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Інноваційний проєкт «Український букет народів –  
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фонду може не збігатися з думкою авторів.
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за багатьма іншими параметрами: 
соціальним статусом і  ґендером, 
професією і поглядами, означенням 
себе як «місцевих» чи «приїжджих» 
тощо. Тому у створенні путівників 
брали участь переселенці й вете-
рани АТО, представники етнічних 
і релігійних груп, молодь і люди по-
важного віку. Водночас це різно-
маніття прагне зійтися в спільній 
точці життя поруч, в одному місті, 
в одній громаді. На сторінках пу-
тівника ви знайдете чимало історій 
про те, як це співжиття відбуваєть-
ся на практиці.

Ми вдячні всім співрозмовни-
кам і співрозмовницям, які поділи-
лися своїм досвідом. А також вдячні 
Українському культурному фонду 
за підтримку культурного розма-
їття в Україні.

Команда проєкту  
«Український букет народів»

Ми свідомі того, що різноманіття в суспіль-
стві — це не безперервне радісне свято. Це по-
стійна робота над тим, щоб жити поруч. Адже, 
якими б освіченими й відкритими до світу ми себе 
не вважали, нам часто важко прийняти тих, хто 
відрізняється життєвими принципами, погляда-
ми на важливі для нас речі, способом життя тощо.

Сьогодні політики намагаються поляризувати 
суспільство, вибудовуючи штучні бар’єри між різ-
ними його групами. Та ми переконані, що люди, 
які ціннують своє різноманіття, розуміють важ-
ливість взаємної поваги, не дозволятимуть роз-
діляти й розсварювати себе.

Першу спробу створити інтеркультурний пу-
тівник молодіжна організація «СТАН» здійсни-
ла 2017 року. Українські та  іноземні студенти, 
а також молоді люди, які були змушені покину-
ти окуповані території Донецької та Луганської 
областей, створили Інтеркультурний гід Івано- 
Франківськом. Він розповідає про культурне 
розмаїття міста голосами представників різних 
соціальних груп, що живуть у ньому.

2019 року, у серії інтеркультурних путівни-
ків Дрогобичем, Кременчуком, Лисичанськом 
і Мелітополем ми прагнемо проявити й пока-
зати різноманіття цих чотирьох міст. Попри 
назву «Український букет народів», тут важли-
ве не тільки етнічне різноманіття (які народи 
жили й живуть у певному місті), а й різноманіття 

ЧОМУ МИ ГОВОРИМО    
   ПРО РІЗНОМАНІТТЯ
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Команда проєкту 
працювала згідно 
з принципом «нічого 
для нас без нас», що 
заохочує всіх членів 
громади брати участь 
у створенні путівника, 
об’єднує людей 
та спонукає до  
створення нових 
соціальних зв’язків 
і мереж.

Ідея проєкту «Український букет народів» народилася 
під час довгих розмов про майбутнє, у яких брали 
участь різні люди, які люблять Україну.
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Мапа створена   
на основі інтерв’ювання  
 та анкетування   
жителів Лисичанська.

Людей тут поєднує любов  
до спорту й активного відпочинку. 
Сюди приїздять як бізнесмени,  
так і студенти. Є заняття  
для людей з інвалідністю.

Це місце для 25 видів вуличної 
культури. Є траса для паркуру, 
зал брейк-дансу, скейт-парк, 
майданчики для фестивалів  
і освітніх проєктів. 

1. Лисичанський центр урбан-культур   
 «Дружба» та Центр неформальної  
 громадської освіти «Дружба HUB»
2. Штейгерська школа 
3. Бельгійський спадок кінця ХІХ —  
 початку ХХ століття
4. Лисичанський міський Палац культури
5. Лисичанська спеціалізована    
 школа № 8
6. Лисичанський міський  
 краєзнавчий музей
7. Спортзал у районі «Максим-парку»
8. Міський парк «Водна станція»
9. Меморіальний музей В. М. Сосюри
10. Пам’ятник жертвам єврейського  
 населення, яке було розстріляно під  
 час німецько-фашистської окупації
11. Лисичанська централізована  
 бібліотечна система
12. Центральний ринок
13. Скляний район
14. Свято-Митрофанівська церква
15. ЦНАП
16. Лисичанська міська рада
17. Міський парк
18. Педагогічний коледж
19. Музей історії Лисичанського  
 содового заводу
20. Музей історії Лисичанського    
 склозаводу
21. Стадіон «Шахтар»
22. Лисичанський палац культури   
 «Діамант»
23. Скульптура оленя – місце,  
 де випускники зустрічають світанок
24. Геологічна пам’ятка природи  
 «Конгресів Яр»
25. Парафія покрови Пресвятої  
 Богородиці Української греко- 
 католицької церкви
26. Центр зайнятості

Мапа  
просторів різноманіття

Сьогодні з комплексу 
споруд, збудованих 
бельгійськими
промисловцями 
поблизу содового 
заводу, збереглися
будинок-маєток 
директора содового 
заводу, житлові
будинки для 
робітників, дитяча 
лікарня, гімназія, 
будинок приїжджих, 
адміністративна 
будівля...



