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Звіт підготував Д.Миронович 

 

Жіночий досвід війни 

 

Вступ. Для України дослідження досвіду перебування в окупації і відповідних 

практик виживання, пов’язані, насамперед, із подіями Другої світової війни1. 

Теперішній збройний конфлікт на Донбасі та окупація українських територій 

актуалізують ці розвідки, роблячи їх цікавим матеріалом для порівнянь та пошуків 

паралелей. Поза тим, складність та «гібридний» характер сучасних воєнних 

конфліктів, активне використання ЗМІ на тлі існування всередині суспільства різних 

ціннісних дискурсів, візій та пояснень причин протистояння, роблять ситуацію 

окупації та відповідний досвід перебування на окупованих територіях унікальними 

для українського контексту. При цьому, на відміну від подій Другої світової війни, 

вивчення яких відбувається у діахронній перспективі, сучасна ситуація вимагає 

додаткового залучення і синхронного виміру, спроби погляду на ситуацію окупації 

«зсередини» безпосередніми учасницями, коли йдеться про й досі не деокуповані 

частини Донецької та Луганської областей. В означених інтерв’ю відображено 

погляди та повсякденні досвіди жінок, що перебувають або перебували на 

окупованих територіях, які намагаються певним чином впорядкувати та 

інтерпретувати власний досвід, пов'язаний із повсякденними практиками 

виживання, переоцінкою колишніх цінностей та потреб, змінами гендерних ролей та 

відносин у кризовій ситуації воєнного конфлікту.   

Ситуації збройних конфліктів, як і будь-яких радикальних соціальних 

катаклізмів, пов’язані із руйнацією «тканини» соціального життя та усталених 

структур повсякденності. Травматичність подібного досвіду не зводиться до акту 

порушення – або навіть повного руйнування – звичного способу життя і 

сформованих моделей самосприйняття. Скоріше, травмуючим виявляється 

складність пояснення, або взагалі нездатність сформулювати прийнятні причини 

цього несподіваного розриву звичного перебігу рутинного життя2. Подія отримує 

статус травми, якщо відбувається різке зміщення впорядкованих, звичних смислів 

спільноти. Травма виступає тут і як подія, яка різко змінила звичне життя, і як 

процес, що продовжує впливати, як на ставлення індивідів до свого минулого, так і 

на сприйняття сьогодення і майбутнього. Травма постає як результат гострого 

дискомфорту, що проникає в серцевину відчуття спільнотою власної ідентичності. 

Інтерпретація та структурування трагічного досвіду не відбувається в 

соціокультурній порожнечі. Вже існуючі наративні традиції відіграють роль 

моделей, символічних шаблонів, в які вписується новий травматичний досвід. Саме 

тому збройний конфлікт на Сході та пов'язаний з ним досвід перебування в окупації, 

може бути представлено не лише як безпосереднє протистояння протиборчих 

                                                             
1 Стяжкіна О. Жінки України в повсякденні окупації: відмінності сценаріїв, інтенції й ресурси 

виживання // Український історичний журнал. – 2015. – №2. – С. 42 – 66. 
2 Травма: пункты: Сборник статей / Сост. С. Ушакин и Е. Трубина. М.: Новое литературное обозрение, 

2009. – С. 10 - 14. 
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сторін, а й як зіткнення певних колективних репрезентацій, що, переломлюючись 

криз певні кліше, віддзеркалюються в індивідуальних наративах та життєписах.  

Слід зазначити, що не всі учасниці дослідження з окупованих територій, 

зважаючи на світоглядні позиції, розглядають ситуацію, що склалася, саме як 

окупацію. У цьому випадку скоріше йдеться про травматичний досвід перебування у 

зоні воєнного конфлікту. Загалом, усіх опитаних можна поділити на декілька 

умовних груп, де критерієм виступатиме досвід перебування на окупованих 

територіях (зараз чи в минулому), підтримка чи не підтримка самопроголошеної 

влади, свідома співпраця із нею, або спроба зайняти відсторонену або нейтральну 

позицію. 

