдовуватись. Більше того, такі тексти є спробою проговорення власного
травматичного досвіду. І звичайно — це знову пояснювальна наративна стратегія
перед метафізичним судом українців. І мова цих історій здебільшого м’яка, «вибачальна», текст позбавлений маскулінності й будь-якої мужності:
Мы с тобой виделись и не раз, но близко так и не познакомились. Меня зовут
Антон, я родился и вырос в Донецке, мне 30… мне бы хотелось поговорить с тобой о
том, как так произошло и что же нам всем делать дальше17…
І далі автор тексту детально розповідає власну історію Донецька, яка є одночасно пошуком виправдання сьогодення: про шахтарів і інтелігенцію, про футбол
і чиновників, про обмеженість поглядів, про прохання зрозуміти. І закінчується
нарація подякою:
Я безмерно благодарен всем тем, кто помогает переселенцам, которые в
этом нуждаются, я жму руку всем тем, кто относится с пониманием, глядя на
номера «АН», я шлю большой привет всем тем, кто верит в то, что когда-нибудь в
Донецке перестанут стрелять, воцарит закон, мы сядем и поговорим с теми, кто
не верит в Украину, как в родину… Мы им вместе все объясним, а они в ответ: «Тю,
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шо ж ти брат раніше мовчав, пойдем я покажу тебе мой Донецк… Здесь у нас розы,
а там терриконы…
А пока… пока можно я побуду немножечко Тобой?18
Історії-сповіді — це часто, спроба деталізованої реконструкції події, точніше —
інтерпретації того, що відбувалось. Інколи в таких історіях мають місце порушення логічних і хронологічних зав’язків. Часто — це розповідь про зміну власних
поглядів, в якомусь сенсі — каяття за бездіяльність тощо:
Когда в городе шли украинские митинги за единую Украину, я был более-менее
нейтрален. В этом вопросе я поддерживал единство страны. На тот момент
я осознавал, что Донецк пытается показать свое мнение, что с ним нужно
считаться. Меня, как и многих в городе, раздражала на тот момент Верховная
Рада, которая начала принимать законы о языке. Но даже тогда я не считал Донецк
чем-то другим, кроме Украины.
Переломный момент для меня в этой всей истории наступил, когда все те, которые защищали и кричали «Беркут», начали избивать тот же «Беркут» в Донецке,
начали захватывать здания, начали избивать всех, кто поддерживает Украину,
а самое страшное, стали поднимать чужой флаг, российский флаг по городу. Они
тем самым, отсекли Донецк от Украины.
События начали развиваться быстро. После захвата всех государственных
зданий, новоприбывшие добровольцы, всевозможные батальоны начали под дулом
автоматов отбирать имущество якобы на нужды войны. Помню случай, на одну из
стоянок на проспекте Мира подъехали машины с «ополченцами» из ДНР, положили
охранника на пол и начали «отжимать» машины. Он не отдавал их, у него не было
ключей. Потом приехали три эвакуатора и начали грузить машины. Выбежали жители, умоляли их не делать этого, но ничего не помогло — машины забрали. После
этого случая я побыл в городе еще какое-то время, забрал свою семью и уехал19.
Дуже часто з наративами-сповідями поєднуються й наративи-ностальгії. З
одного боку, це історії, в яких розповідається про минуле в категоріях комфорту,
успіху. З іншого, їхня віктимність визначається пасивністю жертви. Чоловіки
говорять про це, оскільки, пам’ять про віктимізовану жертву не може залишатися
всередині соціальної групи самих постраждалих, ця пам’ять потребує розширення
кругу її носіїв, публічного визнання та резонансу20:
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Я хочу запомнить Донецк, каким он был полтора года назад. Это был город, в
котором я видел свое будущее, который быстро развивался — быстрее даже, чем
многие другие украинские города.
Я видел, как мы шаг за шагом приближались к идеалу, который себе рисовали, и
каждый из нас пытался внести посильный вклад — мы сами строили велопарковки,
ухаживали за клумбами. И меня окружали люди, которые стремились сделать
Донецк лучше.
А теперь Донецк — это город, который мне жалко. Теплых воспоминаний больше нет, и это, наверное, естественно, учитывая, сколько мы с семьей пережили
за время военных действий. И обратного пути нет: на месте моего дома — зона
отчуждения. И назад это никто не вернет21.
Інша стратегія переживання травми війни і адаптації в нових умовах — це
ескапізм. Причому, він набуває різних змістовних форм — від алкоголізму, депресії
до письменництва, активізації власних ресурсів виживання та боротьби: волонтерство, участь в бойових діях тощо. В останньому випадку ескапізм жертви набуває
вітального значення. Відхід від травматичного досвіду, спроба його пережити
визначається в словах боротьби, допомоги. Відбувається реінкарнація мужності
як єдиного можливого механізму дій. У цьому комплексі наративів є історії-відчаї,
історії-сподівання, історії-несприйняття та інші.
Так, чоловік із Луганська з позивним «Шахтар», втративши сенс життя, пішов
на війну проти окупанта. Після відмови служити в армії ЛНР, його родину було
вбито:
Они кричат: мы Луганская народная демократическая республика. Какая вы
демократическая республика? Вы мне, шакалы, спалили мой дом, убили моего сына,
убили мою невестку… Убили моего ребенка (плачет), мою внучку. Первую и последнюю. Вы меня лишили всего22 .
Есхатологічний віктимний наратив пов’язаний із розповідями про появу
окупантів, їхню діяльність як кінець світу. Такі тексти містять не репрезентацію
подій, а більше — опис власного відчуття реальності та пояснення власної стратегії
поведінки. В цьому контексті мова бруталізується, стає агресивною. Чоловіки говорять про неможливість сприйняття такої реальності та життя за умов окупації:
Видел это все прекрасно своими глазами: этих бандитов и блокпосты, и кто
там стоит, и что они пьют, и что они едят, и с каким оружием. Если бы они еще
чуть-чуть постояли, я бы им просто глотки грыз. Зубами23.
У рамках віктимних наративів є і історії, які визначають статус жертви як
героя. Це так звані активні жертви. В таких історіях актуалізація мужності абсолютизується. Чоловічість, мужність, героїзм проговорюються мілітарною лексикою,
ворог в такому випадку є засобом описання, а способом оповідання виступає
тілесність:
Потом они нас начали затягивать к себе. Первыми Саню и Полтаву потащили,
а Гуцула ногами побуцали, по голове дали. Когда всех затянули, я остался один.
Меня от машины сепары немного в сторону оттянули и начали пихать ногами,
чтоб сам полз. А у меня обе ноги простреляны, кровь течет, от бессилия даже
аптечку достать не мог. Я пальцами закрываю рану на правой ноге, и на левой
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пытаюсь пережать артерию. И в таком состоянии пытаюсь ползти до их окопов.
Проползаю метра три-четыре, наблюдая картину, как от машины идет тропинка
моей крови. В ноге кусок мяса вылетел и немного малоберцовую надломало. А
левую раздробило так, что 7 сантиметров кости не хватало. Ползу — состояние
шоковое, ни боли, ни страха уже не ощущаешь. Страх вообще появился через пару
дней, когда осознал что произошло. Пока я пытался ползти, ко мне подошел их
командир — дядька такой здоровый, высокий, метра 2 ростом, седой. Пошарил по
моим карманам — вытащил фотоаппарат, но там ничего такого не было информативного из фотографий. Потом вытащил из аптечки эластичный бинт и жгут,
перетянул мне ноги. Достал шприц с колбой, сказал, чтоб я себе уколол и показал
куда ползти. Я еле-еле дополз до горбика, а за ним — их окопы. Попросил воды и мне
ее, честно говорю, дали. Я чувствовал, что от потери крови почти сознание терял,
но сам себе говорил: «фиг вам, я хер сдохну24».
За Емануелем Ле Руа Ладюрі, існують так звані «матричні події» (event matrice),
тобто події які руйнують традиційні структури, заступають їх новими. Таким чином, сама війна є матрицею, в якій існує хаотичність подій, що впливають на формування історій про війну. Причому, для кожного учасника війни, частіше за все, є
своя окрема подія, яка зруйнувала усталений традиційний, звичний хід життя, яка
стала початком травматичного досвіду й навіть вектором його розвитку.
Саме тому кожна людина в цій війні — окрема історія, яку складно вписати в
загальний наратив. У кожній історії багато особистих травм, перемог, сподівань,
виправдовувань і звинувачень. А скільки історій не розказаних, які не отримали
будь-якого звучання! Втім, велика кількість наявних історій дає нам можливість
для аналітичних операцій, що своєю метою мають пошук особливостей переживання досвіду війни, актуалізації проблем репрезентації історії і пам’яті, як
індивідуальної, так і колективної. Ми добре розуміємо, що наведені вище типи
наративів — це умовність, а будь-яка класифікація в історіях про війну неодмінно
призводить до редукціонізму.
Однак ця робота — спроба запрошення до діалогу про мову війни, про особливості цієї мови, про історичну репрезентацію. Це також спроба сказати, що людяність і людина — головна цінність і вона вища над усіма надбудовами, зокрема,
над гендером як соціальним конструктом.
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З листопада 2013 року Україна ввійшла у зону турбулентності. У моїх візіях цей
інтенсивний час сплітає у ключовий вузол процеси, які почались давно — і матимуть не менш тривкий вплив на майбутнє. Розпізнати стартові точки у минулому
складно. Це розпад СРСР і трансформації 1990-х? Соціальні процеси радянського
періоду? Формування національної ідентичності у ранньомодерну добу? Чи ще
глибше — адже напруга Майдану занурила нас у зону первинних архетипів та
інстинктів, ближчу Кам’яній добі, ніж 3-му тисячоліттю. Гібридна війна ставить
виклики, добре відомі еволюційним біологам — формування внутрішньогрупового
альтруїзму через конфлікт з іншою групою (з цим ми добре справились завдяки
добровольчому та волонтерському рухам) і одночасно — механізми виявлення
і блокування егоїстичної поведінки (з цим ми поки не справились, не провівши
реформи і не здолавши корупцію еліт та пасивність мас).
Жити в Україні сьогодні — це найкращий спосіб осягнути неоднозначність
реальності, неможливість звести її до лінійних процесів чи пояснити якоюсь
одною ідеологією. У повсякденні десятки смислових площин, кожна з яких має
свою історичну динаміку та логіку, інколи їхні логіки взаємозаперечні, однак вони
співіснують, як гігантський торт. Одним словом, ти — мисляча амеба, яка плаває в
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киплячому еволюційному бульйоні між минулим і майбутнім. І результати твоєї
життєдіяльності впливають на майбутнє безпосередньо, хоч і не одразу. Адже ще
один важливий зріз української сучасності — це небачено масштабна і швидка зміна колективного (не)свідомого. Я користуватимусь цим поняттям не у класичному
юнгіанському розумінні найглибшого психічного досвіду людства, накопиченого
у процесі еволюції, а в якості метафори, щоб позначити всі ті невідрефлексовані
мисленнєві звички, уявлення, стереотипи, страхи і травми, які передавались із
покоління в покоління у радянські часи, зазбоїли в 90-х, та епічно рухнули під час
Майдану. Немов аварійна будівля, яку підірвали, — і ось вона висить хмарою пилу.
Всі наші неусвідомлені комплекси розпорошені, але наявні — і якщо в якусь частину хмари глянути, то вони все ще тут. Сексизм чи комплекс меншовартості. Можна
навіть зробити хибний висновок, що «нічого не змінилось». Однак рано чи пізно пил
осяде, і з хаосу народиться новий порядок. Питання в тому, який.
У такій реальності неможливо зробити цілісні висновки. Неминуче щось виявиться за «бортом» аналізу, а щось зміниться ще у процесі дослідження. Тут і зараз
можливо лише вичленувати певні фрагменти, які наразі проявились більш-менш
чітко. Картографувати кілька смислових площин. Створити текст-пазл, між частинами якого гуляє вітер. Який можна укладати у власні конфігурації спостережень
і висновків. Зрештою, ми всі зараз у процесі колективної співтворчості сучасного і
майбутнього, яка проявляється через індивідуальні та колективні дії різних гравців. Основний фокус цього тексту — актуальні зміни гендерного ладу, бачення того,
ким, чим, і якими є «чоловіки» і «жінки», що вони «повинні» робити і якими «мають»
бути стосунки між статями. Безпосередній вплив на формування цих уявлень має
суміжна символічна площина уявлень про владу. Не лише про те, кому (чоловікам
чи жінкам) належить більше влади, а сам зміст цієї концепції та баланс сил у
взаємодії/протистоянні особистість — влада.
Під час Майдану мені особливо сподобався жартівливий «графік», на якому дії
влади, народу й опозиції були позначені як абсолютно хаотичні криві. На противагу цьому непередбачуваному хаосу інтересів різних груп висновувались стрункі
теорії «рук» (госдепу США, Москви), які керують українськими маріонетками. У
воєнній теорії можна знайти аналогію цих підходів у різниці між європейською та
китайською класичними традиціями тлумачення та ведення війни. Європейські
стратеги бачили війну як визначення цілі та розробку довготермінового плану її
досягнення. Китайські ж натомість сприймали війну як процес, в якому кожна дія
сторін змінює баланс сил, а отже, спонукає модифікувати стратегію та тактику. У
європейській концепції є місце для генія, який керує абсолютно усім. Китайська
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передбачає, що несподівана буря з громом і блискавкою, які будуть забобонно
витлумачені виснаженим військом, може змінити хід війни.
Український Майдан був полем сутички найрізноманітніших груп. Хоча саме
народ творив тіло Майдану, його дії і колективну волю найскладніше окреслити
і проаналізувати (як за рахунок часткової керованості провокаціями тодішньої
влади і закликами опозиції, так і в силу розмаїтого складу самого народу, співіснування у ньому багатьох агентних підгруп з власною повісткою). Інтереси різних
владних еліт однорідніші, отже, помітніші. Ця неоднозначність підживлює концепції керованості, у яких є обдурена маса і хитрі маніпулятори. Близькі цим логікам
«плачі» за лідером-якого-немає. Пригадуєте? «От був би Лідер, який би нас повів, а
ми би підтримали». З одного боку (вірніше, на одному рівні), тут виказує себе розгубленість, нерозуміння напрямку, в якому варто прикладати зусилля, адже для
ефективності дій справді потрібні аналіз, стратегія і тактика, а витворювати такі
складні моделі колективно ми наразі неспроможні. На іншому рівні фігура Лідера
проявляє взаємозв’язок особистість — влада. Конкретніше — для нашого колективного підсвідомого це дихотомія «маленького», неспроможного індивіда і «непохитної» влади, тому потрібен Лідер-Супергерой, щоб цю владу здолати (а у випадку
поразки — взяти на себе тягар покарання). Найчіткіше цю конфігурацію я побачила
у Німеччині під час навчального туру для активістських груп. Ми відвідували різні
громадські й культурні ініціативи, і майже у кожній одним з наших перших питань
було «а які у вас стосунки з владою?». Російськомовний гід сміявся й пояснював,
що у німецькій мові відповідника нашій «владі» немає — тому що немає такого явища у їхній реальності. В організації чи ініціативної групи можуть бути контакти з
муніципалітетом, чи місцевим депутатом, чи чиновницею департаменту культури.
Їхнє розуміння влади прозоре і функціональне, воно розподіляється на посадові
обов’язки різних осіб, регулюється законом. Для нас же це темний згусток, до
якого краще не наближатись.
В українському несвідомому влада — це могутній монстр, щупальця якого
пронизують усі рівні реальності. Це еклектичний образ — у ньому є й конкретні
пострадянські братки-бізнесмени й політики, корумповані чиновники і привид
Бога-Отця, який встановлює патріархальний закон і карає за його невиконання, і
досвід радянського тоталітарного патерналізму. На останньому варто зупинитись
детальніше, як на системному насиллі, під впливом якого перебувало кілька
поколінь. Як на мене, саме це всепроникне насилля над особистістю і сформувало
місце та образ непохитної влади у нашому несвідомому (а інші аспекти наклались
у 1990-х).
Радянська влада — розпорошена, але тотальна. Її складно вичленувати у сфокусований образ ворога-поневолювача, адже на рівні ідеології влада «належала»
народу, й ця ілюзія старанно підтримувалась просуванням доярок та слюсарів у
депутати парламентів різних рівнів. Однак саме вона визначала усі аспекти життя
людини. Неможливість впливати на соціальні процеси співіснувала з гігантськими непроговореними травмами голоду, репресій, війни і таборів. Витіснений жах
кількох поколінь і матеріальна залежність від держави-годувальниці, «ходити на
роботу» і жити «від получки до получки» (або «від пенсії до пенсії)… Радянський
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патерналізм — це невидима рука, яка вирішує, карає, але годує. В якийсь момент
відмова від відповідальності та ініціативи, разом з розмаїтими способами саботажу та уникання тиску «по-дрібному» (вкрасти і перепродати, знайти «блат», таємно
дітей похрестити) стали стратегією, найадекватнішою тогочасним умовам. Звідти
всі ці такі знайомі «та що ти там зміниш», «куди ти лізеш», «тобі що більше всіх
треба», «не будь не така як всі»…
У 1990-х партійна номенклатура поступово звільняла «місце» влади, і його
займали інші. Однак сам зміст концепції «влади» у колективному несвідомому,
невідрефлексовані уявлення про неї як про монстра, всепроникного і неподоланного, супроти якого зусилля індивіда будуть марними (а раз так, то не варто
і намагатись), залишився. А ще несвідоме добре пам’ятало (а нова національна
історіографія нагадала), що більшість тих, хто наважувалися думати по-іншому,
гинули у таборах.
Тривале й системне насилля призводить до відчуття безсилля, розмивання психологічних кордонів і злиття жертви з агресором. Чим далі, тим важче
відділити, вичленувати його з власної особистості, тому жертва не може здолати
ворога, перестає вірити, що це взагалі можливо (думаю, ця ж динаміка частково
пояснює популярність Путіна в Росії та слабкість протестів). Потрібна надлюдина
(лідер), яка володіє особливими якостями, тому візьме на себе основну роботу та
ризики. Ідеї типу «всі мають бути лідерами й кооперувати між собою» — це крок
до колективного дорослішання, усвідомлення власної сили та відповідальності.
Однак таких кроків під час Майдану було зроблено критично мало, та, ймовірно,
у тогочасних умовах не могло бути по-іншому.
Якоюсь мірою українцям й українкам пощастило з Януковичем — адже його
було досить просто іншувати як бандита, донецького, проросійського, як загарбника, якого треба скинути і визволитись. Можливо, саме це стало глибинною причиною домінування на Майдані націоналістичної риторики коштом соціальної, попри
усю нелогічність такого вибору. Національний наратив давав успішні рольові
моделі «скидання загарбника», на які можна було опертись, у той час як соціальні
вимоги, хоч і були об’є днавчними для різних регіонів і верств, не мали цього ресурсу позитивних прикладів (ліва риторика в Україні поки не має мобілізаційного
потенціалу, внаслідок травматичного досвіду радянського періоду).
Українці також отримали фізичний аватар ворога, доступний їхньому гніву —
спецпризначенців, які охороняли владні будівлі. Влада-монстр, зазвичай розпорошена та багатолика, а від того — ще страшніша та могутніша, символічно сфокусувалась у просторі урядового кварталу та в образі Януковича і його поплічників — на
противагу яким витворився інший сакральний простір та колективний герой —
Майдан. Уся риторична мішанина Майдану — національно-визвольна, містична,
релігійна. Воїни Світла, орки й хобіти, катапульти, гумор і Запорізька Січ працювали
на те, щоб переконати колективне несвідоме, що повстання має сенс. Диктаторські
закони 16 січня, з усією цинічністю їхнього змісту, способу ухвалення та наслідків,
стиснули пружину та призвели до прямої дії. Події на Грушевського стали не лише
силовим, але й колективним символічним актом, який через фізичну агресію
(малоперспективну з практичної точки зору) здійснював переворот у свідомості.
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Є відео «Соло» проекту Вавилон 13, з першого дня сутичок на Грушевського,
яке видалося мені цікавим1: у той час як медіа показували спортивних ультрасів
із коктейлями, на ньому товстенький дядечко, зовсім не бравий вояка, невміло й
водночас ризикуючи своїм життям, жбурляє пляшку із запалювальною сумішшю.
За начебто незграбним і смішним «танцем» стоїть особистий жест світозмінної
ваги, дія, значення якої набагато більше за прямий результат (влучання в стовп).
Суть її — у виході з усталених стосунків «я — влада». «Коктейль Грушевського» — це
опір владі від звичайної людини, який переростає в атаку. У ці дні влада перестала
бути непереможним монстром, а стала нарівні з громадянами й громадянками, як
щось осяжне, на що можна впливати, що можливо змінювати.
І тут у символічно-фізичному просторі з’являється жінка у рожевому лижному
комбінезоні.