Але близько 400 років тому 
в Лисичій Балці все-таки осели-
лися люди, які не боялися татар-
ської шаблі.

Краєзнавець Микита Лопатін 
припускає, що перші поселенці 
тутешніх місць були запорожцями 
Кальміуської паланки: у XVI столітті 
вони обладнали тут свої зимівники. 
Лопатін пише: «5 липня 1710 року на 
гористому боці Лисичого Байраку, 
що спускається до правого берега 
Сіверського Дінця, розташувалися 
перші три курені запорожців. Усього 
прибуло 26 осіб...»1.

Згодом у цих місцях почали се-
литися селяни-втікачі, що ряту-
валися від «государевої служби»,  
і міська біднота з Харківської,  
Бєлгородської та Курської губерній. 
Тут можна було почати нове життя 
й завести господарство. 

Від 1795 року – моменту закла-
дення першої шахти майбутнього 
Донбасу – почалося будівництво 
шахтарського селища. Протягом 
наступних років відкривалися нові 
шахти, а Лисичанськ став своє-
рідним «клондайком» для сотень 
людей, які посунули до містечка  
з найближчих регіонів Слобідської 
України й віддалених губерній  
Російської імперії. Бувало, помі-
щики перевозили сюди кріпаків 

цілими селами, створюючи компак-
тні в національному плані поселен-
ня. Потрапляли до краю й виселені 
урядом із російської глибинки  
релігійні сектанти: старообрядці, 
духобори, молокани.

 
***

До початку XIX століття жителі 
регіону змішалися етнічно і духов-
но. Тривале спільне життя, гос-
подарські й культурні контакти, 
змішані шлюби сприяли тому, що 
національні відмінності згладжува-
лися, виникали місцеві особливості, 
які проявилися в мові та культурі.

Слід зазначити, що аж до «епохи 
російськомовності», яка почалася 
на Луганщині в 1940–1950-ті роки 
ХХ століття, люди на території об-
ласті розмовляли переважно укра-
їнською мовою. За переписом 1858 
року, у Бахмутському та Слов’яно-
сербському повітах Катеринослав-
ської губернії 75% населення були 
українцями, близько 19% – росія-
нами2. Серед інших національнос-
тей були татари, серби, румуни, 
болгари, волохи, литовці й навіть 
китайці.

Місцеві особливості проявили-
ся в гірницькому епосі. Будь-яко-
му шахтарю відомий містичний 
персонаж на прізвисько Шубін.  

1 Никита Лопатин. У Колыбели Донбасса. – Луганск: Луганское областное 
издательство, 1960. 
2 Русская энциклопедия. Том 11. – Спб: Русское Книжное Товарищество 
«Деятель», 1911. Сборник статистических сведений по Екатеринославской 
губернии. Выпуск 2-й. – Екатеринослав, 1886.

Лисичанськ часто називають 
«колискою Донбасу». Мені здаєть-
ся, що це не зовсім доречно. Адже 
Лисичанськ набагато старший за 
Донбас. Якщо його й називати «ко-
лискою», то треба мати на увазі 
не тільки розвиток промислового 
Сходу Радянської України, а й бага-
товікову історію міста – з часів пер-
ших запорізьких паланок дотепер.

З цим містечком на березі річки 
Сіверський Донець пов’язана не 
тільки історія вугільної промис-
ловості Донбасу, а й індустріальне, 
культурне становлення й розви-
ток Луганського краю, долі багатьох 

ЛИСИЧАНСЬК: ІСТОРІЯ 
ДОБРОСУСІДСТВА

знаних особистостей минулих  
і нинішніх століть. Саме тут, у Лиси-
чій Балці (Байраку), 1795 року була 
закладена перша шахта Донбасу.  
Ця шахта поклала початок промис-
ловій розробці кам’яного вугілля. 
Тут провели дитячі та юнацькі роки 
письменник Петро Сєвєров і поет 
Володимир Сосюра.

Є дані, що в середині XVIII сто-
ліття в Лисичанську побував ро-
сійський імператор Олександр ІІІ 
із дружиною Дагмар Данською, 
на честь якої назвали рудник.  
А деякі історики вважають, що десь 
у тутешніх місцях, які в старови-
ну називали Диким Полем, князь 
Київської Русі Ігор перепливав  
Сіверський Донець, рятуючись від 
половецького полону. 

Бачите, скільки всього позна-
чилося на долі Лисичанська за три 
минулих століття. А скільки ще по-
рошиться в засіках історії й чекає 
на зустріч із нами, що нині живуть 
у цьому місті.