Тим не менш, незважаючи на існуючі відмінності, зумовлені світоглядними 

позиціями, підтримкою/не підтримкою певної сторони конфлікту, підкресленим 

нейтралітетом, віком, родом занять тощо, індивідуальні практики та стратегії 

виживання/пристосування жінок до навколишньої дійсності у кризових ситуаціях в 

загальних рисах відтворюють схожі моделі.  

 

Загальне бачення подій, оцінка ситуації. Рефлексії учасниць дослідження 

над тим, що спровокувало збройний конфлікт, та їхня оцінка поточної ситуації 

дозволяють говорити про певні зміни у її сприйняті у порівнянні з початковим 

періодом. Загальним настроєм, яким позначено більшість відповідей є розчарування, 

відчуття пригніченості та безнадії. Зазначене стосується учасниць дослідження  з 

обох боків конфлікту, в незалежності від того, чи то у бездіяльності звинувачують 

Росію, чи то український уряд. 

Багато опитаних наголошують на «незрозумілості» та «абсурдності» 

конфлікту, з огляду на те, що важко ідентифікувати воюючі сторони, чітко провести 

лінію протистояння, спорадичний характер самих бойових дій та розмитість межи 

між «війною» та «миром». 

Слід відзначити, що жодна з учасниць дослідження не розглядає ситуацію, що 

склалася як наслідок власних дій або бездіяльності, уникаючи та перекладаючи 

відповідальність або на іншу сторону, або на безособові треті сили (влада, Америка, 

Європа, ЄС тощо). Так само, ніхто не вбачає у власних діях можливості якимось чином 

вплинути або змінити ситуацію.  

Незмінним сюжетом для багатьох опитаних лишається розгляд протестних 

акції на Майдані Незалежності взимку 2013-2014 рр. (Революції Гідності) як таких, 

що зініціювали подальше збройне протистояння на Сході України та анексію Криму. 

Різниця полягає у тому, що якщо проукраїнські налаштовані учасниці дослідження в 

цілому схвалюють ідеї та гасла Революції Гідності, дорікаючи новому урядові в 

подальшій бездіяльності та пасивності у протистоянні військовій агресії, то для 

прибічниць іншої позиції протести на Майдані виступають у виключно негативному 

світлі, постаючи у вигляді тієї травмуючої події, яка призвела до руйнації 

колишнього зрозумілого соціального порядку. У цьому контексті, конструювання 

травми та травмуючої події розгортається як наратив руйнівного процесу і вимога 

емоційної, інституційної та символічної компенсації.  

Як відзначалось, інтерпретація та структурування згаданого травматичного 

досвіду не відбувається в соціокультурному вакуумі, а розгортається в межах вже 
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існуючих наративних шаблонів та моделей постачальниками яких, переважно, 

стають ЗМІ. Найбільш активно подібні наративні моделі використовують учасниці 

дослідження з антиукраїнською позицією, відтворюючи сюжети, що курсують в 

дискурсивному полі, створеному російськими державними ЗМІ навколо подій на 

Сході України. Їхній зміст, у переважній більшості, пов'язаний із відтворенням 

почуття втрати, трагічності того, що відбулося і зрештою з формуванням почуття 

колективності та співпричетності. Останнє досягається за допомогою 

конструювання образу жертви. Учасниці дослідження наголошують на тому, що 

їхній регіон став об’єктом підступної військової агресії з боку України, що вони 

жертви, які страждають не з власної провини за власні погляди (політичні, релігійні, 

мовні тощо). Ідентичність жертви стає тим сполучним механізмом, що дозволяє і 

пережити травматичні поді, і виправдовувати власні дії. 

На питання щодо перспектив та майбутнього окупованих територій більшість 

учасниць дослідження, в незалежності від симпатій та вподобань, однозначно 

впевнені у неможливість повернення Криму Україною (де-факто), тоді як, питання 

Донбасу, на їх думку, залишається невизначеним та відкритим для перемовин між 

конфліктуючими сторонами. 