1

Сучасні
наративи Донбасу:
право бути обивателем
та героєм

Battle on Hrushevskoho Street
#4 «Solo» / BABYLON’13 //
YouTube: https://www.youtube.
com/watch?v=8bGDsRgQuK0

Це кадр з прямої трансляції 22 січня, а мою героїню звати Марія Берлінська.
У ті дні вона координувала оперативну групу з виготовлення коктейлів та брала
участь у сутичках (і була не єдиною жінкою у протистояннях). На фото їхня група
не піддається загальній паніці під час наступу Беркуту й організовано відступає.
Через кілька днів, коли активна фаза протистояння вщухла, Маруся (ми добрі й
давні подруги) не змогла вийти за барикади. З її слів, чим менше ставало насилля,
тим складніше було для жінки потрапити на «поле бою», особливо, якщо вона йде
без «канапок» для «захисників». На кожній барикаді доводилось вести переговори
з вартовими та пояснювати, що теза «чоловіки роблять революцію, а жінки їм
допомагають» — відверто хибна. Не-допуск жінок у якийсь простір є брутальною
неповагою, відмові жінці у статусі свідомої суб’єкта-громадянки, яка сама приймає
рішення щодо своєї участі у протестах. Пояснення «захистом» має певний сенс, однак досить слабке, адже безпека у таких сутичках залежить від навиків і амуніції,
а не від статі (логічно не пускати роззяв, а не жінок).
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У цій забороні сфокусувався дрімучий сексизм, який буйно цвів на Майдані.
Його панування не дивує — радянське і пострадянське суспільства були по-різному, але патріархальними, й на поверхню просто вийшло те, що і так було не
особливо сховане. Не перелічуватиму зараз усіх аспектів (на цю тему є досить
окремих досліджень), запропоную лише замислитись, чому на початку 2000-х
Юлія Тимошенко змінила образ чорнявки у діловому костюмі на блондинку з косою
та сукні з рюшами. Образ політика двоякий — з одного боку, він чи вона змушені загравати з масовими стереотипами, відповідати цінностям виборців. З іншого, імідж
популярного політика стає рольовою моделлю, отже, підсилює та ретранслює ці
цінності чи уявлення. Образ Тимошенко — це жінка, яку могли розпізнати як «свою»
українські маси. Цікаво, що після звільнення з в’язниці Майдан її за «свою» не
визнав.
У забороні жінкам виходити за барикади, у тому, що в тривожні моменти лунало «жінки та діти, до сцени», я бачу вплив тієї площини колективного несвідомого,
у якій закріплено образ влади-монстра. Можна лише уявити, якою була внутрішня,
неусвідомлена паніка «звичайної людини» після повстання проти «всесильної
влади», й наскільки вона підсилювала свідомі страхи. Це мало бути щось близьке
до страху дитини, яка зіщулюється у передчутті покарання істотою, в рази сильнішою за неї. Істотою, яка мислиться незмірно більшою за одиницю у несвідомому,
а у реальності має кийки, професійний вишкіл і стрілецьку зброю — проти лижних
касок і саморобних щитів. «Воля або смерть» — це не просто красива метафора. У
багатьох сенсах гасло було буквальним, і це розуміння додає захвату і вдячності
за безіменний героїзм.
У цьому контексті дискурс чоловіків-захисників жінок, апофеозом якого стала
заборона виходу за барикади, мав два функціональні призначення. Перше — це
неусвідомлений спосіб втишити паніку і відчути себе сильними всупереч несприятливим для цього умовам — за рахунок протиставлення себе (чоловіків) слабшим
(жінкам): якщо я за когось сильніший, то, може, і Беркут не такий страшний; якщо
жінка така ж сильна, як я, значить я слабкий. Друге — сприяння мобілізації. Дискурс «захисників» апелював до глибинного інстинкту, який з нами ще зі світанку
еволюції — інстинкту репродукції, похідним від якого є інстинкт захисту самок і
дітей. Еволюція позбавлена романтичного флеру — потомство є носіями генів, тому
буває доцільно пожертвувати собою заради передачі власних генів у майбутнє. Інстинкт репродукції є сильнішим за інстинкт виживання, і апеляція до нього давала
шанс надихнути на боротьбу проти влади-монстра.
Взаємодію жінок і чоловіків під час протесту можна було б вибудовувати
по-іншому, шукати інакші, не-сексистські, шляхи наснаження і усвідомлення
власної сили (про це йтиметься нижче). Однак, якщо не враховувати функціональне призначення описаних психологічних механізмів, можна прийти до висновку,
що учасники Майдану свідомо дискримінували жінок, користались моментом
і з насолодою вказували їм місце «на кухні». Я так не думаю. Марія Берлінська
теж. Наприкінці січня їй набридло «з боями» прориватись крізь барикади. Вона
вирішила виступити зі сцени Майдану, висловивши своє бачення ситуації. Під
сценою її зустріли чоловіки з сотень самооборони — дізнавшись про тему виступу,
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взялись наполегливо і майже агресивно переконувати не виступати — її позиція
підважувала їх несвідомі психологічні конструкції. Пізно ввечері, захрипла Марія
розповідала 2 чоловікам про українських жінок і їхню роль на Майдані:
Риторика про слабких і тендітних жінок завжди спростовувалась у часи, коли
наступали кризи, важкі воєнні ситуації, часи випробувань. У ці моменти зникала
риторика слабкої жінки, тому що ставало очевидним — цього немає. Є людина, і,
незалежно від статі, у кризові моменти він чи вона проявляє себе передусім як
людина — достойно чи не дуже.
Європейські цінності — це відсутність дискримінації за статевою ознакою,
національністю, кольором шкіри і навіть сексуальною орієнтацією. Це є нормою. І
це дуже важливо розуміти — тому що ми є різні, ми є рівні.
У новій Україні, за яку ми боремось, немає місця дискримінації. Жінки, так само
як і чоловіки, збирають бруківку, носять поранених, будують барикади, та стоять
на передовій.
Турбота не в тому, щоб позбавляти права на свободу пересування. Справжня
турбота не в заборонах, а у взаємодопомозі.
Тому, коли ми говоримо один одному, коли ми говоримо одна одній «Слава
Україні», давайте відповідати все частіше — «Героїням слава!».
Тоді, пізно ввечері, здавалось, що Маріїні слова пали в безодню. Її спроба звернути увагу на множинність робіт, завдяки яким існував Майдан, на внесок жінок,
наштовхнулись на масову звичку до поверхового мислення. Будь-який предмет чи
явище є наслідком взаємодії складного комплексу процесів, і тягне за собою такі
ж множинні наслідки, однак у повсякденні більшість з цих елементів ми ігноруємо.
М’ясо, яке ми купуємо в супермаркеті — це шматок рожевої речовини, загорнутої
у пластик, яка при тепловій обробці стане смачна і поживна. Крапка. Але це також
плоть убитої тварини, яка зростала в сумнівних умовах, їла шкідливі корми, за
якою доглядали працівники, чия праця низько оплачується, за поставки у мережу
супермаркетів фірма-виробник заплатила відкат, відходи виробництва утилізуються з порушенням норм і отруюють ґрунтові води кількох навколишніх сіл, на
місцевих еко-активістів грубо тиснуть, і питання закривається хабарами у відповідних інстанціях… Одним словом, купуючи м’ясо, ми можемо водночас купити
страждання тварин і людей, корупцію, шкоду екології та власному здоров’ю, але
надаємо перевагу про це не думати. Спроба вдивитись глибше поверхні спочатку
лякає, адже стикаєшся з масштабними процесами і неприємними явищами, змінити які самотужки й одразу неможливо, тож краще зробити вигляд, що всього
цього не існує, і «жити спокійно» (услід такій логіці жінки заперечують існування
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гендерної дискримінації). Однак якщо докласти трішечки волі та витримки, щоб
зауважувати небажане, з часом можна почати помічати чи винаходити посильні
малі дії. Змінена економічна поведінка змінює структуру попиту і впливає на
пропозицію, а змінена мисленнєва навичка — на те, як ми сприймаємо реальність і
які можливості у ній відкриваємо для себе та інших.
Звичка поверхово і гендеровано мислити погано прислужилась під час
революції. Поверхня Майдану, як ми бачили чи героїзували її через медіа, і як вона
закріпилась у (не)свідомому — це барикади, де чоловіки воюють, і кухня, де жінки
годують. Непоміченим залишився величезний комплекс свідомих рішень і залучення великого колективу, який виконує складні й різноманітні функції. Майдан
був міні-містом з повною інфраструктурою. Поставки, транспорт, обігрів, дозвілля,
освіта, медичні послуги, варта в лікарнях, юриспунденція, координація, соціальні
мережі, створення сайтів, журналістика…
Замість короткого і гендерованого логічного ланцюжка «ми сильні, бо ми
справжні чоловіки, які захищають жінок і дітей», міг би витворитись складніший,
який краще описує реальність. Щось типу:
Ми сильні, бо поки я тут стою, не передовій барикаді, мені принесли борщ у
термосі, які закупила фірма N, борщ із заготовки, яку зробила бабуся з Борщагівки, його приніс студент-юрист із Тернополя, його друзі зробили безкоштовну
гарячу лінію юридичної допомоги, у мене під ногами пінопластові блоки від фірми
X, барикада з мішків зі снігом, яку будували чоловіки і жінки з найрізноманітніших регіонів України, поруч бруківка, яку дівчата з Могилянки виколупували
і передавали по ланцюжку рук, коктейлі у пляшках, які привіз автомайдан, а у
металевій бочці з Кіровограда горять дрова, які жінки привезли на метро, бо машини перевіряють. Коли я піду на ротацію, то потраплю в адмін-будівлю, де тепло
і прибрано, мені промиє очі медик, який у звичайному житті маркетолог, хтось
гратиме на роялі, а хтось читатиме вірші. А ще десь, досвідчені люди придумують
стратегії для кращого майбутнього, програмісти допомагають їх втілювати, журналісти провадять розслідування, українська діаспора збирає кошти та організовує мітинги у найрізноманітніших містах світу, інтелектуалки використовують
свої міжнародні контакти, щоб забезпечити підтримку громадської думки… І всі
ці люди — справжні герої та героїні, які жертвують свій час, кошти, зусилля, свою
безпеку і здоров’я на спільну справу.
Чим глибше опускатись за поверхню, тим зрозуміліший масштаб події, неможливість ні «проплатити», ні «контролювати» таке складне і різнопланове явище,
яким був Майдан. А також цінність усіх інших дій, окрім кидання бруківки, неможливість самого силового протистояння без складного комплексу інших практик
Майдану, і масової участі у ньому жінок. Сексизм Майдану резонував іще з одним
типовим сценарієм поверхового мислення — «чоловік працює, а жінка сидить
дома з дітьми». В ньому привілеюється публічна професійна праця, яка приносить
видимий прибуток у якості конкретної суми, і не помічається жіноча доглядова,
репродуктивна і емоційна, а також альтернативний економічний вклад — вивчити
систему знижок і купити продукти дешевше, виростити їжу на городі, доглянути
хвору родичку, а не наймати медсестру тощо. Жінка, яка професійно працює,
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зазвичай виконує ще додаткову кількість неоплачуваних робіт, сумарна вартість
яких може і перевищувати вклад чоловіка-«годувальника», однак не отримує за це
рівноправного, партнерського статусу. Як його не отримала жінка-революціонерка.
Що буде, якщо ми навчимось усе це бачити? Зміна мисленнєвих звичок
змінить наше сприйняття реальності, дії, а відтак — і саму реальність? Під час
Майдану глибоке мислення дало б розуміння, що цю барикаду можна зруйнувати,
конкретно цю групу людей перемогти, та всі інші складові цієї багаторівневої
мережі неможливо навіть знайти, не те що здолати. Таке розуміння могло б стати
передумовою для витворення архетипу громадянської мережі, яка не потребує
Лідера, щоб перемогти владу-монстра, адже є якісно сильнішою. Слід відзначити,
що зерна саме такого розуміння і зародились під час Майдану.
З його закінченням відбулась вражаюча, але неоднозначна зміна тональності
у гендерних питаннях, це добре помітно у деталях, символізмі деяких медійних
продуктів. Найпесимістичніші феміністичні прогнози, які опирались на поверховий
сексизм та шовінізм Майдану (загальний дрейф вправо, до консервативних форм
релігійності й націоналізму, інституційне закріплення традиціоналізму тощо)
не справдились. Натомість, анексія Криму та громадянський конфлікт на Сході,
які підігрівались маніпуляціями мовним та етнічним питаннями, різко зсунули
українську національну ідею у бік політичної нації громадян/ок різного етнічного
походження, мови та віросповідання. Масова участь жінок у волонтерському русі
спричинила їх вихід у громадську, публічну сферу в небачених раніше масштабах,
їхня активна, агентна позиція робить підозрілими звичні патріархальні тропи про
слабких і ніжних жінок.
Також на гендерні уявлення та прояви значно впливала концепція влади-монстра. Окрім прикладів, наведених вище, слід додати, що пострадянське українське
суспільство вибудовувалось ієрархічно (те, що сьогодні у колах громадських
активістів називають феодальним мисленням). У таких суспільствах жінки як
група є символічно нижчими за будь-якого чоловіка; усвідомлення свого вищого
статусу над жінкою є ресурсом відновлення психологічного балансу для чоловіка,
травмованого жорсткою конкуренцією і домінуванням, які є нормою в ієрархіях.
Такий розклад сил об’єктивує жінок, виводить за межі уявлень про людину як діяча, агента впливу. Не випадково у пострадянській Україні було витворено дві специфічні моделі жіночого гендеру, які прийшли на зміну уявленням про радянську
трудівницю. Оксана Кісь у 2002 році описала їх як «берегиню» — матір, домогосподарку, добропорядну хоронительку домашнього вогнища, і «барбі» — красиве тіло
для візуальних та сексуальних утіх3. Протягом останніх 20 років саме ці дві моделі
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Оксана Кісь. Моделі конструювання ґендерної ідентичности жінки в сучасній Україні:
http://www.ji.lviv.ua/n27texts/
kis.htm

були панівним зразком для (само)ідентифікації українок, незважаючи на те, що
більшість жінок працювали. Образи працюючої матері, жінки, яка робить кар’єру,
бізнес-леді, політикині не мали особливої підтримки у публічному просторі.
Ідея горизонтального суспільства, як влучно зауважила Марія Берлінська у
своєму виступі, не толерує жодних видів дискримінації, тому пострадянські гендерні моделі розвалюються разом із низкою інших уявлень та норм. Гендерній площині сьогодні властива одночасна присутність старих і нових моделей і дискурсів,
консервативних і емансипованих. Їхня конфліктність формує еклектичність
символічного поля, що змінюється, і є матеріалом для мутацій. У такому контексті
невиправдано розглядати жодну з моделей як панівну чи постійну, так само як і
засуджувати гібридність чиїхось емансипативних намагань. Гендерні відносини
наразі лише починають бути предметом осмислення для українського суспільства, їхня складність, несправедливість та архаїчність поволі проступають з-під
поверхні «природного» та «очевидного». Думаю, ми усе частіше чутимемо варіації
на тему «я не феміністка, але…», «дискримінації не існує, але з дитячим візочком
вхід у супермаркет заборонено», «я не політикиня, я політик! Але чоловіки-колеги
не беруть із собою у сауну, де вирішуються питання». Далі я спробую картографувати сучасний стан цієї площини і визначити як її основні елементи, так і суміжні
центри впливу, розпізнати баланс сил, пам’ятаючи, що він хиткий і змінний.
Початок гібридної війни на Сході (яка на поверхні є громадянською війною,
глибше — війною з зовнішнім агресором, а ще глибше — проявляє чи намічає
майбутній глобальний конфлікт за цінності й правила співжиття на планеті) мав
своє відображення на рівні колективного несвідомого. Якоюсь мірою війна стала
тим покаранням, яке очікувалось за непослух владі-монстру. Однак внаслідок
сміливої народної боротьби сама «влада» перестала бути монолітним колосом, а
проявилась у якості змінної суми інтересів, які згрупувались у два видимі центри —
зовнішнього і внутрішнього ворога. Зовнішнім бачиться Росія та її сепаратистські
сателіти, внутрішнім — пострадянський корумпований державний апарат та
супровідна система відносин і уявлень (яку називають Гідрою, за здатність на
місці однієї зрубаної голови вирощувати дві). Це відчуття добре передали художники — восени 2015-го на Великій Житомирській з’явилось графіті колективу Інтересні казки, на якому сокіл у вишиванці розрубує двоголову гадину, синхронно
ноосфера явила роботу Андрія Єрмоленка (автора шеврона Укроп) — орел-тризуб,
який шматує двоголову змію. З одного боку, ситуація лише ускладнилась — якщо
під час Майдану ворог мав ім’я, його можна було географічно локалізувати (Межигір’я, урядовий квартал), то зараз недолугий провінційний відділ соцзахисту, який
дискримінує переселенців — також ворог, з яким невідомо, як чинити. З іншого, на
глибинному несвідомому рівні з’явився новий персонаж. Мені видається значимим, що колектив Інтересні казки зобразив саме сокола (за однією з геральдичних
легенд, сокіл Ярослава Мудрого став прообразом емблеми-тризуба), а не якогось
казкового героя типу Котигорошка чи Кирила-Кожум’яки. Можливо (нехай це буде
моя фантазія, не наполягаю на інтерпретації), досвід сутички з владою-монстром
без лідера під час Майдану й перемоги якісно змінив символічне поле. Сокіл,
орел — це не надлюдина, яка рятує інших, долаючи містичне зло. Це радше тотем,
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з яким може себе співвіднести великий колектив. Непоганий тотем, зрештою. Хижі
птахи — це символи далекоглядності та прозорливості, а відтак витривалості та сили
волі. Досвід зміни фокусу, погляд з висоти польоту і з землі (мікро- і макро-рівнів,
якщо перекласти на людську мову), дає можливість побачити цілісну багаторівневу
картинку.
У 2014 році ми, громадянки і громадяни України, вперше стали мешканцями
країни, яка воює. Хто не мав відчуття нереальності від відеороликів, де танки — з
українськими прапорами? Разом із початком війни несподівано змарніла риторика
про слабких жінок. Звісно ж, не зникла повністю — мобілізаційний дискурс захисника
ніде не дівся. Однак механізми витіснення жінок із символічного поля боротьби, заборона на присутність у зоні силового протистояння, яка була тотальною на Майдані,
більше не діє.
Марія Берлінська, яка після Майдану стала доброволицею-аеророзвідницею
батальйону «Айдар», розповідає, що її присутність на фронті дивує хіба журналістів.
Колеги по зброї цінують бійцівські якості. Риторика військових інструкторів різко
контрастує з тим, що Марія колись почула на майданівських барикадах: «Пропускаємо людей. Жінок — не пропускаємо». Кілька прикладів — з відео Вавилону 13 «Жінки
війни»4:
Вони піднімають планку, у тому числі чоловікам.
Вони прийшли сюди, тому що вони патріоти, ще й крутіше нас.
Такого кайфу, як від роботи з дівчатами, від роботи з чоловіками я не отримую.
Віддача майже 100%, а у чоловіків — максимум 50. Чоловіки чомусь вважають себе уже
суперграмотними.
Жінки, незважаючи на те, що їх називають слабкою статтю — до цього життя
адаптовані більше.
У репортажі про тренування на Закарпатті жінок-доброволиць риторика журналіста контрастує зі словами тренерів. Сюжет починається запитанням: «Як вдається тендітним панянкам опановувати військову справу?» — У той час як інструктор
зауважує: — «Вони вже воїни. Та людина, яка свідомо на це погодилась, розуміє, для
чого це їй, в душі, в серці вони вже воїни5 ».
Обидва відео зняті влітку 2014. Це досить випадкові приклади (приклади
сексистських висловлювань також можна знайти). Однак, як на мене, те, що чоловіки
готові тренувати жінок як рівносильних учасниць збройного протистояння, уже
не виключають, а навпаки, включають у боротьбу з готовністю і повагою, говорить
про те, що психологічний механізм конструювання своєї сили через приниження
«слабшого» більше не діє, або ж не є настільки актуальним. З’явились інші ресурси
усвідомлення власної сили, колективні, і, хоча б потенційно, егалітарні.
Складається враження, що гендерні стереотипи ЗМІ сильніші за стереотипи
військових. Передачу «Хоробрі серця» 6, де йдеться про жінок на фронті, чоловік-телеведучий починає словами:
«Особисто мене дуже здивувало, що у зоні АТО, на фронті, є так багато жінок і
дівчат. Ці тендітні дівчата захищають, так відважно, нашу країну».
Після цього у студії з’являється Ганна Стецько, доброволиця-кулеметниця
батальйону «Айдар», на височезних каблуках і у підкреслено жіночній сукні. Після її
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Ольга Руденко аналізує кілька
яскравих випадків, у тому
числі шельмування заступниці Міністра внутрішніх справ
Еки Згуладзе та радниці
Міністра економіки і торгівлі
Яніки Меріло/ Коли ми
засуджуємо жінку за її зовнішність — ми печерні люди
// Повага — кампанія проти
сексизму: http://povaha.org.
ua/koly-my-zasudzhujemozhinku-za-jiji-zovnishnist-mypecherni-lyudy/