***
Довгі століття там, де нині шу-

мить і димить стотисячний Ли-
сичанськ, панувала степова тиша 
Дикого Поля, а на березі річки 
Малий Танаїс – так у далекому ми-
нулому називали Сіверський До-
нець – щипали траву низькорослі 
монгольські коні. Аркан войовни-
чого кочівника наздоганяв усякого, 
хто хотів жити в цих місцях. 
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кількість лисичан дотримувалася 
християнського віросповідання,  
і в місті ніколи не було релігійних 
конфліктів.

У 1917 році європейський шлях 
Лисичанська був перерваний. Ре-
волюційні й військові потрясіння 
ХХ століття, Голодомор, сталінські 
репресії й роки комуністичної іде-
ології змінили склад лисичанської 
громади, яка аж до здобуття Укра-
їною незалежності не мала впливу 
на індустріальний і культурний роз-
виток міста. Не збережені держа-
вою, одна за одною зникали з карти 
міста історичні реліквії: найдовша 
в Європі повітряно-канатна доро-
га, родоначальник хімічної промис-
ловості України – содовий завод, 
бельгійська лікарня, що поклала по-
чаток усій медицині на Луганщині.

Після Революції Гiдностi, яка 
принесла країні новий поштовх со-
ціально-економічного й духовно-

го розвитку, у Лисичанську почала 
формуватися нова національно-па-
тріотична еліта, яка поступово 
повертає громаду до втрачених 
європейських цінностей. Пережив-
ши недавню російсько-терористич-
ну окупацію, багатонаціональне 
лисичанське суспільство стало яс-
ніше співвідносити себе з украї-
но-європейським шляхом розвитку, 
дбайливіше ставитися до історич-
ної спадщини.

Місто може знову стати «мек-
кою» для зарубіжних інвестицій. 
Першим кроком до цього могло 
би бути збереження бельгійської  
історико-архітектурної спадщини: 
реставрація будівель, відновлення 
й облаштування парку-саду Ерне-
ста Сольве на території зруйнова-
ного содового заводу та реалізація 
інших інфраструктурних проєктів.

Валерій Кіхтенко

За переказами, коли цей привид 
обходить свої володіння, він завж-
ди десь поруч із котримсь працюю-
чим гірником. Подібно до Господині 
Мідної гори на Уралі, він відповідав 
за підземні скарби Донбасу. Поба-
чити Шубіна – значить отримати 
або казкову допомогу, або «чорну 
мітку», що попереджає про неми-
нучу небезпеку.

Автор цих рядків не знайшов 
відомостей про примару на ім’я 
Шубін ані в дореволюційній, ані 
в радянській етнографічній літе-
ратурі. Гірникам старих промис-
лових районів Уралу, Кузбасу або 
Алтаю цей фантастичний персо-
наж теж був невідомий. Повір’я про 
Шубіна здавна побутують тільки на 
шахтарському Донбасі. А оскіль-
ки «колискою Донбасу» є Лиси-
чанськ, можна припустити, що й 
міфічний образ Шубіна виник саме  
в середовищі перших шахтарів Ли-
сичої Балки.

Iз самобутньою культурою 
міста пов’язаний ще один епізод. 
Пісня про молодого коногона, яку 
вважають народною, могла на-
лежати авторству лисичансько-
го поета Василя Рубашкіна, що 
працював на місцевій шахті «Даг-
мара». 1925 року він опублікував  
у донецькому журналі «Забой» 
вірш «Загибель коногона», який 
пізніше народна творчість пере-
творила на найвідомішу шахтар-
ську пісню всіх часів. Про цей факт 
розповів радянський письменник 
Петро Сєвєров3, чиї дитячі роки 
минули в Лисичанську.

***
1892 року в історії міста відбу-

лася подія, що на довгі роки стала 
двигуном індустріального й куль-
турного розвитку всього регіону. 
Бельгійський промисловець і вче-
ний-хімік Ернест Сольве на паях із 
російським купцем Іваном Люби-
мовим побудував содовий завод, 
який незабаром став одним із пе-
редових підприємств Європи. Сотні 
безземельних селян і безробітних 
людей знайшли тут роботу й житло, 
створили сім’ї та стали родоначаль-
никами нинішніх лисичан. 

Власники содового заводу ін-
вестували в інфраструктуру Ли-
сичанська. При підприємстві 
функціонувала одна з найкращих на 
Донбасі поліклінік, з’явилася мере-
жа початкових навчальних закладів. 
Навколо заводу виріс упорядкова-
ний мікрорайон у стилі модерн, 
школа, театр, стадіон і парк відпо-
чинку. Крім того, поява великого 
содового виробництва зумовила 
приплив робочих місць та інозем-
ного капіталу, будівництво в Лиси-
чанську скляного заводу та інших 
афілійованих підприємств.