Подія стає травматичною не тільки і не стільки тому, що вона є жахливою, 

скільки тому, що її неможливо осягнути, вона кидає виклик розумінню, руйнує 

базисні уявлення про світ. Так, учасниці дослідження наголошують на відчутті 

нереальності та фантасмагоричністі перших днів збройного протистояння, 

захоплення державних установ та зрештою окупації, на небажанні сприймати ці 

події як даність.   

Звертає на себе увагу постійно відтворюваний учасницями дослідження, які 

перебувають на окупованих територіях (зокрема у Донецьку), сюжет про чистоту і 

доглянутість міста та міського простору. При цьому, якщо ті опитані, які 

симпатизують самопроголошеним «республікам» розповідають про це із певним 

захватом, проукраїнські налаштовані учасниці дослідження ставляться до цього 

«порядку» більш скептично, усвідомлюють його «заміщуючий» характер, спробу 

ігнорування реального стану справ та штучного творення вигляду «нормального 

життя», «життя як завжди».    

З точки зору соціології повсякденності, у своїх рутинних повсякденних діях ми 

безперервно активно створюємо нормальність нашого повсякденного світу, 

вміщуючи події, що не вписуються, або «випадають» із буденної рутини в звичні 

інтерпретативні рамки, і тим самим, намагаючись їх «нормалізувати», пояснити або 

навіть позбавити їх своїм поясненням статусу реальності (як і у згаданому вище 

випадку з відчуттям нереальності та фантасмагоричністі того, що відбувається). В 

цьому сенсі, у впорядкуванні фізичного простору, та у промовлянні цього для 

слухача, учасниці дослідження намагаються побачити впорядкування та 

нормалізацію зруйнованого простору звичних повсякденних практик, що існували 

до травматичного досвіду життя за умов збройного конфлікту.  

 

Плани на життя до конфлікту, життя під час конфлікту. В екстремальних 

умовах відбувається переоцінка цінностей і пріоритетів. Відкидається те, що ще 

вчора здавалося важливим, втрачається важливість несуттєвого і матеріального. 
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Життя в ситуації бойових дій, як би парадоксально це не звучало, стало більш 

простим і більш передбачуваним. Незважаючи на відмінності індивідуального 

досвіду в умовах збройного конфлікту, загальною тенденцією виступає творення 

певної ієрархії цінностей, найголовнішими серед яких є виживання та захист 

близьких людей. 

Зазначене торкнулося і таких буденних практик, як вибір одягу, взуття, 

походу до магазину та простого пересування вулицею. Всі вони розгортаються на 

фоні усвідомлення небезпеки і намагань цієї небезпеки якщо не уникнути, то хоча б 

мінімізувати.  

Розглядаючи досвід та практики повсякденного життя жінок періоду окупації 

України під час Другої світової війни, Стяжкіна О. зазначає, що акцентована в одязі 

скромність вирішує важливе завдання: «приховати жінку як об’єкт сексуального 

домагання»3. І хоча, жодна з учасниць дослідження на особистому досвіду не 

стикалася з випадками сексуального домагання, розуміння того, що вірогідність 

подібних ситуацій є більш високою ніж за мирних часів, є присутнім в багатьох 

інтерв’ю.    

Позатим, не стикаючись особисто з випадками фізичного насильства або 

сексуального домаганням, опитані згадують приклади, які чули від друзів, знайомих, 

чи в громадських місцях. Стаючи фоном, небезпека сама перетворюється на елемент 

повсякденної рутини, яку сприймають як щось звичне, буденне та як щось, що вже 

не відлякує своєю загрозливою присутністю. До канонади прислухаються, вміючи 

розрізняти «плюса» та «мінуса», проте це не заважає відносно нормальному (з точки 

зору тих, хто там перебуває) функціонуванню міста. 

Буденне соціальне життя, передбачає наявність у індивідів почуття 

онтологічної безпеки, основу якої складає передбачувана рутина дій і взаємодій. 