розповіді та сюжету про інших жінок-військових, ведучий питає чоловіків-військових у студії, що вони думають про участь жінок у війні:
Дівчата і війна це різні речі. Але це відповідь всім скептикам — з ними ми тільки
можемо перемогти.
Присутність жінки на фронті мобілізує — коли бачиш, що вони все це витримують, тоді самому нити — ганебно.
Краще б вони були дома, але якщо хочуть — то не можна перешкоджати. І хай
буде стидно тим [чоловікам], хто дома сидять і бояться йти на війну.
Така еклектичність гендерного сприйняття є логічною — символічна сфера
не встигає переформатуватись, щоб відобразити дійсність, та й сама дійсність є
еклектичною. У інших відео-сюжетах чи журналістських репортажах про жінок на
війні обов’язково знайдуться військові чи волонтерки, які після шести діб боїв з’являються з манікюром і макіяжем7 (а інші кажуть, що згадують про дзеркало раз в
три дні). Типовий медійний образ — матері, яка пішла на війну, щоб війна не прийшла
до її дітей. Це така модифікована до сучасних умов модель «берегині», в якій жінка
завжди є спочатку матір’ю, а потім уже усім решта — патріоткою, громадянкою, воїном. Марія Берлінська жартує, що якби щоразу, коли журналісти її запитують щось
типу «ну як це, дівчина і війна?! Ви пішли на фронт, щоб зустріти своє кохання?», їй
давали 100 доларів, вона б уже давно зібрала необхідну суму на безпілотник.
Показовим є вибір фотографії Надії Савченко партією «Батьківщина» для
своїх агітаційних матеріалів. Це фото, де Надія у формі, але з макіяжем, який
підкреслює тендітність рис обличчя. «Жінки можуть воювати як справжні воїни, але
жінка завжди залишається жінкою» — десь так варто підсумувати еклектичність
символічного дискурсу, яким як суспільство, так і чоловіки та жінки військові
намагаються описати участь жінок у війні.
Що ж значить «бути жінкою»? В українському «тилу» (якщо можна вважати тилом регіони, де не ведуться бойові дії, однак іде млява війна із внутрішнім ворогом)
українки і суспільство дають дуже різні відповіді на це питання.
У консервативному таборі — наративи про матерів, дружин, коханих, які чекають чоловіків з фронту; тих, за кого воюють чоловіки. Звісно, так є — але чекають не
лише жінки. Батьки, дідусі, брати і друзі чекають теж. Суспільство оспівало «горе
матері, яка втратила сина», не помітивши батьківського горя. Це жіноче «чекання»
описується з тими ж маркерами пасивності, як і «сидить дома з дітьми», у той час як
під поверхнею знову сховалась уся праця — збільшене навантаження по догляду
та забезпеченню родини, психологічна реабілітація травмованих війною чоловіків,
волонтерська участь, політична діяльність.
Ідея жінки, яка чекає, часто візуалізується в образі молодої красивої дівчини
в національному строї. Близьким йому є жанр патріотичного еротичного плакату,
на якому напівоголені дівчата вигинаються у звабливих позах на фоні різних видів
зброї. Така сексуалізація є продовженням моделі «барбі». Саме з цього символічного
згустку походять не лише огламурення жінок-військових, але й хвилі шельмування
за красу політикинь та урядовиць 8.
Десь на межі цього консервативного «табору» уявлень, в якому жінки — це
про ніжність, красу, турботу, іронічний пост у фейсбук відомої волонтерки Тетяни
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Ричкової, де вона пише, що її не впізнали «в образі жінки», і додає відповідне фото
себе у чорній сукні, з червоною помадою і великою прикрасою-квіткою на якійсь
прес-конференції. «Образ жінки» — це вже щось, не тотожне жіночій «суті». Це маска,
яку можна носити або зняти. Таке ставлення створює критичну дистанцію між жінками і стереотипами жіночності, з якої може проступити глибше розуміння процесу
формування гендерної ролі як соціальних уявлень про поведінку, належну якійсь зі
статей.
«Емансипований» табір формують жінки та їхні соратники, які активно волонтерять, займаються громадською діяльністю й політикою, бізнесом, освітою,
мистецтвом, журналістикою тощо, різного віку і соціального походження. Рівень
усвідомлення та теоретичної обізнаності щодо гендеру в цьому таборі може значно
різнитись. На пошук знань та потребу в обговоренні вказує те, що 8 березня 2015 року
відбулось близько 30 подій, присвячених гендерній рівності, в Києві та регіонах (дискусії, круглі столи, художні виставки, лекції, кінопокази, феміністичні марші тощо)9.
Це були розрізнені події у різних містах, організовані різними людьми — що свідчить
про формування значного соціального запиту на переосмислення гендерних ролей.
Раніше цей запит також був, однак він проявлявся радше у неоформленому невдоволенні, взаємних претензіях чоловіків і жінок, а публічні форми протесту (акції Фемен,
марші Феміністичної Офензиви) видавались суспільству малозрозумілими і занадто
радикальними. Активна і масова участь жінок у Майдані, війні, волонтерському
русі, політиці, їхня самовідданість і героїзм підважує моделі «барбі» і «берегині». Їхні
уламки усе ще присутні у публічному просторі, усе ще відтворюються, зокрема, і
самими жінками, однак вони не здатні ні адекватно описати сьогодення, ні сформувати повістку — адже самі є породженням пострадянської системи стосунків, яка
розвалилась.
Поява у публічному просторі помітних жінок військових, політикинь, міністрів
та працівниць уряду, деякі з яких не цураються ні власної жіночності, ні фемінізму,
сприяє формуванню нових рольових моделей та зміні гендерних уявлень. Однією з
цікавих березневих подій була дискусія, організована ГО Інститут масової інформації. За її мотивами знято відео «Гендерна дискримінація в Україні. Жінки і ЗМІ»10, у
якому зібрані експертки (журналістки, депутатки, урядовиці) обговорюють кілька
фактів дискримінації, а саме розбіжність в оплаті праці чоловіків і жінок на однакових посадах (30%), різницю у політичному представництві (у парламенті — 11% жінок),
та відмінність представленості у ЗМІ, зокрема, в якості експерток (жінок у ЗМІ — 25%).
Ці цифри свідчать, що публічна сфера реагує на зміни гендерного ладу досить
повільно — однак не повільніше, аніж у країні здійснюються державні реформи.
Привітання з 8 березня Президента України Петра Порошенка є цікавим зразком
реакції на змінену і змінну реальність. Звернення записано 7 березня, під час зустрічі
Президента з волонтерками та жінками-військовими. У тексті під заголовком «Президент вручив нагороди жінкам: все найсвітліше в нашому житті — від вас», оприлюдненому на офіційному сайті, Порошенко дякує жінкам за їхню самовіддану працю
та відзначає необхідність збільшення представництва жінок у всіх органах влади,
адже присутність жінок сприяє усталенню розсудливості та миру. Президент бажає
українкам наснаги у боротьбі з консервативними гендерними стереотипами, однак,
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водночас, зазначає, що 8 березня — більше не політичне свято, згадує про весну і
кохання. Невеликий відео-фрагмент події, опублікований разом з текстом, містить
подяку дружині Марині та визнання її внеску в його політичні успіхи11.
Це привітання значно відрізняється від березневих вітань різноманітних
політиків попередніх років, де йшлось лише про красу, весну, ніжність, любов та
вдячність матерям, сестричкам, коханим, й ніколи не було про жінок як професіоналок та громадянок. Його неоднозначність зрозуміла у непевній ситуації змін,
коли частина жіноцтва прагне традиційних квітів та подарунків, інша готова різко
критикувати за такі привітання, а хтось стверджує, що 8 березня радянське свято і
тому його варто узагалі забути.
У гендерній площині є ще дві дієві сили, які я поки не згадувала, обидві — геополітичного характеру. З одного боку, це релігійний фундаменталізм та консервативне мракобісся російської політики та публічного дискурсу, яке набуває особливо
потворних форм у сепаратистських республіках — мережу нещодавно «взірвало»
відео, в якому один із лідерів ЛНР забороняє жінкам відвідувати бари та наказує
сидіти дома і вишивати хрестиком. У конфлікті з ворогом ми вибудовуємо свою
ідентичність як протилежну, щоб не уподібнюватись Росії, приймаємо емансиповані
цінності. З іншого боку, цьому ж сприяють і євроінтеграційні аспірації України — гендерна рівність є порівняно дешевим способом проявити свою «європейськість», що
сприяє інкорпорації цієї риторики у політику та повсякдення. Ці сили підживлюють
емансипаційний табір, який стрімко розростається, залишаються при цьому неочевидними, як добриво.
Наразі на цьому я зупинюсь. За межами тексту залишилось достатньо нюансів
та важливих питань, які потребують подальшого осмислення та проговорення.
Наприклад, сексуальне насилля у зоні збройного конфлікту, становище жінок на
окупованих територіях та гендерні ролі у ДНР та ЛНР, у тому числі ополченок, їхній
досвід (нам всім ще доведеться розучуватись бачити в інших ворога і повертатись
до людяності, розпізнаючи живих людей за прапорами і політичними поглядами),
поняття гетеро- і мононормативності суспільства, участь ЛГБТ-спільнот у соціальних трансформаціях країни, від Майдану і до сьогодні, та інші.
Прогнозувати подальший розвиток подій складно. Хотілось би завершити
оптимістично, однак ситуація є надто непевною. Реальність мутує під впливом
багатьох факторів, не всі з яких наразі проявились. Натомість варто придивитись до
самих способів бачити, осмислювати, творити дійсність, які ми можемо використовувати уже зараз, аби не опинитись у пастці звички думати поверхнево. Гендерна
критичність та творчість буде тут помічна.
В української художниці Влади Ралко є нова серія картин на тему війни. На ній
жінки сповивають солдатів, тіла яких стали живими мішенями. У сентиментальних
подяках за материнство та у тропах про матерів, які чекають синів з фронту, немає
буквального материнського досвіду — фізичного виношування, родів у муках, важкої праці догляду за маленькою дитиною, клопотів виховання, турботи лікування.
Однак у живих розмовах жінки згадують саме про це, нагадують, що тіло солдата,
його чи її життя — це недоспані ночі якоїсь жінки, жінок, жінок і чоловіків, величезна
кількість часу та зусиль, які перекреслює куля. Зворушливий соціальний ролик на
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підтримку української армії, який з’явився восени 2014, про це ж12 . Він починається
словами «я — батько». Далі військові розповідають, хто вони у мирному житті — про
професії та особисті зв’язки: «Дядя Юра, водій маршрутки». «Я скоро одружуся».
«Начальник отдела продаж». «Свидетель на свадьбе». «Сусід, який завжди стукає
по батареї». Це відхід від риторики безіменного героя, який зобов’язаний пожертвувати собою на благо нації, віри, ідей. У ролику солдати — живі люди, чиє життя
безцінне і не має приноситись у жертву. Відео закінчується словами «Ніхто з нас не
народжений для війни. Але всі ми тут, щоб захистити нашу свободу». У таких культурних творіннях вчувається гідність та уважність, пошук достойних відповідей
на сьогоднішні виклики, намір проникати глибше, ніж поверхні, не відтворювати
шаблони, а випрацьовувати нове.
Еволюційне тлумачення ролі війни, як я вже згадувала на початку цієї статті, у
формуванні внутрішньогрупового альтруїзму та взаємодопомоги під час конфлікту з іншою групою у Кам’яній добі. Цей механізм сильніше проявлявся у чоловіків,
адже чоловіків іншого племені при нагоді нещадно вбивали, жінок же залишали
в живих як репродуктивний ресурс. Іншими словами, це еволюційний спосіб формування альтруїзму у чоловіків, за принципом «ти мені — я тобі». Жіночий механізм
формування альтруїзму закладено у пологах та ранньому догляді за дитиною.
Його принцип — «дбати, бо ти — це я». Альтруїзм та егоїзм — не лише моделі поведінки, яким навчаються у процесі соціалізації. Є припущення, що вони передаються
генетично. Можливо, трьох мільйонів років історії людства та неймовірного рівня
розвитку технологій уже досить для того, щоб генерувати якісь гендерно-змішані
моделі альтруїзму та близькості, у які можна, хоча б потенційно, включати усе
людство, без поділу на групи.
З гендерованою еволюцією альтруїзму резонує те, що фемінізм має послідовну анти-воєнну позицію, засуджує будь-які види насилля та агресії як
прояв домінування, основного способу вибудовування ієрархії у патріархальних
суспільствах. Цей підхід поставив у складне положення українських феміністок
під час Майдану і війни. Теоретично, насилля було неприйнятне як таке. Практично — неминуче, адже його причиною був захист від іншого, безжалісного насилля.
Закони 16 січня, убивства на Грушевського та Інститутській, окупація Криму,
провокування сепаратизму — це свідома нападницька агресія, від якої не можна
піти, взявши дітей та покинувши квартиру. Теоретично — насильницький опір має
призводити до формування нової патріархальної ієрархії. Практично — наразі
формує нове поле можливостей, сприятливе емансипації жінок і чоловіків. Однак,
теоретично, ми й далі маємо говорити про неприйнятність насилля. Чи може це
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зробити країна, яка воює? Практично — може, оголошуючи численні односторонні
перемир’я. Формуючи нові цінності.
Наприкінці весни 2014 року Марія Берлінська сказала мені, що не поїде на
Схід, аргументуючи свою позицію тим, що «помирати потрібно за ту землю, у яку
готова лягти». Наприкінці літа вона уже була там — по тій причині, що агресора
слід зупинити заради державності; також, воювати поїхали її товариші з Майдану.
Заради людей, студентка Києво-Могилянської Академії обстригла довге русяве
волосся (ах, як цю історію люблять медіа!) і опанувала фах аеророзвідниці. Обрала
найефективніший шлях зберігати життя, попереджувати смерті та поранення.
Пріорітетність аеророзвідки для плідного ведення бойових дій, для безпеки солдат
Марія намагається донести до суспільства, державних органів, бізнесу, у тому числі
користуючись своїм романтичним образом «дівчини на війні». Вона стала героїнею
численних телепередач та інтерв’ю, де розповідає про свою професію, а згодом
заснувала Центр підтримки аеророзвідки при Києво-Могилянській Академії. Маруся — це гарний приклад дієвої зміни реальності, реалізації феміністичних принципів
у спосіб, можливий на практиці, та впливу на формування нового гендерного ладу.
Це також зразок творчого підходу до життя, у якому розкриваються індивідуальні
завдатки та винаходяться власні способи рішень актуальних питань.
У реальності, яка змінюється, цінністю є не відтворення ідеальних зразків (яких
би то не було), а мутація. Змішування. Немає більше жодних «вірних» моделей,
мудра еволюція вирішить, яка з гібридних форм найжиттєздатніша. Справа не
лише в українській ситуації — глобалізація і нові технології неминуче призведуть
до переформатування світу як такого і наших уявлень про нього. Людська психіка
часто опирається цим усвідомленням, адже потребує балансу для гармонійного
існування — а витримати баланс найпростіше у незмінних умовах. Це одна з причин,
чому ми заперечуємо зміни, навіть якщо вони очевидні, тягнемо у майбутнє атавізми мислення.
Прийняти світ як мінливий у якості його постійного стану, а не тимчасових
незручностей, і адаптуватись до нього можливо, розвинувши творчий світогляд
замість репродуктивного. Такий світогляд спрямований на індивідуальний аналіз
дійсності та особисті відповіді на її виклики у межах загальної егалітарної етики,
постійний духовний розвиток, а не на відтворення певних заданих сценаріїв у
якості шляху до щастя. Навчитись бути чоловіками і жінками, людьми, по-іншому, прийняти варіативність жіночності й чоловічності — наш новий еволюційний
виклик, шлях неминучого оновлення мислення та буття особистості у творчій
взаємодії з реальністю.
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Во время войны, когда слышен только голос оружия, голос безоружных теряется,
но именно его стоит слушать сегодня, поскольку оружие рано или поздно умолкнет, и нужно будет учиться жить в мире.
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Почему важно прислушаться именно к женскому голосу?