У місті з’явилася еліта, що мала 
європейську освіту. Випускниці 
Лисичанської жіночої прогімназії 
ставали вчительками й домашні-
ми виховательками, привносячи 
до місцевої громади європейські 
культурні течії часу. Переважна 

3 Петр Северов. Тепло твоей руки. – 
Київ: Радянський письменник, 1972.
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та солісти з різних міст і районів Лу-
ганської області. За допомогою тан-
ців і пісень учасники представили 
національну культуру Польщі, Індії, 
Білорусі, Грузії, Африки мешканцям 
міста. Також присутні ознайоми-
лися з культурою єврейського на-
роду, фольклором ромів, побачили 
східний танець. Цей захід спонукав 
людей різних національностей са-
мовиразитися й відчути повагу до 
своєї спільноти.

проблема не тільки доступу до по-
слуг і безробіття, а й також відсут-
ності єдності поглядів, недостатньої 
згуртованості в громаді.

Ось так я зрозуміла, що тепер 
наша громада стала більшою та різ-
номанітнішою. 

Загалом, тема різноманіття для 
мене і моєї громади ще не відкри-
та, таємнича. До 2019 року це були 
два заходи на рік: фестиваль націо-
нальних культур і заходи, спрямовані 
на взаємодію з ромами. У фестивалі 
національних культур «Сузір’я злаго-
ди» взяли участь творчі колективи  

Ганна Рясна, координаторка про-
єкту «Український букет народів»  
у Лисичанську, директорка Лисичан-
ського міського Палацу культури

У мікрорайоні, де я жила в ди-
тинстві, було заведено відзначати 
дні вулиць. Коли мені було 13 років, 
я побачила на концерті жінку, гру-
зинку, яка в чудовому костюмі спі-
вала пісню «Тбілісо». Її зовнішність 
і виконання пісні дуже вплинули на 
мене. Мені закортіло почати співа-
ти й займатися в неї в гуртку. Ми-
нули роки… Зараз я є директоркою 
в Палаці культури, де працює моя 
дитяча муза. Та жінка підштовхнула 
мене на шлях творчості й культури.

поважати індивідуальність кож-
ної людини; бути собою; бути разом, 
незважаючи на походження. Різно-
маніття – це бачити цінність у кож-
ній людині.

Із цим поняттям я вперше зіткну- 
лася десять років тому, коли ми від-
значали Всесвітній день культурного 
різноманіття. Адже Лисичанськ – 
багатонаціональний край. Сьогод-
ні тут, окрім українців, мешкають  

«РІЗНОМАНІТТЯ —  
ЦЕ БАЧИТИ ЦІННІСТЬ  
У КОЖНІЙ ЛЮДИНІ»

росіяни і поляки, євреї і роми – про-
стий перелік усіх національностей 
забере чимало часу. Головне –  
у Лисичанську шанують національ-
ні культури. 

Від початку військових дій на 
Донбасі поняття різноманіття роз-
ширилося. Україні довелося зітк-
нутися з викликами, до яких ані 
суспільство, ані держава не були 
готові. Російська Федерація, відки-
нувши базові принципи сучасного 
міжнародного права й скористав-
шись низкою внутрішніх супереч-
ностей в українському суспільстві, 
анексувала Крим і працювала на за-
гострення збройного конфлікту на 
території Донецької та Луганської 
областей. 

Військові дії на території Лиси-
чанська створили низку серйозних 
соціально-економічних проблем: 
руйнування інфраструктури, при-
пинення роботи деяких підпри-
ємств, вимушений переїзд чималої 
кількості людей на нове місце про-
живання, втрата близьких людей, 
психологічні травми, зрештою, 
втрата роботи та надії. Водночас 
конфлікт створив нові можливо-
сті для розвитку місцевих громад. 
До міста приїхали вимушені пере-
селенці – і це підсилило людський 
потенціал. Кількість населення Ли-
сичанська різко зросла, і виникла 
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Різноманіття для мене – 
це поважати себе  
та бути вільною; 



ІСТОРІЇ ЖИТТЯ ПОРУЧ

Я довго вважав, що життя в Росії 
є кращим, ніж у нас: переконува-
ла в цьому гарна картинка росій-
ських телеканалів. Коли я поїхав  
у відрядження до Росії, то побачив, 
що реальність зовсім інша. Після По-
маранчевої революції я попросив 
начальство більше не відряджати 
мене до Росії. Мої боси погодилися, 
хоча й були відкритими русофілами. 
Тож я почав їздити у відрядження до  
Казахстану та Узбекистану.

Я завжди вважав себе наполо-
вину українцем і наполовину росі-
янином. Мій батько був із західної 
України, а мати, як я гадав, – чиста 
росіянка. Але якось у черговому від-
рядженні до Казахстану я зупинився 
в тітки. За бесідою ми гортали фото-
альбоми. Натрапили на одне фото, 
де моя мати стояла у вишиванці. Ви-
явилося, село, звідки вона походить, 
хоча й розташоване на території Ка-
захстану, складалося з переселен-
ців з України. Тож я щонайменше 
на 75% українець. Це остаточно пе-
ревернуло мою свідомість.