Підрив і умисний наступ на самі підвалини повсякденного життя здатне 

породжувати високу ступінь тривожності, обумовлену відсутністю гарантованих і 

передбачуваних структур повсякденності. Посилення тривожності виражається в 

регресивних зразках і лініях поведінки, що руйнують фундамент базисної системи 

безпеки, яка ґрунтується, в першу чергу, на почутті довіри до інших. Як наслідок, 

відчуття небезпеки та недовіри стає постійним елементом повсякденної комунікації. 

В першу чергу це стосується проукраїнськи орієнтованих учасниць дослідження, що 

лишилися на окупованих територіях. Йдеться про страх насильства – морального і 

фізичного, через необережно висловлену думку чи позицію, об'єктом якого можуть 

стати твої близькі або ти сам. Насильства, яке викликає відчуття власного безсилля 

перед ним, приреченість і втрату контролю над ситуацією. 

Як відзначалося, пошук зв'язуючої травми, звернення до історичної пам’яті, 

відтворення почуття втрати стають затребуваними при формуванні почуття 

співпричетності і колективності. Ресурсом, що стає постачальником відповідних 

образів і репрезентацій в цьому процесі, виступають дискурси, створені російськими 

ЗМІ навколо Другої світової війни або в російському варіанті «Великої вітчизняної 

війни».  Йдеться про певну риторику та форми комеморації, спрямовані на творення 

                                                             
3 Стяжкіна О. Жінки України в повсякденні окупації: відмінності сценаріїв, інтенції й ресурси 

виживання // Український історичний журнал. – 2015. – №2. – С. 42 – 66.  
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історичної спадкоємності, що реалізується через свого роду «зшивання» різних 

часових періодів4. В інтерв’ю ті учасниці дослідження, що мають підкреслено 

антиукраїнську позицію відтворюють наратив в меж якого збройний конфлікт на 

Донбасі постає символічним продовженням «Великої вітчизняної війни» 1941-45 рр., 

де агресором замість Німеччини виступає Україна, але боротьба й надалі триває з 

тим самим неперсоніфікованим «фашизмом» або «нацизмом». 

На рівні масових заходів механізмом «зшивання» різних часових періодів 

виступають різні перформативні акції приурочені до нових «республіканських» свят 

(«День прапора», «День перемоги», «День республіки» тощо). Так само, ці заходи, 

мобілізуючи населення, виконують важливу функцію компенсації руйнації 

усталених структур повсякденності. Деякі опитані із захватом згадають військові 

паради та різноманітні мітинги. 

Саме під час так званих військових парадів на «День перемоги» в Донецьку 

почали активно використовувати російські практики перформативної комеморації.  

Так, учасники «Безсмертного полку» в Донецьку в 2016-2017 рр. поруч із портретами 

загиблих під час Другої світової війни («Великої вітчизняної війни») несли портрети 

родичів, загиблих з боку «ДНР» під час військових дій на Донбасі.  У цьому сенсі, 

акція «Безсмертний полк» постає як ритуал в класичному соціологічному розумінні 

цього терміну. Метою таких перформативних ритуалів стає намагання зв'язати 

людей, що згадують разом, надавши їм символічний простір і засоби, за допомогою 

яких подібний зв'язок став б наочним і відчутним5. В процесі цього війна 

перетворюється в базовий символічний контекст, де перемога у «Великій 

вітчизняній» у минулому, і відповідні емоційні переживання цієї події накладаються 

на сучасні події, що відбуваються у сьогоденні. Так само, подібні акції стають засобом 

публічної демонстрації своєї актуальної ідентичності6. 

 

Бачення майбутнього. Як зазначалося, руйнація підвалин повсякденного 

життя здатне породжувати високу ступінь тривожності та невпевненості, 

обумовлену відсутністю гарантованих і передбачуваних структур повсякденності. У 

подібній ситуації невизначеності життєві стратегії позбавлені часової перспективи, 

коли йдеться про навіть короткотермінове планування, оскільки всі сили 

зосереджено на виживанні «тут і зараз» і вирішенні поточних проблем.  

Відповідаючи на питання щодо загального бачення майбутнього і власних планів на 

подальше життя, більшість респонденток наголошують саме на подібних стратегіях.   
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