Я постарались описать женский опыт переживания военных действий на востоке
Украины, на территориях по обе стороны противостояния, используя данные глубинных интервью с женщинами, живущими на территориях конфликта, а также
в уже освобожденных городах востока и примыкающим областям. О том, как
менялось их восприятие событий, начиная с протестов на Майдане, о стратегиях
выживания, о готовности к диалогу, об опасениях и надеждах сегодня.
В своей работе мне приходилось встречать как проукраинских, так и пророссийских симпатизанток, а так же тех, кто просто «устали от всех». Я попыталась
отойти от политико-пропагандистской риторики, чтобы сфокусироваться на
историях, формулировать вопросы таким образом, дабы не провоцировать
интервьюируемых на бесплодные поиски истины и виноватых. Не стоит скрывать,
что как участники и участницы событий на Майдане происходящее на востоке мы
воспринимали через определенную оптику, но с каждым новым разговором наше
представление о ситуации на востоке расширялось и трансформировалось, обогащаясь новыми фактами и смыслами. Надеюсь, что в данной статье мне удалось
отразить широкий спектр мнений.
Женщины, с которыми мне приходилось встречаться в зоне АТО, очень разные:
у них различные политические предпочтения, социальное положение, уровень
доходов, возраст, они оказались по разные стороны блок-постов, но объединяет
их опыт и переживания, связанные с конфликтом на территории нашей страны.
Для интервью я старалась разговаривать с женщинами разных лет, профессий и
социальных статусов, часто это были случайные знакомые, которых я встречала
по дороге в следующий пункт назначения, или просто продавщицы в магазине
около гостиницы. Также, я использовала социальные сети или контакты друзей.
Друзья выручали в случаях, когда жительницы городов плохо шли на контакт, изза недоверия и страха боялись обозначить свою политическую позицию. О своих
взглядах ни в Лисичанске, ни в Донецке люди предпочитали не говорить, а те, кто
все же соглашались, часто просили гарантии конфиденциальности, и я намеренно
не пишу авторство цитат в этой статье, только город.
В своей работе мне было интересно обратить внимание на опыт переживания
военного конфликта гражданского населения и в первую очередь женщинам,
которые, не вовлекаясь в непосредственные боевые действия, страдают от
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последствий развязанной войны: систематических обстрелов, проблем с жильем,
инфраструктурой, доступом к медицинским услугам, тяжелой экономической
ситуации. И, несмотря на замалчивание темы сексуального насилия, этому опыту
тоже.
Начиная с активных противостояний прошлой зимы на Майдане, часто
звучали заявления, призывающие обратить внимание на некое «естественное»
предназначение женщины. Ссылаясь на «природную» слабость, несмотря на активное участие в протестах, им приписывались вспомогательные и «декоративные»
функции: обслуживание на кухне, первая медицинская помощь, уборка и другая
работа по обслуживанию «героев». В ответ на подобные консервативные заявления возникло несколько групп, в том числе «Женская сотня им. О. Кобылянской»,
которые заявляли о недопустимости подобного рода встраивания женской роли
в некую патриархальную модель, где для полной реализации женщины слишком
мало места. Они говорили о недопустимости под прикрытием заботы о женщинах
и детях, ограничивать женщин в правах, мешать свободному передвижению по
территории Майдана, мотивируя это опасностью. Эти группы имели большую
популярность и поддержку среди активных сторонниц протестов на Майдане.
Война — это всегда проявление силы и власти, и воспевание сопутствующих
этому качеств: сила, смелость, героизм. Перед глазами невольно возникает образ
воина, хотя данными качествами вполне могла бы обладать и женщина. С момента
начала боевых действий, заметен акцент на роли «героя-защитника», оставляя за
женщиной всю ту же роль «защитницы тыла», и уходя от детализации тех самых
«тыловых» сложностей, ставящих порою на грань выживания и психических и физических возможностей. Женская роль вытесняется из публичного, по-прежнему
ассоциируется с домашней сферой, в то время как упомянутая домашняя сфера
давно перестала быть для женщин с востока Украины местом «домашнего уюта».
Во время войны и культа силы патриархальные краски сгущаются, и появляется
больше контрастов. Доминирование одного пола над другим обосновывается
более значимой ролью на уровне защиты государственных интересов, защиты
родины и семьи, в то же время о потребностях и угрозах возникающих в жизни
обычных женщин слышно намного меньше, хотя они имеют комплексный и
системный характер. Все эти разделения ролей переносятся так же и на фронт, где
женщины-волонтерки выполняют все те же обслуживающие функции, и далеко
не все военные специальности доступны для женщин. Ярким примером есть тут
может быть летчица Надежда Савченко, которая так и не смогла получить эту
должность.
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Надежда,
34 года,
Мариуполь
медсестра
воспитывает троих детей

Вместе с тем возникает стигматизация женщин нового толка — «жена сепаратиста», «укропская подстилка», указывающие на отсутствие воли у женщины
и отводя ей пассивную роль. Так же есть и «свои» женщины, «жена героя» и есть
чужие, которые находясь в зоне конфликта, оказываются «сами виноваты». Буд-то
бы женщина не имеет свое воли и разума и призвана лишь оттенять позиции
своего мужчины.

«Лицо Донбасса»

Я несколько раз ездила на восток, переезжая от города к городу. Воочию увидела
большие проблемы с инфраструктурой: на некоторых участках совсем нет
железнодорожного сообщения, часто приходилось использовать маршрутки или
автобусы. Приближаясь к очередному пункту, взгляд неосознанно ищет следы
войны: окопы, заграждения, разрушения, следы воронок на дороге, следы огня
и несобранного урожая на полях. Но разрушения часто носят совсем не военный
характер — запустение, остовы заброшенных предприятий, плохие дороги. «Тут
и без войны за несколько лет все бы рухнуло окончательно», — делится с нами
местная жительница.
Во время опросов часто звучал вопрос, адресованный оппонент(к)ам и передаваемый нам как обращение к медиуму, для всех кто на территории Украины и в Киеве, что «тут, на востоке, все совсем не так, как по телевизору», и «мы не „ватники“,
среди нас тоже очень много образованных людей». Были и те, кто поддерживали
Майдан, но уже после, когда началась Антитеррористическая операция (АТО), а
вместе с ней и активная фаза идеологической мобилизации посредством Украинских СМИ, усилилась стигматизация жителей Донбасса:
Было обидно это слышать, мы же не «ватники» мы не «быдло», мы очень
переживали за вас, пока был Майдан. Мы же тоже хотим жить без коррупции и в
достатке. Как можно нас во всем обвинять? Почему сейчас вся Украина хочет нас
наказать? (Краматорск)
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Очень часто жители Донбасса представляются как пассивные, слабовольные,
ленивые люди, привыкшие к государственной протекции и ностальгирующие по
советскому прошлому, колбасой за 2,20, выступающие против украинского языка
и всего украинского. В то же время многие женщины на самом деле говорили
о том, что они идентифицировали себя с Украиной, не испытывали негативных
чувств к чему-то украинскому:
Я вот смотрела когда-то фильм «Красотка», знаете, с Джулией Робертс.
Первый раз я видела его на русском, и после того как все фильмы стали дублировать на украинский язык было немного непривычно, но через некоторое время я
даже не могла вспомнить, на каком языке я смотрела телевизор. У меня много
родни украиноязычной, но я не разговариваю, уже привыкла на русском. С осени у
нас отключили украинские каналы, и все вещание происходит только на русском.
И вы знаете, снова показывают «Красотку», но уже с русским переводом, и мне както непривычно было, и фразы какие-то не те, и смыслы уже не те, и не такая уж
Робертс от этого и «красотка». (Константиновка)
Кроме нормального восприятия украинского языка, женщины также говорят
о том, что они ассоциировали себя с Украиной, переживали за международный
успех страны, мировое признание:
Когда была олимпиада, мы так болели за нашу сборную, очень хотели победы,
мечтали, чтобы Украина прославилась на весь мир. (Донецк)
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Людмила Андреевна,
67 лет,
Ждановка
работала
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в саду

Более того, некоторые говорят о Донецке, как европейском городе, гордятся его мультикультурностью, мультинациональностью и современной
инфраструктурой:
Во время Евро-2012 тут много было европейцев, и все восхищались нашим
городом, он очень чистый, и осень современный. Мы гордились нашим аэропортом и
стадионом. Это был настоящий европейский город. (Донецк)
Кажется неуместным раздел по языковому или культурному принципу. Часто
нынешний раскол общества преподносится как конфликт антагонистических
ценностей, как выбор между новым, прогрессивным и европейским, противопоставляя этому все советское, консервативное и деградирующее. Когда как
сами жители восточного региона, вспоминая о «советском», ностальгируют по
стабильный жизни, обеспечению базовых потребностей, доступности медицины
и образования. За какое-то время «проукраинский» «европейский» город превратился в глазах всей страны в город «быдла» и малограмотных террористов-сепаратистов, «жителей Донбасса», которые обвиняются во всех смертных грехах,
худший из которых — президент с нормализированной тягой к авторитаризму.
Голос тех, кого автоматически записали в «ватники», отказываются слышать, ведь
проще поверить, что по ту сторону «орки» чем наши сограждане, нуждающееся в
поддержке. Это был длительный процесс, где мы можем вспомнить и высказывание писателя Андруховича о мечте о монолитной Украины без Донбасса и Крыма,
и «Спасибо жителям Донбасса за президента…», и про нарицательное «донецкие»
еще после Оранжевой революции. Ну и конечно же, ответные посылы о том как
«Донбасс кормит всю Украину» и высмеивание этой фразы со стороны оппонентов.
Вся эта инаковость долгое время продуцировалась и поощрялась в публичном
дискурсе, но за пару месяцев эти образы стали доминировать.

Между миром и войной

Мирная жизнь для многих осталась в прошлом, а связанные с нею воспоминания
вызывают умиление своей мелочной суетливостью. Планы купить квартиру, сделать ремонт или обустроить жилье отошли на последний план. Люди на востоке
живут одним днем, от безысходности обретая смиренность судьбе и философскую созерцательность, радуются каждому прожитому дню:
Я собиралась ремонт сделать, но может попасть в любой момент. Мы начали
его делать но, не закончив, остановились. А вдруг попадет? Сегодня в любой момент можно остаться без жилья, без белья и без ничего. (Лисичанск)
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В оценке ситуации перед началом конфликта женщины делятся на два
лагеря. Одни говорят, что и до начала конфликта было много проблем, связанных
со своеволием власти и бизнеса. Они называют такие конкретные проблемы:
нехватка работы, низкие зарплаты, плохая экологическая ситуация, незаконное
строительство. Часто указывают на плохое взаимодействия власти и населения,
что и становится причиной большинства проблем:
Городские власти не считались с мнением харьковчан, …[есть] проблема контакта общественности с властью. (Харьков)
Другая группа женщин довольно позитивно оценивает ситуацию в конкретном городе до начала конфликта. Эти женщины хоть и называют проблемы, с
которыми сталкивались в своих городах, воспроизводят общую картину перед
конфликтом как позитивную, говоря в основном о стабильности.
Чувствовалась стабильность, какая-то почва под ногами… То есть люди
боялись потерять стабильность. Понимали, что это все быстро не изменится, не
наладится. И этот большой корабль нужно направлять в другую сторону, и были
опасения, что не удастся его сразу выровнять, без крена он поплывет дальше.
(Славянск)
Очевидно, что представительницы этой группы часто именно из тех мест,
которые действительно пострадали в результате конфликта. Те, чья ситуация
действительно существенно изменилась в плохую сторону, которые пострадали, в
том числе и материально. Жизнь «до», несмотря на сложность и бедность в сравнении с нынешней ситуацией, кажется радостной и полной, хотя и о существующих
экономических проблемах они так же не забывают.
Кроме материального урона, эти женщины говорят об общем падении уровня
жизни, о большом количестве проблем, которые возникли из-за конфликта. Низкий уровень жизни, нехватки рабочих мест и низкие зарплаты, произвол местных
чиновников — звучит едва ли не в каждом интервью.
Было сложно устроиться на работу. Потом сокращение. Год сидела без работы,
тяжело было. По банковской специальности так и не смогла найти работу. У меня
2 высших образования — бухучет и аудит, менеджер организаций. По образованию
невозможно было найти работу. Опыта работы нет, говорят — девушка, вам скоро
в декрет. (Запорожье)
Главное место в оценке положения женщин на территории подконтрольной
Украине и нет — тяжелое материальное положение, которое существовало еще до
конфликта, а сегодня приобрело уже критические формы — речь идет о невозможности приобрести товары первой необходимости и медикаменты:
…Работа которая приносила мне только удовольствие [не была основным
доходом семьи] стала единственным источником дохода для всей моей семьи… Ещё
очень выросли цены и очень многие простые вещи стали не по карману простым
людям, проблема с медикаментами, они становятся роскошью. (Донецк)
При распределении дохода сегодня главные статьи семейного бюджета — это
преимущественно еда, детская одежда, детские занятия и оплата коммунальных
услуг. При этом ситуация когда доход женщины в семье не является существенным, становится проблемой в случае призыва в вооруженные силы мужа, с
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последующей потерей занятости, работоспособности или гибели. В партнерстве
женщина часто больше занята заботой о доме и воспитанием детей, что сказывается на ее приоритетах в выборе работы. Как правило, это неполная занятость,
государственная служба с возможностью уходить на больничный, и вместе с этим
маленькая, чисто символическая, зарплата. Неравенство в оплате труда, слабая
вовлеченности женщин с публичную сферу и низкая экономическая активность
делает женщину особо уязвимой:
Основные траты — это дети: еда обучение одежда... Но за мою зарплату медсестры 1500 гривен — это два раза сходить на рынок. Все остальное — это заработок
мужа, он — строитель. Но у нас в Мариуполе никто ничего не строит, не отделывает, и он просто переезжает по Украине и ищет работу. (Мариуполь)
Цены на бензин, цены на продукты, цены на одежду. Зарплата, крайне
маленькая. В зимний период нас перевели на полставки, на 800 гривен на руки
сильно не проживешь. Это хорошо, что я с родителями, и вместе оно как-то легче.
(Запорожье)
Ухудшилось питание в школах, не поступают в больницы лекарства, повысилась оплата за пребывание ребенка в детском саду. Цитаты из интервью передают
эмоциональное состояние паники, угрозы, страха, отсутствия смысла, замершей
жизни:
Центр чуть замер и около двух месяцев, после восьми вечера в городе никого
не было, даже страшно как-то было. Ничего не происходит, но нигде нет людей», —
говорит женщина из Мариуполя, описывая город весной, еще до начала боевых
действий. Она же продолжает, описывая теперешнюю ситуацию: «жизнь как
замерла, и мы не можем ничего планировать, не можем вкладывать деньги и силы,
люди бояться, и нет смысла.
Многие отмечают изменение в эмоциональном восприятии, сравнивая свою
реакцию на смерти и избиения год назад и сейчас. За последний год мы все стали
немного другими, приобрели новый опыт, и порою очень сложно его осмыслить.
Новости об обстрелах, смертях и жестокостях уже не шокируют, как это было еще
год назад. Если жизнь до конфликта была связана больше с частной сферой, а
проблемы не выходили дальше бытовых потребностей, то сегодня расширяется
рамки не только политической вовлеченности, но и эстетического.
Когда мы вывозили людей из Дебальцево, всю дорогу обстреливали. И уже не
было страшно. Вижу, как вдоль дороги летит исходящий, и думаю какая красота — след, как от кометы! Никогда не думала, что смогу получать эстетическое
удовольствие, глядя на летящие на закате снаряды.
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Или, продолжает та же женщина:
Очень много цинизма во мне стало. Я уже знаю военную лексику. Звонит мне
парень Юра, с позиции. Спасибо тебе за «Целокс», удалось спасти пять жизней. У нас
только два 200-х и семь 300-х. Могло быть больше, если бы не гемостопы, которые
ты привезла. И эта информация о том, что среди ребят, которым ты помогаешь,
два 200-х и семь 300-х, уже не трогает. Я просто радуюсь, что помог и больше
людей выжило. Спрашиваю, а кто умер? Саша? А да, помню… меня уже задевает и не
вызывает никаких эмоций смерть знакомых. Иногда эта жесткость в себе пугает.
Слезы были последний раз в августе, когда похоронили первого солдата запорожского. С тех пор я не плакала. Раньше частенько было, но это раньше. (Запорожье)

Страхи, бессилие и пути спасения

Интересно, что на вопрос о том, «где бы вы искали спасения, и на какого надеетесь
в случае опасности», отвечают, что в основном надеются на родственников и
друзей; и только изредка говорят о попытках получить статус переселенцев или
покинуть территорию военных действий при содействии государства, но вспоминают об этом опыте взаимодействия как о негативном:
В государственные службы обращаться вообще нет смысла. Мы выехали в
Сумы к родственникам, нам было где жить, но я решила как переселенка стать
на учет. Хотелось официально стать на учет, оформить официально ребенка в
школу. Нам сказали, что ничего нам не положено, жилья мы вам не дадим, хорошо,
что у нас есть, а выплаты вам пусть Ахметов и Пинчук делают. У меня в Сумах
есть поддержка, у нас большая родня, но мне просто жаль тех людей, которым
некуда обратиться. В основном спрашивают даже с детками, соседи хотели бы
выехать, но и некуда и не за что. Вот они живут и не получают зарплату, и им не
за что выехать. Основная масса сейчас таких людей. (Мариуполь)
Женщины из областей, граничащих с зоной АТО, перечисляя свои страхи
в первую очередь упоминают о росте криминогенной обстановки, боязни быть
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ограбленной, остаться без средств к существованию, и распространении конфликта на их область. В то же время оставшиеся городах под обстрелами, кроме страха
остаться без доходов и продуктов питания или потерять жилье, также описывают
свои страхи получить инвалидность.
Я боюсь остаться калекой, я еще молодая и не стану жить без рук или ног. Не в
нашей стране, мы никому и здоровые не нужны. (Донецк)
Одна из основных эмоций женщин — это беспомощность, бессилие. Хотя не
все прямо утверждают, что ничего не могли или не могут изменить. Женщины,
которые принимают участие в волонтерских проектах, считают, что могут влиять
хоть на что-то в меру своих возможностей, те, кто не вовлечены, утверждают,
что конфликт начался без их участия и закончить они его тоже не в силах. Часто
ссылаются на роль политических лидеров, которые более осведомлены и имеют
больше полномочий:
…и там, где я чувствую, что я могу влиять, я понимаю, что я не имею права
не использовать все, что я могу, на что я способна. (Донецк)…сейчас мы живем,
как мухи. День прожил — и слава богу. Никаких планов вообще нет. Хотелось бы
пойти на курсы иностранных языков, улучшить свои знания и ребенка. Но я не могу
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себе этого позволить, потому что зарплата не платится. Были планы сдать
на права, но нет денег, а если есть лишняя копейка — откладываем, мало ли что.
(Лисичанск)
Но после интервью с большинством женщин складывается впечатление,
что мирное население чувствовало и чувствует себя беспомощным. Описывая
ситуацию, которая сложилась в Украине, описывая приближение и развитие этой
ситуации, женщины использовали такие фразы:
…эта ситуация пришла к нам постучала к нам в дом, мы стали заложниками
этой ситуации.
Потом начался Крым… Потом начался Донбасс.
…всё везде летело как снежный ком… катилось, катилось, катилось.
…запущен механизм ненависти.
…стало понятно, что что-то назревает.
…мы чувствовали, что оно к нам всё придёт.
И вдруг это все оборвалось.
В этих фразах чувствуется гнетущий образ беды, которая или медленно
надвигается, или внезапно случается, но которую, в любом случае — нельзя
остановить. Очень заметна безликость этой беды — женщины редко прямо говорят
о власти, военных, России, сепаратистах, боевиках. Они говорят о «чем-то», об
«этом», о «ситуации», говоря о происходящем как о всеобъемлющем и необратимом и абстрактом «зле», которому они не могут противостоять, а только смириться
и приспособиться:
…Мы старались без необходимости не выходить из подвала, я даже сейчас не
могу уйти далеко от дома. Тревожно как-то, максимум на работу или в магазин. Обстреливали каждый день, но мы научились понимать, когда будет пауза
на несколько часов, и в это время старались принести воды, приготовить еду.
(Славянск)
Я посетила Мариуполь спустя неделю после обстрела. Повсюду заметны
следы обстрела, разбита школа и детский сад, дома. Чтобы продолжить учебный
процесс школьников учат в две смены, перевели детей из пострадавшего здания
в стоящую радом уцелевшую школу. Я видела, как первая смена идет по домам,
слышен сильный грохот похожий на громовой раскат, мне становится не по себе,
но дети продолжают идти, будто бы ничего не происходит. Встречаю учительницу,