Повернувшись з АТО, я вийшов 
на пенсію й довго думав, чим за-
йнятися. Мене пригнічувала ситуа-
ція і люди навколо. Переважно вони 
проросійські, і їх важко перекона-
ти. Мені було непросто спілкуватися  
з однолітками. Тому я вирішив пра-
цювати з дітьми, тому що вони –  
як чистий аркуш паперу.

Я створив клуб, де ми з діть-
ми займаємося моєю улюбленою 
справою – археологією. Зараз ми 
досліджуємо козацьке поселення  
в Кремінському лісі. Я зауважив ці-
кавий факт: батьки дітей знають про 
мою проукраїнську позицію, і хоч 
вони самі – проросійські, але заці-
кавлені, щоб їхні діти не вешталися, 
а були зайняті чимось. Тож я споді-
ваюся, моя робота матиме результат.

Валерія Голубенко та Анна 
Асєєва про скейт-парк 
«Дружба», відповідальність  
і підтримку

Ми, дві 16-річні дівчини, при-
йшли в компанію хлопців-велоси-
педистів. Це були єдині хлопці, які 
чимось таким займалися в місті.  
Ми ними захоплювалися. Люди їх 
не розуміли, але приходили й ди-
вилися, бо це було круто!

А потім приїхали «Код міста». 
Вони хотіли дізнатися про Лиси-
чанськ, що тут відбувається. Вчи-
тель мого хлопця сказав: «Ромо, там 
приїхали люди, хочуть поспілкува-
тися з активною молоддю». Вони  
з друзями пішли, розповіли, що ка-
таються на велосипедах BMX, що в 
місті немає нічого для молоді. Люди 
з «Коду міста» записали спонтанну 
ідею про скейт-парк і поїхали. А ми 
сіли й думаємо: «Ну добре, погово-
рили. А що далі?».  

Ми не мали надії, що вони повер-
нуться й щось робитимуть. До нас 
люди приїздять, щось розповідають, 
їдуть геть – і більше ми їх не бачимо. 

Володимир Іваницький про  
свій шлях до самовизначення

Мені 57 років, 39 із яких я про-
жив у Лисичанську. Наше містечко 
було промисловим, тому я вибрав 
робітничу професію й пішов на Ли-
сичанський нафтопереробний завод. 
На заводі знайшов друзів, які при-
щепили мені інтерес до краєзнав-
ства й туризму. Працюючи на заводі, 
я вів два гуртки, де ми вивчали міс-
цеву історію, ходили в туристич-
ні походи.

З часом моє хобі – вивчення іс-
торії краю – переросло в бажання 
стати «білим» археологом. Тобто 
вести археологічні дослідження  
з науковим підходом. Тому я всту-
пив на істфак Луганського універ-
ситету імені Даля. 

Я залучив цей університет до 
розкопок поблизу Лисичанська.  
І нам є чим похвалитися! Ми роз-

копали кам’яного ідола на Зміїній 
горі, якому приблизно чотири тися-
чі років! На жаль, місцеві ЗМІ жод-
ним чином не зреагували на нашу 
знахідку. Тому я особисто звертав-
ся і просив розповісти про нашу ро-
боту. Завдяки цьому місцеві газети 
все ж таки написали про це відкрит-
тя. Окрім того, я за особисті кошти 
створив банер про нашу знахід-
ку, який зараз стоїть у краєзнавчо-
му музеї.

На основі експедицій і речей, 
які ми знайшли, я почав працюва-
ти над дисертацією. На жаль, я не 
встиг закінчити роботу, тому що всі 
експонати знаходяться в Лугансько-
му університеті, і зараз неможливо 
досліджувати ті предмети.

З початком військових дій  
я зрозумів, що є патріотом мого 
краю й повинен боронити його.  
У Збройних силах я прослужив пів-
тора року. 
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Мій шлях  
до самовизначення 
був довгий.



Надія Бражнікова  
про театральні ініціативи  
в Лисичанську

Організація «Світло культури» 
допомагає творчим людям, пере-
важно двом театрам міста: це ди-
тячий театр «Лімпопо» та студія 
«Арлекін». Ці дві студії були створе-
ні дуже давно. Театр виник як про-
єкт Театру ляльок, йому вже понад 
30 років. Там працювали дорослі,  
а пізніше виокремилася дитяча сту-
дія. У студії «Арлекін» займаються 
діти віком від трьох до п’ятнадцяти 
років. Паралельно відкрився актор-
ський клас у Школі мистецтв № 1.  
Актори народного театру «Лімпо-
по» пішли туди викладати. 

Останнім часом ми робимо ще 
й літературно-музичні композиції, 
відкрили театр ростових ляльок –  
у нас є понад 30 ляльок, із якими ми 
працюємо. Діти в нас роблять усе: 
вони і актори, і режисери, і поста-
новники, й освітлювачі.  

У місті мені бракує якогось бу-
динку для творчості, де був би  
і театр ляльок, і театр для дітей та 
молоді. Мене дуже непокоїть наш 
молодіжний рух, його практично 
немає. Немає і серйозних програм 
для сімей. 