Сучасні
наративи Донбасу:
право бути обивателем
та героєм

Нина Потарская
Голос невоюющих:
опыт женщин Донбасса

170

Нататья, 34 года,
Донецк

психолог
в Центре
матери и ребенка

171

Нина Потарская

Голос невоюющих:
опыт женщин Донбасса

172

она рассказывает, что сильные выстрелы слышны почти каждую ночь, и все уже
просто привыкли.
Основные тревоги и опасения связаны с детьми, их безопасностью, созданием
ситуаций отвлекающих от страшной реальности. Женщины зачастую выполняют
привычную роль эмоционального буфера, не только для детей, но и стремятся
быть поддержкой близким.
Как только начинают стрелять с нашей стороны, я тут же звоню сыну в
школу и стараюсь спросить, аккуратно, что бы его не напугать, узнать как он,
сказать ему, что я его люблю. Если он не отвечает, у меня внутри все холодеет, и я
тут же бегу в школу его забирать. (Мариуполь)
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Одной из тем умолчания в городах, где присутствуют вооруженные мужчины — сексуальное насилие. В открытых источниках можно найти лишь несколько
эпизодов, но это не означает, что в реальности случаев изнасилования так же
мало. Я часто слышала пересказы историй о том, как ведут себя военные, о том,
что происходит с женщинами в плену, и почему опасно выходить на улицу в
темное время; но ни одна из рассказчиц не могла бы свидетельствовать об этом
в суде, жертвы сексуального насилия, как правило, не обращаются в милицию.
На проукраинской территории это нежелательная информация, бросающая тень
на образ «героя», а на территории ДНР уже длительное время не работают суды.
Сексуальное насилие в военном конфликте зачастую замалчивается и воспринимается как некая очевидная в данной ситуации норма, а женщина выполняет
обслуживающую функцию, для «изголодавшегося по ласкам воина».
Любая из представленных патриархальным обществом ролей делает женщину уязвимой, и особенно в условиях нарастания агрессии в обществе. Если
это, условно говоря, роль «Барби» — сексуальное насилие, если «хранительница
очага» — экономическая уязвимость и сложности при переселении с детьми.
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Диалог и мир

При обработке материалов исследования сложилось впечатление, что люди не
вполне понимают причины конфликта и часто не могут озвучить требования
воюющих сторон. Вспоминали ситуации, когда военные на блок-постах договаривались о том, что прекращают взаимный обстрел и делают перерыв на обед:
«Будто бы это игра у них такая»:
Эти требования постоянно меняются и постоянно выдвигают другие, а сейчас
они просто называются «минские договорённости» и, по-моему, половина уже не
помнит, что в этих Минских договоренностях было подписано, единственное, что
сейчас интересует всех — это отвод войск и прекращение огня, вот это самое
основное требование, которое интересует население. (Донецк)
Они замечают, что события весны прошлого года были отчасти спровоцированы, отчасти сконструированы и срежессированы. И в ответах относительно
возможного мирного диалога и взаимодействия можно заметить готовность
искать компромисс:
Как мне кажется, можно было избежать конфликта. Вот когда майдан произошел, там все настолько нужно было продумать и сделать, чтобы людей сплотить, а не разобщить. Тут стратегия должна была быть тонкой и без агрессии,
тонкой и мягкой с «поглаживанием» востока, с «поглаживанием» запада… но нужно
было стремиться к тому, чтобы один протянул руку другому, невзирая на язык,
менталитет, мы все равно близкие люди. Казалось, мы живем в цивилизованном
мире, никто не ожидал, что будет применено оружие. Мы до последнего надеялись
на диалог. (Славянск)
Интересны были ответы относительно желания выстраивать диалог с
оппонент(к)ами: в городах отдаленных от мест вероятных обстрелов респонденты заявляли о своей неготовности идти на компромисс, ссылаясь на огромные
жертвы и желание довести дело до конца. Так же решительно против примирения
были те, кто участвует в активной поддержке одной из сторон. Те же, кто далеки
от политической активности, наоборот, говорили о том, что причины конфликта
надуманы, и стоит работать на укрепление взаимодействия и диалога, убеждены возможности избегать поднятия конфликтных тем, и даже работая в одном
коллективе, сохраняют плюрализм мнений:

Сучасні
наративи Донбасу:
право бути обивателем
та героєм

Нина Потарская

Голос невоюющих:
опыт женщин Донбасса

174

Нужно предпринимать действия внутри общества по развитию толерантности, потому что многие из Киева и западной части странное имеют представление о том, кто здесь живёт. (Донецк)
Многие рассчитывают на то, что будут работать различные программы — как
государственные, так и международных доноров, направленные на усиление взаимодействия, и готовы включиться в работу таких инициатив в своих регионах.
Мы действительно слишком мало друг о друге знаем. Названия населенных пунктов восточной Украины мы узнаем только после взрывов, обстрелов и трагедий.
Лично я не подозревала о существовании города Волноваха, пока там не погибли
люди. Как живут и чего хотят люди в городах с суровыми названиями: Торез,
Харцызск и Зугрес. Кто это знает? Есть некое обобщенное «Донбасс», с размытыми
очертаниями и негативно окрашенной коннотацией. Возможно, еще не поздно
узнать друг друга, выслушать и понять и начать диалог:
То есть тут проявилось, что в принципе другую точку зрения, другое мнение
сложно принимать. Мне кажется, здесь может быть выходом именно постоянный,
скрупулезный, медленный, мягкий… вот все-таки, диалог. Может быть, с привлечением — что у нас сейчас многие делают — психологов, медиаторов и все такое
прочее. (Краматорск)
События последнего года нам еще предстоит изучить, описать, осмыслить и
эта статья не может претендовать на глубокий анализ, так как писалась она еще
до подведения окончательных итогов исследования. Этот текст может служить
небольшой зарисовкой или фрагментом жизни женщин на территориях конфликта. В Донецке ежедневно рождается порядка 100 детей, и как говорила одна
из моих героинь, одинокая мать из Донецка — «жить-то нужно как-то». И очень
хотелось бы, что бы жизнь женщин, да и всего населения, на военных территориях
поскорее стала мирной, полной и счастливой.
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Она бы не звонила мне так часто, чтобы не обременять. Звонила я. Я решила прожить с ней эту войну. А как иначе? Я должна знать, как все было. Война рано или
поздно закончится, а нам жить дальше…Все что, она мне говорила по телефону, я
записывала. Я писала о ней как о Клубнике Андреевне. Но это имя ей выдумала не
я, а один мальчик в детском саду, где она работала задолго до войны.

2014
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6.05

14.03

Наконец-то я узнаю в тебе Клубнику
Андреевну. Возле банкоматов с табличкой
«не работает» она пытается объяснить своим
подружкам, что блок-посты и эти таблички
на банкоматах — две стороны одной медали.
И что это не следствие киевской власти —
в банкоматы не завозят наличные через
посты ДНР.

Я еду к тебе.

4.04
— Ну, разве можно бросать камни в
милиционеров?
— Конечно, нельзя, — отвечаю я.
— Ну, а город тебе не жалко? Все же поломали… я смотрела по ТВ.
— А тебе не кажется, что главная площадь
страны стала похожа на некоторые места,
где ты живёшь. И где я жила — на Ждановку!
Людмила Андреевна, стань снова Клубникой
Андреевной. Тебя же так однажды один мальчик назвал, а потом все дети так стали звать,
потому что ты разрешала им спать с кукла
ми во время тихого часа, и никто во всем
детском саду «Ромашка», где ты работала,
не разрешал.

8.05
— Повесили эти бигборды.
— Какие эти?
— Референдум 11 мая.
— А ты?
— Мы, с Ниной Михайловной так и сказали
Вальке: мы за Едыну Украину. Никуда мы
не пойдём. А Валя: мы хотим быть независимыми! А я ей: Валя, брось продавать
свою редиску и пойди почитай об этом
слове — «независимые».

5.05
В Ждановке два дня как блок-посты. Передвижение по городу или в соседние только
с паспортами, и все тщательно проверяют,
банки закрыты.
— Ну, кто Аля во всем этом виноват?
— Все мы. А кто еще?

10.05
Клубника Андреевна каждый день ходит
на огород через посты ДНР... сказать, чтобы
не ходила? Не послушает. Сказать что, мол,
подожди немного, а сколько ждать? Она
говорит, что не боится ни капли, там, мол,
наш сосед. Я знаю этого парня: служил в
Афганистане, после возвращения много пил,
бил свою мать, она часто пряталась у нас, он
тогда колотил в нашу дверь, потом перестал
пить, стал ходить в церковь. И вот, теперь на
блок-посту.
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11.05

14.06
— В Ждановке голосуют. Идут довольные как
слоны!
— А ты?
— Я — нет. Ну, и что теперь будет?
— Я просто наберу тебя завтра. А как только
удастся, приеду. Знаю, что у тебя огород, и
ты не оставишь... Ехать нужно мне. Знаешь, я
редко бывала дома... Надо было чаще. И все,
кто уехал из Донецкой... Наверное.

Мы, конечно, каждый день просим Клубнику Андреевну приехать к нам из Донецкой
области. Она хохочет, что никто не найдёт её в
лопухах (это она про свой огород), и что у неё
есть ещё и подвал.

19.07
Обещаю, когда все закончится, сделаем в
Музычах мегавечеринку с Клубникой Андреевной. Надо чтобы вы с ней встретились, а она
с вами!
— Я им паспорт не хотела давать — руки немытые сто лет. Еле сдержалась. Хотела сказать:
такого у нас ещё не было, чтобы такими грязными руками паспорта проверяли! Паспорт
мой чистый жалко. Грязный стал теперь.
— На блок-посте проверяли?
— Да.
— Может быть все же?
— Никуда я не поеду.

22.05
Клубника Андреевна говорит, что она звонит
Ленке, которая голосовала на референдуме,
поспрашивать про ДНР, а та психует. Не может
ответить ни на один ее вопрос.

24.05
Президентские выборы в Ждановке не
состоятся. И там не горюют повально по этому
поводу.
24.07
10.06
— Как же мы устали, и ты и я, как все закончится, поедем отдыхать, вместе, да?
— Да, поедем... к бандеровцам водичку пить
(смеётся).
Это она про Сваляву, куда мы обычно ездим.

— У нас пока тихо, но слышу что-то из Горловки. А как вы там?
–А у нас третья волна мобилизации. Смешанные чувства.
— Вову могут?
— Да, ему ещё нет сорока.
— Аля, а если возьмёт Нацгвардия и отойдёт,
зачем же Вове из-за нас всех тут?.. С кем же
тогда ДНР будет воевать?
— С тобой, наверное, начнёт воевать ДНР.
— У меня нет ничего, кроме огорода, Ирмы
(собака), обстановка — простая, золота — пара
колец, ради чего со мной?
— Но у других что-то есть... Хотя, я не думаю,
что Нацгвардия отойдёт.
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1.08

Многие спрашивают: «Как там Клубника Андреевна в Ждановке?» Я ценю. Спасибо. Но не
выходит никак её уговорить уехать из Донецкой. И я сдалась, вернее, не могу я взрослому
человеку, талдычить одно и тоже, каждый
раз когда она мне звонит: уезжай, уезжай,
уезжай… к нам. А чтобы поговорить со мной,
ей нужно идти на кладбище — только там есть
сигнал мобильной связи. В былые времена я
бы говорила об этом как о художественной
метафоре: только на кладбище в Ждановке
есть связь с внешним миром. Но не сейчас.
Но я уговорила её оборудовать подвал. Вы
можете представить, как мы это обсуждали?
Однажды я расскажу об этом громко.

Клубника Андреевна ни в какую не хочет
уезжать. Она говорит: мы договорились
на улице друг другу помогать, если будут
бомбить. И добавляет: понимаешь, остались
самые стойкие…
Считайте меня плохой дочерью, я не могу её
уговорить.

6.08
В Ждановке MTC, похоже, работает только
на кладбище, люди ходят туда звонить, ну
и к своим на могилы заходят, конечно же. У
Клубники Андреевны там отец, мать, брат. В
Ждановке она слышит стрельбу из Шахтерска: утром и вечером. В Ждановке пока
тихо. Но не в головах. Если у кого-то есть под
рукой основательная статья о сланцевом
газе. Пожалуйста, сбросьте. Как выяснилось,
ей нужны аргументы, как она выразилась
–«железные против своих на рынке». Сказала,
что завтра придёт с блокнотом (ну, да на
кладбище), чтобы все записать об этом. Мне
задание на завтра — подготовиться. Похоже, в
Ждановке «не дождавшись Правого сектора»,
теперь «боятся» сланцевого газа — «нас им
потравят» — гудит на Ждановском рынке.

12.08
Из Ждановки, вернее из Ждановского
кладбища:
— Война войной, а гладиолусы я продала.
Берут на свадьбы, на дни рождения. Женщина
пришла: так хочу на стол поставить — у меня
сегодня День рождения! Цветы людям на радость, и мне — хорошо. А половина Ждановки
уехала. И знаешь, Аля, уехали в основном те,
кто ходил голосовать 11-го... Ну, ты представляешь, какие подлые.
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14.08
— У нас график такой — с шести постреляли и
до семи, а потом вечером — с восьми, и до того,
как стемнеет, вот такой спектакль, Аля.
— А флаг висит ДНР на мэрии?
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16.08
Жива! На её улице погиб человек. Женщина.
Когда все, как она сказала, закончилось, она
пошла, как обычно, на кладбище и позвонила
мне. Моя мысль: я не заслуживаю...

17.08

— Не обращала внимание, я посмотрю, хотя
наш мэр за ДНР... или прижали его, я его хорошо помню по детскому саду, с Наташей ходил
в одну группу, потом в школу вместе ходили.
Я пошла, молча, заплатила за коммунальные,
а люди не платят, мол, война: зачем? А я им
говорю: насчитают вам пеню, будете потом
знать! И не закрывают ничего: ни помидоры,
ни варенье, нет настроения, говорят, а я закрываю, думаю, придёте ко мне зимой, когда
война закончится.

Работает только life, и работает только на
кладбище (никогда не имела симпатий к
таким названиям, но сейчас оно заиграло), и я
бросилась правдами и неправдами добывать
сим-карту этого оператора. Собственно, у
меня вышло, я нашла человека, который
продаёт сим-карты и телефоны в Ждановке.
И он был готов привезти пакет life к ней домой
на велосипеде. Его магазин уже несколько
дней не работал. Потом подумала, что лучше
и телефон у него купить. Словом, запастись.
А он мне: у вас работают банки — как вы мне
деньги перечислите? Я: да, работают. Он: откуда вы звоните? Я: из Киева. Он отвёз Клубнике
Андреевна пакет и телефон, а отчитавшись за
проделанную работу, сказал: Слава Украине!
Я ответила машинально: Героям Слава. Потом
долго думала о нем. Вечером он сам звонит:
Хотел поговорить с вами… Говорил минут 30.
Рассказывал, как все начиналось в Ждановке:
про блок-посты и появление вооружённых
людей в Ждановке, как он в один день завёл
тетрадь под названием «Дневник бреда»,
чтобы записывать самые бредовые истории
про Правый сектор, которые ему рассказали
покупатели. От него только что пришла смс
«пока жив».
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Из разговора с Клубникой Андреевной:
жертв — четверо, и раненая женщина с соседней улицы — оторвана рука.
В Ждановке уже тихо, выстрелы доносятся из
пгт. Кировское и в направлении пгт. Крынка.
Та женщина с оторванной рукой отправлена в
Енакиево.
Мама встретила ребят, которые встретили
Нацгвардию. Ей рассказали, что они пошли
дальше. Были приветливые.
Блок-пост со стороны Енакиево полностью
уничтожен. Там были глубокие окопы и
техника.
Когда вчера был обстрел, Клубника Андреевна во время затишья выходила из подвала и
смотрела на свой дом, стоит ли… Ей казалось,
что разрывы прямо у неё в саду. Каждый раз,
выходя из подвала, она удивлялась соседу,
который разгружал картошку, потом возился
по саду. С ним ничего не случилось. Другие
её соседи, голосовавшие на референдуме,
уехали пару дней назад. Ей оставили ключи
от дома, и двух собак — кормить. Она накормила их вчера, а они не ели. Сегодня снова
накормила. Другим. Не едят. Ирма ее тоже не
ест. Думаю, напуганы.
Одна бабушка в Ждановке говорила за день
о вчерашнем обстреле, её никто не слушал.

А сегодня вспоминают. Хотя подвал в школе
был подготовлен заранее, для тех, кому негде
прятаться.
И света нет. Разбит трансформатор... Газ есть.

18.08
–Был все же сегодня хирург в Ждановской
больнице. Пришёл. Также был коридор по
вывозу раненых 16-го. С ранением в голову не
спасли.
На Ждановском кладбище полно народу,
звонят... Выстрелы снова доносятся со всех
сторон, но не так сильно как 16-го. А вчера не
доносились... Вчера природа устроила городу
провокацию. Загремело. Все побежали прятаться. Оказалось — самый простой гром.
Аля, я ничего не знаю, что происходит в центре Ждановки. Прекрати задавать мне такие
вопросы. Можно я не пойду туда? Я за ДНР не
голосовала, пусть их сторонники ходят и смотрят. Я Лариске предложу пойти посмотреть,
мол, ты же их поддерживаешь, значит доверяешь. Пойди, глянь, есть ещё они там? Сегодня
вспоминала ещё одних «хороших», помню их
довольных, как слонов, после референдума,
так их родственница мне ключи сегодня
принесла, рыбу и картошку, мол, они уехали,
покорми их собак. А я ей: а ты? А я одна на три
дома... Я, выходит, уже тоже на три…
Дали свет, я поставила хлеб, и выключили,
испортилась выпечка. Хорошо, что у меня есть
газовая духовка. Я там допекла. Магазины
не работают. Я не голодная. У меня есть еда,
не переживай. В подвале. Но заморозку пришлось всю переварить на варенье, не будет
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Аля в этом году у меня десертов со свежими
ягодами.
И воды нет по Ждановке. Хорошо, Аля, что
ты меня научила натаскать воды в подвал. У
меня вода есть.
Собаки только сегодня поели. Все я пошла.
Если будет тихо, я позвоню. Если батарея не
сядет. Я делаю, как ты учила — выключаю
чтобы держался заряд.

20.08
— Люди видели, как они бежали из Ждановки:
выбрасывали людей из их машин...
— Кто?
— ДНРы.
Уже мне говорят: ну, и что твоя новая власть —
где свет и вода? (Этот вопрос был задан, как
только Клубника Андреевна и все вышли из
подвалов.)
Света, воды нет, но приехал мужик, торгующий рыбой, с генератором, говорит: давайте
ваши телефоны, штук пятьдесят лежало
через десятки переносок.
Не перестают жаловаться: что же это — Нацгвардия пришла, а света-то нет? Я уже не
выдержала: ну, что они вам коммунальщики?
Странные вы, люди, лучше мэра найдите, где

он? А женщина из Коммунара, жалуется, что
возле её дома стоит танк, будет же стрелять?
Аля, нет в Киеве такого стратега, чтобы придумал, как воевать без «ответок»...
Всю ночь автоматную очередь слышала
сегодня... Не пойду же я смотреть, кто в кого
стреляет.
Окна я держу открытыми, если волна, чтобы
не вылетели... Вокруг грохочет... И со стороны
Кировского и со стороны Енакиево, мы как на
острове...
Ирма не ест... А соседские едят, после моей
Ирмы доедают.
Продала немного помидоров, купила яиц и
творога.
Сегодня я решила разузнать на кладбище:
сколько человек будут хоронить? Каждый
день же я тут... Точно четыре. А на нашей
улице погибла молодая женщина, а мать ее
мужа и муж — ранены. А люди говорили, что
вся семья погибла. Видишь, как люди сочиняют! Все надо проверять своими глазами. Они
были на улице во время обстрела, даже не в
гараже... Пошла на соседнюю улицу: говорили,
несколько домов разрушены, я нашла только
один. Так жалко мужчину, только он окна
вставил, пластиковые, довольный ходил. Сам
он живой, в подвале сидел во время обстрела.
А что там, в Киеве, что-то меняется в лучшую
сторону? Смотрите мне там, а то с меня тут
смеяться начнут?
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22.08

28.08
— В городе ездит белый автобус Нацгвардии.
Я задала вопрос вооружённым людям в нем:
кто они и почему? Мне ответили доходчиво.

— Думала сегодня ночью пойти в подвал — так
громко бахали, как будто у меня во дворе. Не
пошла, и не заснула до утра...
Дождь у нас, наконец-то, собьёт пыль. А до
дождя горело поле с подсолнухами. Попали
туда. Как повалил дым на всю Ждановку...
Такие хорошие подсолнухи были...
В Ждановку привезли гуманитарную помощь.
Я пошла посмотреть. Не брать. И вижу,
что первыми пошли те, кто Киев называл
«хунтой». Ленка пять килограмм макарон
схватила, а ведь кричала громче всех про
Киев — какой он страшный. Я ей говорю: ты
уже не боишься Киева? А она: Андреевна,
помолчи. В этот момент мне парень с машины
«кильки в масле» сунул.

24.08
— Не умолкают выстрелы. Про вчерашние я
рассказать забыла.
Я бабушке на нашей улице: что вы сидите?
Идите в подвал. Стреляют! А она мне: а я не
чую!
На соседней улице в дом попали. Нет теперь
дома у людей. Хорошо, что сами они успели
забежать в подвал.
Я не хотела идти на митинг сегодня: что там
скажут сегодня?

Сучасні
наративи Донбасу:
право бути обивателем
та героєм

26.08

29.08
— Тут люди от этих выстрелов сошли с ума.
Наташка говорит, что Славянск украинская
армия обстреливали до референдума. Ты же
только оттуда, зачем она так говорит?
Я ребятам Нацгвардии говорю: шо воно буде?
Они: мир! Сидят себе на лавочке возле рынка,
никого не трогают. Я дала им помидоров.
С Наташкой бесполезно говорить, и ей их
показывать. Я пробовала. Она на меня матом.
Я а ее старше...
Нацгвардию поселили через две улицы,
женщина одна им там готовит, прямо на улице
стоит печка, видно из-за забора.
Что такое «сепаратизм» люди тут не знают. Я
им объясняю. А они смеются.

— Опять нет связи.
— Время тебе уезжать.
— Люди наоборот возвращаются.
— Почему?
— Деньги у них кончаются.
— Но это не твоя ситуация.
— Я, наверное, уже не смогу, ничего не ходит. А
что не будет лучше?
— По-моему, все только хуже...
— А переговоры в Минске?
— Они ничего не дали. Со вчерашнего дня
прямое вторжение России, так говорят.
— Не пугай меня.
— Говорю, как знаю... Может быть, больше
обстрелов. И тебя...
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1.09
На Ждановском кладбище снова людно. Опять
связь только там. И только life...
— Тишина гробовая вокруг. Мы выспались
наконец...
— Кто в городе?
— Нацгвардия, я спокойна.
— Школы будут работать?
— Я встретила учителей, они идут в школу, как
им скажут, так и будет.
В Ждановке нет света, но есть газ и вода. Работает рынок, на котором Клубника Андреевна продала немного слив и яблок, а то, что не
продала, отдала в психиатрическую больницу
больным.

— …могут убить?
— Да.
— Небольшая потеря.
Мы молчим, потом я:
Давай-ка поговорим о твоём подвале, что у
тебя там есть?
— Давно все есть, и открывалка для консервации, и вилка и ложка (смеется), все и документы... и постель...
— Что ты видишь?
— Они едут в сторону... за кладбище. Много.
Наши.

2.09
— Ты откуда звонишь?
— Больше нигде нет связи, сама знаешь
откуда.
— Что вокруг тебя?
— Одни паникеры.
— У меня выросла горчица этим летом, не
знаю, как зерна отделить от шелухи, чтобы
все-таки сделать самую настоящую французскую горчицу?
— Одень перчатки и потри, шелуха сама
отлетит.
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9.09

3.09

В Ждановке дождь. Много поговорить не
удалось.
На Ждановском кладбище от осколочного
ранения погиб монах, он не ходил туда звонить, он жил там, в маленьком монастыре при
часовне. И тут Клубника Андреевна решила
добавить: «Но со мной ничего не случится,
пóняла, Аля?»
— Понялá.
Я поняла, что я её ничем — ни слезами, ни
угрозами, ни хитростью — не выманю из
Ждановки.

— Осталось две палочки на телефоне. Света
нет.

4.09
— Уже и воды нет.

6.09
— Банкоматы не работают, в магазинах карточками не заплатить. Вчера продала сливы,
купила творог. Мне заказали цветы на завтра.
Света нет, воды нет. Но в церкви есть колодец.
Я на рынке говорю: а помните как в первой
мировой, солдаты вышли из окопов с белыми
флагами друг другу навстречу... расцеловались, так война и закончилась. Надо ДНР
отнести белые флаги и нашим... Кто девочки
со мной?
Мы рано ложимся спать, и рано встаём. Света
же нет.
Вчера мы спали, «как убитые» (меня ошпарило, когда она так сказала), тишина гробовая
(еле дышу от этих слов) до десяти утра... И
люди и собаки выспались! А сегодня, уже
доносилось...

11.09
В Ждановке в головах у людей зреет мысль
сказать ДНР выйти в поле, предложить им,
как в 13-м веке, в открытом поле воевать с
Нацгвардией...
В Ждановской психиатрической больнице до
40 больных. Им Клубника Андреевна носит
фрукты.
— Купить им печенья? Но у меня совсем мало
наличных. Банкоматы не работают.
— Как хочешь.
— Ну какая польза от печенья: там один сахар
и маргарин?
Больница вся практически стоит без окон.

Сучасні
наративи Донбасу:
право бути обивателем
та героєм

11.09
Сегодня возле Клубники Андреевны на
кладбище звонило четверо: один жаловался, другой хвалился, третий расспрашивал
новости, четвёртый отвечал на вопрос: есть
уже «республика», мол, можно возвращаться
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или нет? Ответ был дан по телефону, что ещё
пока нет.
В Ждановке дали свет.

ли радоваться некоторые. А я переживать не
буду за молодых ребят. Зачем им эта война…
— Воду дали?
— Да, все есть: и вода и газ и свет — жить
можно.

12.09
Сегодня Клубника Андреевна звонила из своего дома, а потом я ей пару раз ещё набирала в
течении дня. И только что. И она мне сказала:
спокойной ночи. А я ей.

23.09
В Ждановке было собрание, пообещали
выплату пенсий. И с рынка увели под локотки
женщину. Когда была в городе Нацгвардия,
она хвалила ее, когда пришли ДНР, она
хвалила их...

20.09
Лидия Константиновна говорит мне: какая вы
смелая, это, наверное, вам от вашей мамы передалось, она же у вас на фронте была… (речь
о ее матери — Акулине Ревтюх, ушла на фронт
в 20 лет ). А я — чуть бахнуло, бегу в подвал. А
вы — ещё ходите на огород!
Аля, а я иду с огорода с вёдрами и смотрю,
куда могу спрятаться, если начнут стрелять…
Иду, не останавливаясь. От страха. Домой
прихожу — вся мокрая. Тоже от страха.

24.09
— Наконец-то дозвонилась, думала снова идти
мне на кладбище. Ох, и лупили вчера, весь
мой дом дрожал.
— В подвал не пошла?
— Нет, там неприятно, сыро. Пусть меня, я
подумала, убьют в теплоте и в уюте (смеётся).
— Кто в городе: ходят слухи, что Нацгвардия
вернулась?
— Я не знаю...

21.09
— Что ты там?
— Собираюсь идти на огород, морковочка у
меня там осталась. А орехи украли, не все, но
половину, плохие у нас люди на Донбассе: не
садил, зачем берёшь? Ладно, может быть, они
голодные были…
— Говорят, что Нацгвардия оставила город?
— Да, они ушли... вчера видела с огорода,
поехали со всем — со всеми своими танками.
Я ещё на рынке не была — посмотрю, будут

25.09
— Аля, я опять на кладбище, нет связи у нас.
Я так жалею, что меня не было, когда флаг
снимали. Я бы им все высказала — разве можно топтать флаг... Прямо полжизни потеряла.
Ты что, плачешь? Не плачь. Мы не плачем.
Я слышу, в подсолнечниках кто-то бьёт
семечки, смелый человек, наших не возьмёшь
ничем, а часть поля сгорела... я смотрю, пока
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26.09
— Я видела вооружённых ДНРов.
— Ну, знаешь хотя бы одного из них?
— Нет. Вот тебе и гражданская война...
Клубника Андреевна сказала мне, сколько у
неё наличных осталось. Шёпотом. (Звонила с
кладбища.)

27.09
— Я посмотрела на радостные лица своих на
рынке, тех, кто рад «победе ДНР», молча... А
правда, что будут паспорта ДНР?
— Я не знаю. В Киеве об этом не говорят.

28.09

Сучасні
наративи Донбасу:
право бути обивателем
та героєм

меня здесь не было, вокруг кладбища повоевали — воронки везде.
Сегодня тихо, как будто снаряды
закончились.
По Ждановке ходят ДНР, хозяева на вид...
Была на рынке. Я говорю ей: вы, женщина
родились в Украине, не в ДНР же вы родились,
вам же не четыре месяца (считает, похоже, с
мая).

— Никогда не думала, что у людей наших такая фантазия. Мол, Нацгвардия из Ждановки
уезжала с коврами и диванами. Во-первых, я
видела, как они уезжали, ничего на танках не
было, ну и как можно запихать диван в танк?
Во-вторых, кому нужно это барахло сейчас?
Знаешь, трёх ДНРов я узнала, ждановкие... Но только трёх. С автоматами
разгуливают — деловые.
— Расскажи о Нацгвардии? Я готова ко всему.
Любую правду.
— Ну, говорят один раз напились и катались
пьяненькие. И въехали в сарай. Это конечно,
плохо, кто теперь мужчине восстановит его?
Больше ничего про них плохого не знаю. И
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говорили все на украинском, и здоровались
со всеми. Наверное, с Западной Украины,
помнишь, когда мы были с тобой в Сваляве,
там все здоровались...
— В Музычах под Киевом тоже все
здороваются.

— Где живут?
— Там где тебе гланды оперировали. В
больнице.
— А ту женщину отпустили?
— Да, она, оказывается, бензин продавала.
— Школа работает?
— Да. Но если стреляют близко, кто отпустит
ребёнка? Дети довольные — в школу ходить
не надо.

1.10
— Дети пошли в школу, только у меня были
цветы на продажу, все до одного разобрали
для первоклассников.

15.10
— По улице шёл пожилой мужчина и крыл на
чем свет стоит ДНР.

12.10
— Ничего нового не произошло за 10 дней,
стреляют вокруг, свет, газ, вода — есть.
Давали гуманитарную помощь от Ахметова...
Я не хотела брать, а Тася говорит: ну, давай
возьмём на двоих, там две банки тушёнки, макароны, масло, крупы... и свечка — не поняла
юмора, ещё бы икону положил, чтобы мы за
него помолились.
— Как ведут себя ДНРы?
— Ездят на стрельбище. Наверное, как и наши,
стрелять не умеют, учатся — собрались, видимо, долго воевать…
— Я Ирму выгуливала, смотрю, ДНРы подцепили красный флаг на БТР и поехали на край
Ждановки... Я хотела подойти спросить: что
это за флаг у вас, имею я же право спросить?
— Можешь, но зачем?
— Надоели они уже мне. Поразбивали весь
асфальт своими БТРами. Ну, и хозяйничают:
заставили тут местных ребят карточки life
продавать по десятке, а они продавали по 50...

16.10
— На рынке: посмотрим, что выборы в Киеве
покажут. Я им говорю: какое вам дело до
Киева — у вас уже есть своя страна — ДНР, о
ней теперь и думайте.

21.10
— Аля, представляешь сегодня ДНРовец, мне
так культурно: где у вас тут сигарет купить? А
я ему: пойдём я тебя доведу. А ты, что не местный, не знаешь: где? А он мне: Я вас приехал
защищать! А я ему: От кого, проснись, кто на
нас нападает… Мне бы твою мать увидеть. Я
бы с ней поговорила…Не боится, она, что ты
погибнуть можешь ни за что?..
— Ты что так ему всё и сказала?

Сучасні
наративи Донбасу:
право бути обивателем
та героєм
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— А ты бы его видела, пацан совсем — сопли
висят. Я его вычитывала, а он молчал. Надо
пропаганду вести...
— Это не пропаганда... Ты его действительно
вычитала.
— Я ему сказала и тебе скажу: сил уже нет.
Нам пенсии не получить, которые мы заработали, а они с автоматами ходят и улыбаются...
и сопли под носом у каждого.

— Сегодня как бахнули по Ждановке, мой дом
весь задрожал.
— Ты же сказала, не стреляют...
— Сейчас, я сказала, не стреляют...

7.12
— Аля, а что там на Майдане?
— Я как раз тут. Все буднично, а что?
— Говорят, что там опять все тоже самое:
палатки, шины горят...
— Не вижу такого.
— Я им говорю, вы там были, что говорите?
— Да, пусть поедут и посмотрят.
— Аля, никто уже никуда не поедет... из Ждановки не выехать.
— Стреляют?
— Да...

3.11
В Ждановке выборы ДНР не проходили. Сказали, мол, если есть желание принять участие в
них, поезжайте в Енакиево или по интернету
голосуйте. Про выборы по интернету всех на
рынке поставило в тупик...
Вот ещё, Клубника Андреевна управляется
с огородом, и, как обычно, в начале ноября
едет к нам! Ни война, никакие самопровозглашённые республики не изменили её обычных
планов, приезжать к нам в ноябре.

9.12
— Давали гуманитарную помощь. По 1000
гривен. Вернее, сказали, что давали гуманитарную помощь. Тем, кому дали, говорят,
что потом вычтут эту сумму из пенсии... Я им
говорю: как это? Вы значение слова «гуманитарная помощь», понимаете?

1.12
У Клубники Андреевны сегодня день рождения. Её поздравляют все: и те, кто за Едыну
Украину, и сторонники ДНР. Год назад в день
её рождения я её «всех» видела... они мне все
казались одинаковыми.

5.12
— У нас хорошая погода, солнце... не стреляют.
— А настроение как?
— Как обычно: кто-то за ДНР, кто-то за Нацгвардию. Ждём перемирия.
— Так не стреляют же.

10.12
— Сегодня тихо. Но все равно нужно же что-то
делать?
— Что ты имеешь ввиду?
— То, что не стреляют, этого недостаточно…
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— Вчера была в 200-х метрах от Майдана, если
бы пылали шины, я бы заметила.
— Я ей скажу.
— Поверит?
— Нет, конечно.

15.12
— Не стреляют. Тишина.
— Что делала?
— Читала Карнеги. Знаю, что ты его не любишь.
А мне помогает.

16.12

25.12
— Не стреляют. Устали, наверное, и те, и те.
Отдыхают пока. И мы с ними...
— Что делаешь?
— Дочитываю Карнеги, главу«Как не беспокоится». Если начнут стрелять, буду знать
наконец, как не беспокоится... Аля, ты что
плачешь?
— Да...

— Елку нарядили возле Дворца культуры... Она
же у нас не сборная, а живая... Вот и на Майдане надо посадить такую — пусть растёт...
— Ты говоришь о ёлке, которую посадили
в чаше фонтана, когда фонтан перестали
включать?
— Да.
— Где Новый год будешь встречать?
— Мы спорим с Тасей, она хочет ко мне — у
меня тепло, но нет телевизора, во время
обстрела слетела моя антенна... А у Таси
телевизор, но холодно.
— Почему у Таси холодно?
— Она же так и не провела себе газ, топит
печку, а угля хорошего не купить у нас, хотя
мы все в угле...
— Стреляют?
— Да, снова начали бахать хорошенько...

21.12
— Тишина глухая! Странно как-то... где-то
далеко разок за день стрельнут. В магазинах
все есть, начали давать зарплаты.
— А кто даёт?
— Не знаю… я слышу от людей, что дают... а я
читаю Карнеги... он даёт советы, как давать
советы: мне такое нужно.
— Как настроение у людей?
— У кого хорошее, у кого — нет. У меня — хорошее, что мне из-за ДНР всю свою жизнь коту
под хвост?..

Сучасні
наративи Донбасу:
право бути обивателем
та героєм

24.12
— Аля, а что там на Майдане?
— Почему спрашиваешь?
— Лена звонила, говорит: там такое на Майдане, мол, опять... Я подумала тебя спросить.

31.12
— Наших не прошибёшь ничем, стреляют
вокруг, а они водку в дома тащат... еды
набирают, то, что есть, набирают (поправляет
себя)... хотя огурцов свежих навезли по 60
гривен за килограмм — все равно берут.
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6.01
— В Ждановке тихо.

11.01
— В Ждановке дождь. Все сидят по домам.

19.01
— Как Ждановка?
— Полная бездомных собак и голодных
людей...
— Стреляют?
— Да, что-то зачастили. Я на рынке сейчас
молчу, и все молчат... Хотя иногда завязывается разговор: и снова начинается:
«наши» — «ваши»...

20.01
— Стреляют?
— Да, сильно... Но не по нам, а вокруг. Вчера
с той стороны, сегодня с другой. Только не
спрашивай: кто в кого. Я не знаю.
— Страшно?
— Не-а, я привыкла.
— Можно привыкнуть?
— Что за глупый вопрос во время войны. Все!
Машина поехала, не остановить. Мне только
смотреть...

2.02
— Куда летишь?
— В Эстонию, нас позвали изучать креативную экономику, хотят помочь молодому
государству...
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— Все нам хотят помочь, а мы сами себе не
можем...
— Мы постараемся, нас 13 человек летит туда.
— А Эстония в Европе?
— Да, в Европейском союзе...
— Они всегда туда хотели, а мы их в Советский
Союз тащили...
— Кто это мы?