Олексій Горленко про те, як 
громадським активістам шукати 
кошти на культурні проєкти

Ірина, голова нашої організа-
ції, була десь на тренінгу й почула 
про Music Camp. Приїхала й каже: 

Олексій та Олеся М’ясушкіни 
про створення молодіжного 
центру в селищі Борівське 

У Борівському живуть приблиз-
но п’ять тисяч людей. Молоді люди 
з селища нікуди не їздили, не знали, 
чим зайнятися. Тинялися селом  
і не розуміли, куди себе застосувати. 

Олеся почала проводити занят-
тя з хореографії. Спершу до неї 
прийшли чотири дівчинки, потім – 
десять. Відбулося декілька концертів 
на День селища, День незалежності 
тощо. Коли жителі побачили дівчат 
на сцені, виникло більше охочих. 
За пів року кількість відвідувачів  
виросла в чотири рази. 

Селищна рада нам виділила кім-
нату, «Карітас» зробили там ремонт –  
і от згодом ми матимемо своє примі-
щення, де можна займатися. 

Хочемо, щоб молодь 
подорожувала  
й бачила, наскільки 
життя різноманітне,  
що воно не закінчується 
на Борівському. 

Хочемо, щоб люди розуміли, що 
для них відкриті всі двері, що вони 
можуть спокійно поставити собі 
мету і йти до неї. 

Але навесні стало відомо, що ми 
отримали грант, документи гото-
ві й лишилося знайти приміщен-
ня. Ми обрали закинутий кінотеатр 
«Дружба». 

Тут не було ані світла, ані асфаль-
ту – нічого. Тоді ми влаштували рейв.  

Грали рок-гурти, прийшло ба-
гато молоді. Ми показали, що існує 
таке місце, де можна розвиватися 
й щось робити. Після цього ми по-
чали боротися за приміщення: зро-
били свою ГО «The People», ходили 
до мера.  

Спершу ми не знали, як робити 
скейт-парк. Мій тато зробив крес-
лення, знайшли зварювальника, 
зварили конструкцію з металу... 
Скейт-парк ми відкрили, але він 
був небезпечний через неправиль-
ну зварку елементів. Відвідувачів 
було до п’ятнадцяти на день, та й 
ті – наші знайомі. І жодних заходів 
ми не проводили, бо не знали, як 
це робиться. Ми уявляли так: зро-
бимо скейт-парк, туди поставлять 

якихось людей, а ми будемо катати-
ся. Ми не знали, що цими людьми 
будемо ми, і не знали, яка відпові-
дальність на нас ляже. 

Нами зацікавилися харків’яни 
зі «Street Culture», які приїздили на 
відкриття скейт-парку. Ми почали 
спілкуватися з ними, і наступного 
року вони запросили нас на Фес-
тиваль вуличних культур. Ми їзди-
ли туди як волонтери, а водночас 
вчилися проводити такі фестивалі. 
Там ми розробили програму спіл-
кування з іншими організаціями  
з Донецької та Луганської областей, 
познайомилися з «Вільною Хатою»  
з Краматорська, з ініціативами  
з Костянтинівки та іншими. 

«Street Culture» і «Код міста» до-
помогли нам не стояти на місці. 
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Не було такого, щоб я йшов містом,  
і хтось показував на мене пальцем.  
В особистому спілкуванні теж усе 
було гаразд: люди не знали, що я не 
звідси, доки я сам не казав. 

Коли я переїхав до Лисичанська, 
вступив до нафтохімічного техні-
куму. Багато вчився, старався мати 
гарні оцінки. Тут уже було трохи не-
приємних моментів, але все це через 
конкуренцію між студентами й не 
переходило на особисте. Трапляло-
ся, казали: «Чого ти приїхав, повер-
тайся додому». Але це було рідко.

У Лисичанську багато позитив-
них і небайдужих людей. Людей, 
які хочуть щось змінювати. Коли 
ми переїхали сюди, ще до почат-
ку конфлікту, я займався у військо-
во-патріотичному клубі «Сокіл». Там 
я знайшов друзів: ми ходили в по-
ходи, вивчали нове, вчилися на-
давати першу допомогу. Загалом  

у клубі вчать багато чому життє-
вому. А коли в місті організували 
відділення «Червоного Хреста», ба-
гато хто з клубу став волонтерити.  
Я – теж. Я в «Червоному Хресті», 
тому що мої принципи повністю 
збігаються з принципами організа-
ції. У Лисичанську – одне з найсиль-
ніших її відділень, і я радий бути 
частиною організації. Зараз я вхо-
джу до групи швидкого реагування 
й керую автомобілем «Червоного 
Хреста». Ми допомагаємо людям,  
і мені це подобається. 