— Я жива и здорова, за остальных не скажу.
Все орудия они забрали и ушли. Ушли воевать... Тут оставили пару сопляков вооружённых. А как сказать: если ума нет, поэтому
сопляки.
— А знаешь, кто они?
— Одного знаю, он в группу ко мне ходил…
— Каким он был ребёнком?
— Неплохим был ребёнком.
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12.02

21.02
— Не слышу тебя...
— Такая связь у нас... от нас бьют целый день,
и вчера и сегодня... весь дом мой дрожит.
— Я хотела рассказать тебе про переговоры...
— Про что? Не слышу...

— Была на Майдане?
— Не хотела рыдать, не пошла...
— А я смотрела...
— Тебе же сбило антенну после обстрела.
— Я ходила к соседям.
— Какой канал смотрели?
— 1+1. Наплакались...
— А как же твоё «нельзя бросать камни в
милиционеров»?!
— Да, нельзя!
— Стреляют вокруг?
— Да! И снова объявления развесили: «несите
одеяла нашим в окопы», я подумала: почему
не ковры?

15.02
Она сказала: как по часам «замолчали»… Потому что переговоры в Минске закончились?
Не думаю, что эта война может закончиться
этими переговорами...

16.02
— У нас тихо. Но далеко стреляют.
Я перестала говорить с людьми. Устала и все
устали. Помню, последний спор был о Порошенко. Я им говорю: почему о нем говорите,
вы же его не выбирали, не хотели и не могли,
все же почему? А только разговоры о том,
какой он... Потому что мысли об Украине их не
покидают. Не важно, как они о ней думают, но
думают...

27.02
— У нас хаос: цены взлетели на рынке.
— Из-за курса доллара?
— Из-за глупости: какая связь между моей
петрушкой и долларом?
— Да действительно, Ждановка в блокаде
экономической... Стреляют?
— Сегодня тихо.
— Возможно, поэтому взлетели цены...

17.02
— Всю ночь стреляют от нас... Если начнут отступать от Дебальцево, конец нашей тишине
в Ждановке.
— Все так говорят?
— Да. И объявления развесили «Кто не бездушный, несите тёплую одежду для наших
солдат».
— Солдат ДНР?
— А каких ещё?

3.03
— Третий день на рынок не хожу. Цены поднялись, а я так дорого не могу продавать... мне
стыдно... я решила подождать.
— Стреляют?
— Нет, но и настроения нет.
— Из-за цен?
— Не знаю... я не спрашивала, у нас на рынке
попробуй что-то спросить — как начнётся...

Алевтина Кахидзе
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6.03

— Тихо... такое впечатление, что никогда ничего и не было... даже жутко как-то...
— Боишься, если снова?..
— Нет.
— Почему?
— Ну, потому что человек так устроен: сначала
боится, потом очень сильно боится, а потом он
привыкает, и уже ему не страшно.
— То есть, к нам не собираешься?
— Я же садить огород собралась.
Почта не работает, банки не работают, больница работает не полностью — почти все врачи
уехали...

Клубника Андреевна собирается за щенком.
Её Ирма умерла.

7.03

Сучасні
наративи Донбасу:
право бути обивателем
та героєм

Поменяли краник на котле. Осталось заменить
стеклопакет и починить антенну. Уже как пять
дней не стреляют. Все взялись налаживать
быт.
Про то, что краник не работает полгода — узнала сегодня, в день, когда его ей починили,
про стеклопакет разбитый — узнала из ТВ,
увидев дом по ТВ, а про антенну узнала,
конечно, сразу, мне было сказано: мол, буду
спокойнее спать — без новостей, как они мне
могут помочь во время обстрелов... Это к
портрету Клубники Андреевны.

14.03
— Как гости?
— Долго ехали... я волновалась... Когда приехали, я как глянула на них, а они так легко
одеты... разве так можно?
— Сто лет не слышала от тебя: одевайся, ешь
хорошо, не сутулься, не повышай голос, не
раздражайся... Не важно, что не мне.
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P.S.
Но про одну вещь у меня нет ничего в этих записях — о ее «новой» способности
различать выстрел миномета от выстрела градом. Какие они, звуки этих орудий?
Как они начинаются и как заканчиваются? Какие из них страшнее? Какие из них
продолжительнее? Она могла сказать: я уже знаю — стреляет град; я уже знаю —
стреляет миномет. Я ни разу не попросила ее описать…

4)

4)

На кордоні конфлікту.
Інтерв’ю з жінками
м. Маріуполь.
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конструктор, ПАО ММК
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Касьян
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учительница
английского языка
4)

Кузнецова
Надежда
Александровна,
мерчендайзер
5)

Хаджинова
Афина Эдуардовна,
волонтер
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жінками м. Маріуполь. Донецьк
область
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Виктория
Савицкая

Интервью

В Мариуполе до последнего момента не верили, что начнется война, которая
коснется персонально каждого. Каждая из этих историй — это история о том, как
военный конфликт вошел в мирную обывательскую жизнь, как он начал влиять на
людей еще до активных боевых действий и как заставляет менять ход привычных
вещей каждый раз, когда слышатся взрывы.
Для многих в Мариуполе линия фронта разделила членов семьи на два лагеря.
Для героинь этих интервью проблема непонимания среди знакомых и родственников также не чужда.
Всвоей довоенной жизни героини интервью не были активистками. Многих
именно военные действия заставили стать волонтерами или активистами, помогать армии или обычным горожанам в решении их текущих проблем, связанных
с войной.
Нас интересовали их биографии, их собственная идентичность, которую
они пытаются сохранить, не взирая на расторгнутые семейные и дружеские
отношения.
Язык для интервью был выбран по предпочтению самих героинь, интервью
печатаются на языке оригинала.
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м. Маріуполь.
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Дьоміна Олена Іванівна
1959 року народження
Сфера діяльності: пенсіонерка
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На кордоні конфлікту.
Інтерв’ю з жінками
м. Маріуполь.
Донецька область

Я народилась у місті Красногорівка Донецької області. У Маріуполь я приїхала в 1977 році, коли вступила до Жданівського металургійного інституту.
Мої прапрадіди з Курська, прізвище — Кошові, тому я думаю, що свого часу вони належали до козацької старшини.
Мій прадід працював у Красногорівці батюшкою, а в 1935 році «воронок» вночі прихав і їх заарештували і до цього часу
ніхто не знає, де він загинув. У реєстрі НКВД його немає.
У Маріуполі вийшла заміж, народилося двоє діточок, отримали квартиру у Східному мікрорайоні. Працювала на
заводі Іліча 10 років інженером з організації праці, інженером техніки безпеки, займалася навчальною роботою — курси
підвищення кваліфікації для робочих.
А потім, коли дітки пішли до школи, потрібно було щось змінювати. Бо робота яка вимагала мене бути присутньою
з 7 ранку не передбачала дітей. Як будуть навчатись діти — хто їм відкриє-закриє двері, хто їх нагодує і так далі. Коли
повела дітей до школи, навіть думала, що будемо когось винаймати, щоб хоча б перші у роки водили їх в садок і додому.
Пам’ятаю, у той час не вистачало вчителів, бо заробітна платня була така, що туди ніхто не йшов. На той час вчитель
отримував на порядок менше, ніж робітник заводу. Наприклад, я на своїй посаді на заводі отримувала тоді близько
2000 гривень, а тут — 200.
Та я мріяла бути вчителем з дитинства, і коли мені запропонували піти працювати вчителем в початкову школу,
я була ошелешена. Прийшла до чоловіка і кажу: «Ой, що ж робити! Я так хочу. От уявляєш, ми разом з дітьми будемо
ходити разом до школи». Потім зрозуміла, що це саме те, що мені потрібно.
Я дуже вдячна долі, що потрапила до школи. Це стало причиною, чому я здобула другу вищу освіту.
Свою роботу я покинула через неприємну історію. У 2004 році мене викликав директор школи й сказав, що я мушу
поїхати на якийсь форум вчителів, що проходив у Дніпропетровську. Його учасниками стали не тільки робітники
шкіл, але й інші науковці та й взагалі дуже багато цікавих особистостей. До речі, був і нинішній президент Порошенко.
Тема форуму стосувалась перспектив освіти на 20–30 років уперед. Та під час Форуму освітян з приміщення нікуди не
випускали. А вже після проведення заходу до мене підійшли знайомі (на той час були наближеними до губернатора
Дніпропетровської області) і зазначили: «Олено Іванівно, ви вляпались у дуже неприємну історію. Коли повернетесь у
Маріуполь, інформація про те, що ви були учасницею цього форуму, буде передана „куди потрібно“» (маючи на увазі СБУ).
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Пам’ятаю, що повернувшись у рідне місто, я підійшла до директора, спитала куди ж вона
мене відправила, через що мене взяли на облік у СБУ.
Зазначу, що той час якраз починалася передвиборча кампанія Віктора Ющенка. Однак, нічого «помаранчевого» у суспільстві ще не було. Не було й натяку про
«революційність».
Згодом, під час передвиборчої кампанії директорка школи порекомендувала мене
працювати у виборчій комісії. У цей час мої доньки навчались в Києві. І після того, як стало
зрозуміло, що у першому турі відбулась фальсифікація, «могилянці» вийшли на Контрактову площу, поставивши намети. Серед них була й моя дитина.
Я не змогла фальшувати результати. Відтак, я пропрацювала лише у першому турі, а
під час другого мене просто виключили з комісії з формулюванням «за систематическое
нарушение дисциплины», хоча я була заступником голови. Пам’ятаю, переживала це дуже
складно. Мені пропонували тисячу доларів, і курорт, аби я тільки не виходила з дому.
Директорка школи просила пробачення за те, що була створена така ситуація, однак
говорила, що була змушена вчинити саме так через наказ мера міста. Цитую: «Или меня
уволят, или ее». Таким чином, я пішла зі школи, написавши заяву про звільнення.
Мені здавалось, що несправедливість існує у всьому.
На мою думку «референдум» у Маріуполі у 2014 році стався через у тому числі й через
моє не доопрацювання.
Де були патріоти, під час цих подій? Патріоти збирались десь у підвалах та ховались.
Для протестів треба було підіймати силу силенну людей.
Свій особистий протест я висловила у тому, що повісила на балконі український
прапор. Коли у гості приїхала моя донька, що зараз мешкає у Канаді, й сфотографувала
це, її канадські друзі зауважили: «Це мабуть мішень для сепаратистів, щоб знали, куди
стріляти».
10 травня я зробила моніторинг всіх своїх друзів (11 був референдум). Я обдзвонила
всіх і поставила одне питання: чи збирається людина брати участь у цьому. Якщо збиралась, то я просила забути номер мого телефону. Просила родичів не йти на референдум,
апелювала до того, що ці події можуть стати причиною війни.
Моя сусідка має рід у Росії, походить з Ростовської області. І у той момент вона хотіла
приєднати місто до Росії. Натомість, я не розуміла, чому це вона вирішила свій будинок до
Росії приєднати? Я взагалі не сквернословна людина, але тоді не вибирала слів та виразів
для пояснень своєї думки.
У нас давно вже у дворі все розділено за лавками. Є патріотичні лави, а є сепаратистські. Це відчувається за настроями, а не за кольорами.
Під час референдуму я була у батьків у Красногорівці. Люди йшли голосувати та я
думала, що вони наближали війну.
Зараз я — волонтерка. На сьогодні це найбільш важлива робота, як на мене. Коли бачу
нашого воїна, навмисне міняю гроші по 20 грнивень, а потім кладу їх у бронежилет. Він
каже не треба, нам зарплату платять. Я знаю, які гроші їм платять. Однак, роблю це для
того, щоб пішов розголос і щоб понизити градус у суспільстві й вихідців зі сходу ставились не так погано. Адже у суспільстві існує стереотип, що якщо ти мешканець Донбасу,
то автоматично винен у війні. Я не приймаю такого твердження. Я допустила цю війну, але
й усі ми допустили її.
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Згадайте, високий градус у суспільстві у той час був у Запоріжжі, Дніпропетровську, Харкові. Однак чомусь цей «експеримент» реалізувати там не вдалося.
Цілком справедливо матері з інших областей нарікають, що їхні сини гинуть на
Донбасі, у той час як тутешні люди своїх синів ховають від військоматів.
Одразу після обстрілу мікрорайону Східний 24 січня я із колегами поїхала
туди. Ми обійшли увесь мікрорайон та приватний сектор, щоб чітко побачити
напрямок обстріду. Тоді ще воронки були цілі. У той час я подумала, що всі ці події
є нашим покаранням за те, що ми не достатньо любили свою державу.
До себе у Маріуполь я перевезла свою матір. Тут я їй оформляла документи
як переселенки. Під час усіх цих процедур бачила ту велику кількість людей, які
подавали на документи і як їм було складно. Відтоді у наше Орджонікідзевське
управління, де видають справки, я ходила як на роботу — допомагала людям
оформлювати заяви та підписувати папірці. З часом до мене долучались інші
активні люди і теж допомагали заповнювати документи та анкети.
Разом із колегами я почала готувати чебуреки, голубці, млинці. Їжу ми
відвозили на прохідну до місця дислокації полку «Азов», а звідти їх вже довозили у
мікрорайон Широкіне.
Щодня у мене з’являється побоювання, що обстріли будуть посилюватись. У
літку спекотно, часто відкриваю вікна, а звідти лунають вибухи. Через це я відчуваю себе незахищеною. Виникає бажання забивати вікна, щоб лишень не чути
звуків війни, наче це зможе врятувати. Разом із тим, я не готова їхати з Маріуполя.
24 січня 2015 року після чергового обстрілу міста я з родиною поїхала у Дніпропетровськ до свого брата. Але понівіряння по чужим куткам — це дуже серйозна
річ. Поки сам не стикнешся із цим — не зрозумієш. Я думаю, що для мене краще
жити вдома. І жити треба в Україні.
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Живет с мужем и сыном
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Інтерв’ю з жінками
м. Маріуполь.
Донецька область

Моя мама родилась в России, Смоленской области. В Мариуполь вынуждена была переехать из-за послевоенного голода. Их семья лишилась всего. Они были как раз представителями тех зажиточных кулаков. Но работали много потому,
что их семья была большой. Поэтому и хозяйство их было большим. Все это у них отобрали. После войны настал страшный голод. Поэтому моя бабушка отправила маму к тетке в Мариуполь. Тогда в Смоленске говорили, что в Мариуполе
можно было выжить. Здесь мама и познакомилась с моим отцом.
Отец родился в рыбацкой семье, работал старшим инженером в Тяжмаше, а мама — кладовщиком на кондитерской
фабрике. По вечерам мама шила, папа делал чертежи. В такой атмосфере воспитывалась я. Мне очень нравилось шить,
фотографировать, танцевать, заниматься моделированием. Но когда настало время выбора профессии, то, по настоянию мамы, поступила в техникум горэлектротранспорта. Аргумент был таким: остальные варианты были несерьезными, и ими на жизнь не заработаешь.
Учиться было неожиданно интересно. Наукой заинтересовалась, я же об этом ничего не знала. После окончания
техникума работала в Черновцах в Жилремпроекте. Потом вернулась в Мариуполь, работала в Промавтоматике, в
конструкторском отделе. Так что стаж работы конструктором у меня уже 36 лет.
В нашем отделе было больше женщин. Все конструкторы хотят каких-то повышений, каких-то сложных работ, но
здесь с профессиональным ростом тяжело — так как идет большая конкуренция. Поэтому часто на повышение шли те,
у кого были нужные родственники или у кого был блат. Того равномерного развития, которого бы я хотела, не получала.
Может быть, мне бы и дали эту работу через два, три года, через месяц, но развиваться мне хотелось в данный момент.
Поэтому я занималась и другими вещами — педагогикой, психологией, дизайном внешнего вида, пошивом одежды,
шляпок. Исходило это все из того, что хотелось мне какую-то вещь, но купить ее было негде. Искала ткань, садилась и
шила. Когда возникали проблемы с воспитанием сына и методы педагогики не действовали, искала подсказки в психологии. Потом даже поступила в университет и получила диплом психолога.
Работа семье не мешала. Муж работал на одном заводе, я — на другом. Мешать могло то, что я после работы занималась шитьем и педагогикой. Я не могла просто сидеть, мне нужно было что-то делать еще. А моего внимания хватает
всем. Я такой общительный человек, когда прихожу, начинаю обнимать, целовать, расспрашивать как дела, советовать,
развлекать.
Со мной работали замечательные специалисты, замечательные парни, умнейшие люди. Каждый наш сотрудник по
своему умению вкладывал труд в эту работу. Эти парни занимались серьезными разработками, а мы, как женщины, их
разработки переносили на бумагу.
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Мы замечательно проводили праздничные вечера. Не подумайте, не было никаких
романов, просто был высокий уровень культуры отдыха. Мы их приглашали к себе на
праздники на 8 марта, на 23 февраля, 1 мая, включали музыку, приносили домашнюю
выпечку. А они всегда приходили с интеллектуальным подарком — играли на гитаре,
аккордеоне, сочиняли песни, стихи, поэмы, разыгрывали сценки. Потом и нас вовлекли
в творчество. Затем комбинат Ильича забрал Промавтоматику, нам перестали давать работу. Таким образом, подталкивая к тому, чтобы мы переходили на завод. Мол, не будет
у вас частной фирмы, а приходите к нам на завод, будете в составе нашего завода, тогда
мы вам будем давать работу. Нас просто поглотили. За последние 2–3 года Промавтоматику просто уничтожили. Почему-то комбинат бесхозно отнесся к нашим зданиям, их
сейчас уже разворовывают. Сейчас же беженцам негде жить. А эти здания можно было
переделать в жилые дома. Всех конструкторов перевели в ПКО (проектно-конструкторский отдел). Промавтоматику ликвидировали, а людей сократили.
Война практически не изменила мою жизнь. Круг общения не изменился. Получилось так, что если я людей не понимала раньше, то и сейчас они оказались на противоположной стороне. Те, с кем мы понимали друг друга по жизни, мои взгляды относительно
войны тоже разделяют.
Вообще, люди, которые продают свою Родину из-за трусости, больны. Это шизофрения, это нарушение логического мышления. В любом городе половина жителей таких.
Почему же одни города более патриотичны, чем другие? Потому что люди с нарушением
логического мышления подчиняются большинству. Если весь город думает вот так, а не
иначе, это значит, что сильные личности ведут такую политику. Как правило, это руководители крупных предприятий.
В нашем городе сейчас очень много военных и многих от этого колотит и трясет, а
я благодарна, что они охраняют нашу Родину. Они жертвуют самым дорогим — своей
жизнью. Это самая высокая цена. А вот эта вот мерзотина, которая кричит, оскорбляет,
пугается — это больные люди. Ведь правительство — это одни люди, солдаты — другие.
Каждый выполняет свой долг и нужно разбирать, нужно отделять мух от котлет. Хотя
нет. Все же есть небольшое изменение. Теперь часть вещей хранится у сына, который
живет в центре города, а часть здесь, на Восточном, где живу я. Когда нас очередной раз
обстреливают, мы бежим к сыну — там уже стоит все собранное, на все случаи жизни и
на все времена года. Единственное, дома все-таки есть новые вещи. У меня дом крайний
к блокпосту, если его разбомбят, то новые вещи не сохранятся. Но я счастлива, что есть
куда бежать, когда бомбят.
Как только начинают серьезно бомбить, я сразу же начинаю наводить марафет: макияж делать, бигуди крутить, духи, сережки, туфли (каблучок небольшой, чтобы удобно
бежать было). Это все происходит на автомате. Люди, наверное, думают, что я какая-то
ненормальная — все спасают вещи, а я красоту начинаю наводить. Но мои сомнения
развеяли. Подошла однажды ко мне женщина и говорит: «Вы самая красивая женщина
на Восточном». А как-то был очередной обстрел, я уезжала на маршрутке, и думаю, вдруг
будут осколки, я девочке говорю: поставь сумку на окно, бабушка пусть поставит кастрюлю. Они смотрят на меня непонимающе, я объясняю: вы плечо закройте, вдруг осколки.
Ведь если будут осколки, то через сумку уже не так заденет или мимо попадет.
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Касьян Светлана Алексеевна
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Сфера деятельности:
учительница английского языка
Живет с мужем и дочерью
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Мы с мужем выходцы из Запорожской области. Однако, познакомились в Мариуполе, здесь и поженились.
В Запорожье я закончила педагогический институт, факультет иностранных языков. Три года проработала учителем английского языка на Херсонщине. Там же стала работать завучем по воспитательной работе в школе. После окончания работы там переехала в Маруиполь. Здесь я была ближе к родителям. Сразу устроилась в санаторный интернат,
где работала старшим воспитателем. Позже ушла работать в школу с углубленным изучением иностранных языков, но
потом перешла в общеобразовательную школу №64, так она была ближе к дому.
Я всегда воспринимала, как норму, что наша страна — Украина. Но вот с началом войны, чувство патриотизма усилилось. Раньше я никогда не думала, что буду плакать, глядя на наш флаг. Когда 9 мая 2014 года в Мариуполе на здании
горсовета вывесили флаги ДНР, а я уезжала из города к родителям в Берестовое Запорожской области, там вышла из
автобуса, увидела флаг Украины на моей родной школе, где я училась 10 лет, и слезы выступили на глаза.
В школе, в которой я работаю, не хотели проводить референдум. Очень боялись, чтобы не разбили и не разгромили,
потому что когда заходит человек с автоматом и хватает флаг со словами, что это за тряпка, становилось страшно.
Хорошо, что горсовет запретил проводить эти мероприятия в школах. Референдум проводили в четырех районных администрациях, там тогда были бешеные очереди. Думаю, это потому что участков было мало. Обычно в городе выборы
проходят в 70 школах.
Мне повезло, что вся наша семья, да и друзья практически все настроены патриотически. Связи рвать не пришлось.
Неудовлетворенность правительством, повышением цен — все это сказывается на нашей жизни, но Родина — есть
Родина.
Теперь, когда собираемся на праздник за общим за столом, то первый тост — за мир, чтобы не было войны.
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В нашей школе есть люди с разными мнениями. Но все, с которыми я очень тесно
общаюсь, хотят жить в единой Украине. Были две учительницы, у которых родственники живут в России, они и сами туда уехали. Мы не стараемся кого-то переубедить,
ведь время все расставит на свои места.
Племянники мои работают на своих рабочих местах, пока никого не мобилизовали. А вот брата кумы мобилизовали в августе. Он служит, хотя была возможность по
состоянию здоровья не пойти. Сказал, что идти должен.
Мой брат живет в Молдавии. У него там своя точка зрения, но мы стараемся обходить эти углы, потому что хочется сохранить родственные связи. Да, были горячие
споры, такие, что даже телефон бросали во время разговора. Споры ведутся, но мы остаемся на том, что время все расставит на свои места. А сейчас думаю: ну чего спорить,
все равно все останутся при своем мнении.
У меня часть родственников осталась в оккупированном Донецке. Они патриоты,
ни на какой референдум не ходили, и иначе жизни, как в Украине не представляют.
Есть и другие, которые поняли свою ошибку. У них открываются глаза на бытовые проблемы. Донецкие цены не сравнить с ценами в Маруиполе — там они на порядок выше.
Понимаете, в Донецке привыкли к своему местному князьку. Вот был свой выходец из Донбасса — Янукович. Вот он их, а вдруг его сместили. И многих тот факт, что
он уже не король, мучает. А вот Мариуполь немножечко другой. Донецк не вызывал у
меня никогда такого восторга. От этого города не очень позитивные впечатления. Это
касается всего. Например, проводились школьные олимпиады. Первенство давали
дончанам, хотя наши из Мариуполя были не хуже. Это нам нужно быть семи пядей
во лбу, чтобы занять призовое место, быть в три раза лучше донецких. Или дочь моя,
когда участвовала в конкурсе научных работ в Малую академию наук Украины, уступила место девочке из Донецка. И не потому, что ее работа была хуже, а потому что
«понимаете, мы же своих должны продвигать, донецких». Это они сами так говорят. Ну
и Мариуполь, это не Донбасс, а центр Приазовья. Мы немножечко другие.
Моя дочь уехала в Киев в 2014 году, но квартиру и работу нашла без проблем.
То, что она из Мариуполя, там никого не напрягает. Она не ощутила на себе никаких
притеснений. Если люди, которые как-то показывают, что они с Донбасса и требуют
привилегий, то тогда да, я думаю, они получают, но не привилегии.
В происходящем есть какая-то вина простых людей. Смутные настроения витали
и в Запорожье и в других городах. Но там народ стал грудью за город и за страну. Но, с
другой стороны, на референдуме бланки уже были с галочками в нужной клеточке.
Встретила недавно соседа, он работает на заводе «Азовмаш». Предприятие сейчас
в плохом состоянии, потому что было тесно связано с Россией и почти все заказы шли
туда. Сейчас люди на заводе остались ни с чем. И вот мой знакомый рассказывает, что
на работу ему не хочется ходить, так как большинство рабочих разделяют взгяды с
ДНР. А все потому, что они не побыли в той шкуре. Пусть бы пожили, посмотрели на
магазины, на цены и все остальное.
Я очень переживаю о будущем, хочется, чтобы было спокойно. Когда сегодня
смотришь новостные сюжеты по телевидению о Широкино, понимаешь насколько это
близко к твоему дому. Не дай Боже, у нас такое случится.
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Кузнецова Надежда Александровна
1976 года рождения
Сфера деятельности: мерчендайзер
Живет с мужем, мамой.
Двое детей

Мой отец военный, родом из Николаева. В Мариуполь попал по распределению. Я
родилась в 1976 году, мое детство прошло в военном штабе.
В Мариуполе я закончила торговое училище, затем индустриальный техникум.
Вначале работала продавцом в магазине, а чуть позже устроилась на завод огнеупорщиком. После рождения ребенка ушла в декрет. Сейчас работаю в торговле — уже
восем лет работаю мерчендайзером. Недавно нашла еще одну профессию для себя —
кукловод в кукольном театре.
Мечта работать в кукольном театре у меня появилась, когда родился первый
ребенок. В театре захотелось работать сразу, как только я побывала на представлении.
А недавно увидела объявление о кастинге. Так я и стала работать в театре актером
и конферансье. После трех репетиций начались выступления в детских садиках и
школах.
Весной 2014 года, когда начал назревать конфликт, я думала, что все это — игрушки: пожгут, погремят, но милиция и спецлужбы наведут порядок. Однако, вот чем, эти
игрушки обернулись…
Раньше, когда я смотрела сюжеты по телевизору о войне в Иране или Ираке, я
не ощущала сопричастности и сопереживания. Казалось, что это так далеко все
происходит, как на другой планете и тебя не коснется никогда. После того, как война
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пришла к нам, мы стали жить одним днем. У нас появился страх неизвестности. Раньше я все панировала наперед, были
долгосрочные, краткосрочные планы, на будущий день, на неделю вперед, но теперь это кажется невозможным.
Мы собирались уезжать из города несколько раз. Первый раз вещи собрали летом 2014 года, когда пошла первая
волна паники. Второй раз — осенью 2014 года, а потом в феврале 2015-го. Помочь нам в этом обещала Греческая Федерация. У этой организации есть программа по вывозу из зоны конфликта греческой диаспоры на два месяца. Однако нам
не удалось выехать из города. Уже после того, как мы оформили все документы, нам отказали. Сказали, что Евросоюз
попросил «вычеркнуть всех льготников и бюджетников». Так мы снова перенесли нашу поездку еще на два месяца и
снова разобрали чемоданы. Однако, в нашей машине всегда заправленный полный бак — на всякий случай.
Вообще я боюсь куда-то ехать даже на несколько дней, даже просто в гости. Мне страшно бросать свою семью.
Ведь, уедешь на три дня и неизвестно, что может в городе произойти. А здесь остаются мама и дети. Мне становится
страшно. Я вообще тяжела на подъем. Я люблю свой город. Может привычка, а может я однолюб. Здесь красиво, море,
тепло, работа.
Мне кажется, что если принимать решение об отъезде, то нужно было это делать в молодости после окончания
школы. В свое время я тоже планировала уехать — меня манила романтика студенческих лет. Однако, родители меня не
отпустили, очень строгие были. А сейчас я уже пустила здесь корни и уезжать не хочется самой.
Самые плохие люди отсюда уехали. Потому что знают, что рано или поздно запахнет жаренным. Все равно в СБУ,
милиции, есть данные о тех, кто участвовал в создании конфликта. Я надеюсь, что каждый получит по заслугам.
Из-за войны и неопределенной ситуации мы с гражданским мужем не можем расписаться, постоянно затягиваем
процедуру. Такая неопределенность, что все в ступоре. Грустно и невесело.
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В этом году и праздники не отмечаем. Раньше у нас была очень общительная
семья, всегда устраивали большое застолье, приглашали друзей и родственников.
Было шумно и весело. Теперь садимся за стол, и праздника нет, не чувствуется. Да и с
многими друзьями я перестала общаться. Да и не интересуют меня чужие люди. Слава
богу, что моя мама, с которой я живу одной квартире, со мной солидарна во мнении.
Очень рада, что удалось избежать конфликта в семье. Правда моя родная сестра
оказалась по ту сторону баррикады, мы с ней долгое время не общались. Сейчас время
прошло и мы стали здороваться. Но, как мне кажется, прежних отношений не вернуть.
Мой брат живет в России. Однажды позвонил и пригласил в гости, говорит, приезжайте к нам, будем огород копать. Я ему ответила, что если это шутка, то глупая. У нас
же война идет.
Напряжение в разговорах с родственниками, друзьями, соседями, коллегами
чувствуется. Правда, кажется что люди уже как-то пришли в себя, одумались.
Родственные связи, дружественные трудно разорвать в один момент. Слава Богу, некоторые вспомнили, что нас связывала не политика. Поэтому в разговорах стараемся не
затрагивать эти темы. Но заметно, что каждый остается при своем мнении.
Не могу только примириться с теми, что является сторонниками ЛНР и ДНР. Я
считаю, что это предатели.
Это ж заварили не местные, а верхушка. Всегда разделяли Донбасс и западную
Украину. Когда я была на Западной Украине, у меня действительно сложилось мнение,
что наши люди где-то обижены и ущемлены. Наши — работяги, здесь шахты и заводы.
Там, на западной Украине, курортно-ресторанный бизнес, у людей культура, а у нас
люди обозленные. Я думаю, что этот аспект сыграл немаловажную роль в разжигании
войны.
В начале конфликта у нас в городе распространяли слухи, что солдаты превратят всю нашу береговую линию в окопы и доступа к морю не будет. Однако все это
оказалось очередными слухами. Для меня вообще не было важно море. Ну да, было
печально слушать это, но как мне кажется, живым бы быть. Мы купаемся и загораем с
одной стороны, а военные с другой — за сеткой. Никто нас не трогает, не изнасиловали
ни разу (смеется).
Чего я хочу? Я хочу, чтобы у моих детей было нормальное будущее. Чтобы они получили хорошее образование, нашли работу с достойной зарплатой. Чтобы цены у нас
не прыгали туда-сюда от того, что кто-то хочет нажиться на людской панике. Каждому
человеку, наверное, хочется достойного уровня жизни.
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Мои родители греческого происхождения. Мама родом из Сартаны (Село было основано в 1780 году греками-румеями,
переселёнными российским правительством из одноимённого села в горном Крыму. Название поселка в переводе с
урумского означает «желтый теленок» («сары» — желтый, «тана» — теленок) — прим. автора), а папа — из Приазовской
Ялты, село Чермалык (Основано в июле 1780 г. переселенцами из крымских сёл Чермалык, Шелен, Капсихор, Айланма, —
прим. автора). В моей семье не разговаривали на греческом языке, потому что отец и мать из разных сел, диалекты
отличались, поэтому в повседневной жизни использовался русский язык.
Мой папа очень любил историю Греции, Древней Греции, занимался исследованиями. Несмотря на то, что он
закончил факультет русской филологии, он преподавал историю и параллельно писал диссертацию на тему песенного
фольклора греков Приазовья. В 70-тых годах ХХ века он ездил по селам с огромным магнитофоном и записывал и
сказки, песни и пословицы. Диссертацию папа, к сожалению, не успел защитить, умер в возрасте 42 лет. Над архивом
продолжает работать моя мама. Исследования отца, а также свои собственные материалы о литературе наших греческих приазовских поэтов, писателей, сказочников, музыкантов, художников она публикует в газетах мариупольского
греческого общества «Хронос» и «Эллины Украины».
Наша семья никогда не скрывала, что мы — греки. Это была принципиальная позиция моих родителей. Мои двоюродные бабушки и дедушки в целях безопасности и продвижения по карьерной лестнице, если можно так сказать,
заявляли, что они из украинской и/или русской семьи. Однако, папа и мама этого не делали. По словам матери, в том
числе и по этой причине за отцом была установлена слежка представителями КГБ. Они пытались поймать его в тот
момент, когда он бы говорил на греческом языке (родители не говорили на диалекте в общественных местах). Ситуация
была настолько сложной, что однажды мои родители были на греческой свадьбе, куда также пришли представители
Комитета государственной безопасности.
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До последних событий в Украине, и в частности в Мариуполе, я не интересовалась
политическими вопросами, не обращала внимания на языковые вопросы. Однако,
сейчас читаю Лину Костенко (украинская писательница-восьмидесятник, — прим.
автора.), из ее текстов оказалось, что в 2000 году, те, кто разговаривал на украинском,
считались людьми низшей расы. Я раньше на это не обращала внимание. Я помню, что
украинский язык я изучала в школе. Тогда, наших приазовских греческих поэтов их
тексты переводили на украинский язык. Именно это создавало им возможность для
публикации книг. Так и для меня было естественным изучать украинский язык. В конце 80-тых годов, были ожидания, что будет что-то в стране начнет происходить. Как
раз начал разваливаться Советский Союз, я тогда училась в Красноармейске, в педучилище и помню, когда я уезжала в очередной раз на учебу, мама говорила: Если вдруг
узнаешь, что здесь происходят какие-то движения или заворушки на национальной
почве, не возвращайся домой, сиди там, чтобы с той ничего не случилось. Мама очень
боялась, что на греков будет какое-то давление. Но все разрешилось мирно.
В Мариуполе никто и никогда не ожидал, что события весны 2014 года будут
развиваться так, как это случилось. Меня удивило то, что в референдуме принимали
участие люди высокообразованные и не глупые. Я спрашивала подругу, у которой два
высших образования: Как ты могла, имея юридическое и экономическое образование,
принимать участие в этом фарсе? На что она попыталась оправдываться. Но сейчас
для меня не существует оправданий.
За последний год мой круг общения не то, чтобы уменьшился, он крайне изменился. Я осталась в рамках своей семьи: мама, братья и племянница. Со всеми остальными родственниками и друзьями я свела общение к минимуму. Парадоксально, но в
оккупированном Луганске у меня осталась часть семьи, другая часть уехала из этого
города в Днепропетровск. Наверное, из всей моей большой греческой семьи — это
единственные люди, которые всегда стояли и стоят на проукраинской позиции. За этот
год я прекратила общение с друзьями и родственниками, которые живут в Европе,
потому что они все поддерживают пророссийскую позицию, некоторые из них радикально антиукраинскую. Есть и такие, которые называют Украину просто территорией
и это очень страшно слышать от близких мне людей.
Я без всякой задней мысли поддержала Евромайдан. Тогда подписала петицию за
импичмент Януковича и разослала в социальной сети Facebook всем своим друзьям, в
том числе и тем, кто живет в Европе. Я ужаснулась тем ответам, которые мне пришли.
Они все поддерживали Януковича и считали, что студентов нужно было, чуть ли не
расстрелять за то, что они делают.
Жителей Донбасса обвиняют в том, что они допустили войну и сами виноваты в
том, что происходит. Но ведь и здесь остались патриоты. Они не хотят бросать нажитое
за долгие годы и положились на волю судьбы: будь что будет. На той территории у
меня остались студенческие друзья, которые сначала поддерживали нейтралитет,
но сейчас они обвиняют нас, оставшихся в Украине, что мы их делим на людей разных
сортов. Я вижу, что они сильно подвержены пропаганде. В ответ они мне говорят: Вот
представь, ты бы здесь жила и все это слушала? Я не могу ответить на данный вопрос,
уверена во всем должен же быть какой-то здравый смысл. Мне очень тяжело себя
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представить себя на месте тех людей, которые остались на оккупированных территориях, и никто из нас не знает, как
бы реагировал в такой ситуации и как бы спасал свою шкуру.
Но давайте предположим, что в прошлом году нас не освободил «Азов» и Мариуполь также остался бы оккупированным городом. О нас говорили бы подобные вещи, что мы — предатели и недолюди. И я не могу согласиться с этой
позицией.
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В Сартане, которая часто подвергалась обстрелам, живут мои родственники.
К счастью они не пострадали. Я постоянно думаю о том, что на месте этих людей
могла оказаться сама. В той траурной процессии, которая была обстреляна 14 октября
2014 года (погибло семеро человек, а пятнадцать получили ранения — прим. автора),
мог оказаться каждый. Ведь на этом кладбище похоронены и мои родственники тоже.
Однако, самое мое большое потрясение — обстрел сепаратистами жилого микрорайона Восточный в Мариуполе 16 октября 2014 года (погибло 29 человек, 104 человека
получили ранения — прим. автора). Я так оказалась сразу после того, как это произошло. Я видела собственными глазами эти дома без окон и без света, этих людей,
которые пешком шли в другой микрорайон, чтобы спасти себя.
Жизнь за последний год резко изменилась. На протяжении своей жизни я работала учителем начальных классов, преподавала греческий язык, была переводчиком с
греческого языка. Однажды, в Мариупольском драматическом театре поставили спектакль по моему переводу. В какой-то из периодов своей жизни я занималась бизнесом.
Пыталась найти себя, живя в других странах и городах. Но всегда возвращалась сюда,
в Мариуполь, потому что здесь находятся мой дом и семья. И вот сейчас мне впервые
стало интересно жить в родном Мариуполе. Я нашла смысл жизни и занимаюсь тем,
что помогаю людям вокруг. Мы пытаемся изменить порядок вещей в нашей местной
власти. Я в своей стихии — в общественной работе.
На протяжении всех лет независимости нашей страны у меня было ощущение, что
все не так хорошо складывается, как хотелось бы. Нам наша независимость досталась
легко, безболезненно и без капли крови. Я очень корю себя за эту мысль, но думаю,
что сейчас, когда льется кровь, мы по-настоящему оцениваем свою независимость и
свободу. Я надеюсь, что после войны Мариуполь останется украинским городом.