«Нам теж таке потрібно. Я укла-
ла угоду, будемо проводити в бе-
резні». Це вона сказала в жовтні.  
Я спершу не розумів, як це: за чо-
тири дні навчити дітей грати на ін-
струментах і співати. Я сам ходив 
до музичної школи п’ять років, 
але нічому по суті й не навчився, 
а тут – за чотири дні! Але сказав: 
добре, спробуємо. А потім Ірина по-
відомила, що бюджет – приблизно  
100 тисяч гривень. Я відповів, що 
це нереально.

Де гроші брати?  
Ну й почали шукати.

Зверталися практично до всіх. 
Я писав навіть аптекам. Частина 
команди працювала з місцевими 
бізнесами, а я взяв на себе великі 
компанії: «Кока-Кола» і подібні. Ре-
зультату не було, і я дійшов до депу-
татів Верховної Ради, але всі вони 
проігнорували. Тож ми почали штур-
хати місцевий бізнес. Багато хто має 
дітей, тому казали: «Це класно, хоча б 
щось для дітей у нашому місті». 
Так ми майже назбирали потрібну 
суму. Довелося зменшити бюджет, 
щоправда. 

Ми побоювалися, що не назбира-
ємо достатньо дітей. Але після пер-
шого дня Кемпу містом розійшлися 
новини, і в нас просто розривали-
ся телефони. Діти були в захваті –  
і я сам був шокований, наскільки їм 
сподобалося. Наприкінці ми зроби-
ли концерт із духовим оркестром. 
Спершу грали діти, потім вступив 

оркестр, а діти співали хором під 
його гру. У міському палаці культу-
ри була повна зала.  

… про організацію Вертеп-фесту

Я хотів поїхати на західну Укра-
їну, щоб подивитися на вертепи.  
Але довелося витратити гроші на пе-
реїзд до Лисичанська. Тому органі-
зував Вертеп-фест уже в цьому місті. 

Спершу прийшло лише дванад-
цять глядачів і батальйон (він саме 
базувався в Лисичанську). Мешкан-
ці дивилися скоса й не розуміли. Ми 
співали колядки, а люди кривились, 
хтось коментував у дусі: «Там война, 
а они тут колядки поют». Лише  
декому подобалось. 

Але з року в рік ситуація змі-
нювалася. Люди звикали, їм поча-
ло подобатись, почали долучатися. 
Зараз у Лисичанську знають про 
Вертеп-фест і чекають на нього. 

Андрій Сулейман  
про те, як переїхати  
до Лисичанська із Сирії

Я не вважаю себе біженцем. Моя 
мама – з Лисичанська, тут живуть 
її батьки. Мені подобається місто. 
Одна тут печаль: немає руху, нікуди 
піти, немає чим займатися. 

У Лисичанську люди взагалі не 
зауважують колір шкіри чи те, якою 
мовою людина спілкується. Так я це 
бачив принаймні. Думаю, це тому, 
що тут завжди були шахти, де пра-
цювало багато різних людей: різ-
них національностей, віросповідань.  
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«ЗГУРТУВАТИСЯ 
В ОДИН ДЕНЬ 
НЕМОЖЛИВО. 
ПОТРІБЕН ЧАС І МИР»

Як ви залучаєте нових вірян?
Спеціальної агітації немає. Люди 

приходять самі. Окрім греко-като-
ликів, приходять ті, хто не вірили ні 
в кого. Вони якось дізнаються про 
нашу парафію, дивляться і залиша-
ються. Приходять люди, які відві-
дували інші конфесії. Чомусь їхнє 
серце підказало їм зупинитись у нас. 
Це не масові переходи з конфесії  
в конфесію, але випадки є. Людина 
шукає Бога. Людське серце не заспо-
коїться, поки не знайде мир і спокій. 
Якась частина людей це знаходить 
у нашій церкві. 

Якщо виділити якісь методи, 
то це наша благодійна діяльність. 
Завжди маємо «гуманітарку» – ви-
користаний одяг. Його надсилають 
з Італії, з інших частин України. 

Маємо продукти. Якщо прийде лю-
дина, яка їх потребує, можемо склас-
ти їй продуктовий набір. Завдяки 
акції «Папа для України» ми допо-
магали постраждалим від конфлік-
ту. Тоді зібрали гроші й розподілили 
між різними релігійними, громад-
ськими й благодійними організаці-
ями. Ми написали проєктну заявку 
й отримали кошти. На них закупи-
ли багато продуктів. Їх видали пе-
реселенцям та іншим вразливим 
верствам населення у вигляді про-
дуктових наборів вагою до 50-ти 
кілограмів. Такі дії дають людям 
свідчення, що добро і любов похо-
дять від Бога. Людина відчула добро-
ту, нехай навіть у вигляді продуктів 
чи одягу, і в неї розкривається серце. 
Це не методи в академічному сенсі. 

Розмова з Сергієм Паламарчуком, 
священником Української греко-като-
лицької церкви, засновником і насто-
ятелем парафії Покрови Пресвятої 
Богородиці в Лисичанську 

Ви приїхали до Лисичанська  
з Італії 2016 року. Чи важко було 
знайти парафіян і оформити 
всі документи для заснування 
релігійної громади?

Греко-католицької громади  
в Лисичанську не було. Найближче 
місто, де вона існувала, – Кремінна. 
З пошуком парафіян мені допоміг 
кремінський священник. Він дав те-
лефони вірян. Уже третього серпня 
ми зібралися на установчі збори для 
парафії. Провели молебень. Позна-
йомилися, поспілкувалися й скла-
ли пакет документів на реєстрацію. 
Одразу подали їх до державних ор-
ганів і невдовзі отримали всі доз-
вільні документи. Відтоді парафія 
існує фактично і юридично.

 Зараз на богослужіння приходить 
приблизно тридцять людей. Дуже 
рідко буває, що на службу ніхто не 
приходить. Щонайменше одна люди-
на завжди є. Коли людина приходить 

до церкви, то приносить за своїми 
плечима й інших – рідних, близьких, 
знайомих і всіх мешканців міста. 
Представник спільноти стоїть перед 
Богом не тільки за себе, а й за інших, 
хто є з ним.

Звідки на Луганщині з’явилися 
греко-католики?

Значна частина наших парафі-
ян – вихідці з села, що по-народно-
му зветься Чубарівка. Офіційно це 
Верхньокам’янське Донецької об-
ласті. Є й інші села – Званівка, Роз-
долівка. У них живуть люди, яких 
переселили з Польщі в 1952–1956 
роках. Переселенці вже були гре-
ко-католиками, їхні діти й онуки 
надалі проживають у тих селах. Як 
і багато інших людей, вони шукали 
роботу, навчання, створювали сім’ї 
й переїжджали до великих міст, зо-
крема до Лисичанська. Ці сім’ї були 
першими, що відгукнулися на мій 
заклик. Вони весь час чекали, коли 
тут буде греко-католицька церква. 
Їм вдалося зберегти традицію й віру. 
Мій приїзд і організація церковної 
громади для них були подією над-
звичайного значення. 
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духовне вдосконалення. Тоді буде 
легше жити. Ми працюємо з дітьми 
й підлітками, щоб подолати необ-
ґрунтовану агресію. Упродовж на-
вчального року зустрічаємося, п’ємо 
чай, їмо цукерки, дивимося змістов-
ні фільми й обговорюємо їх. Вирі-
шили бути разом, вчитися поважати 
одні одних. Це не нав'язана вчителя-
ми або мною ідея, а ініціатива дітей. 

Можливо, економічна ситуація  
так впливає на людей?

Думаю, впливає. І це не дивно. 
Коли базові потреби незадоволе-
ні, коли немає, що поїсти чи як зі-
грітися, тоді вищі цінності стають 
для людини далекими. Це стосуєть-
ся не тільки лисичан. Якщо кинути 
людину в соціальну безодню, вона 
деградує, яке б високе суспільство 
не було. Також впливає війна. На-
віть якщо людина про це не думає.

Чи маєте друзів у Лисичанську? 

Коли я приїхав, то шукав по-
мешкання. Мені допомогли його 
знайти в гарному будинку за низь-
кою ціною. Показали місто, зробили 
екскурсію. Спершу я нічого не мав. 
Мені подарували ковдру, каструлю 
й багато інших побутових речей.  
У нас склався дух взаємодопомоги.  
Я цим пишаюся. Восени 2016 я не 
мав теплого одягу. Було холодно,  
і мої парафіяни-пенсіонери подару-
вали чотири куртки. Я не мав жодної,  
а подарували цілих чотири. Кожен із 
нас має можливості і потреби. Треба 

ділитися можливостями, щоби задо-
вольняти потреби інших.

Як ви допомагали лисичанам?

Різні люди потребують допомо-
ги. Це одинокі мами, діти з інвалід-
ністю, пенсіонери, багатодітні сім’ї. 
Ми роздаємо одяг. Крім одягу, у нас 
часто бувають речі для хворих: пам-
перси, спеціальні медичні прости-
радла. З Італії присилають ліки. Усім 
парафіянам я їх не роздаю. У нас 
є медики, вони визначають, кому 
ліки потрібніші. Завжди допома-
гаємо людям їжею: крупами, мака-
ронами, цукром, олією. У випадках 
важкої операції парафіяни жертву-
ють гроші. Є жертводавці з Італії — 
жінки-заробітчанки, які згуртовані  
в молитовні групи. Вони всім цим 
нам допомагають. На свято Миколая 
ми пишемо йому листи. Жінки-за-
робітчанки на ті листи відповідають. 
Присилають цукерки, шоколадки, 
іноді гроші. Звісно я раджу дітям 
просити щось просте.

Це просто життя згідно з Євангелієм, 
заповідями любові до Бога і ближніх.

Чим греко-католицька церква 
відрізняється від інших 
християнських церков? 

Греко-католики – це одна 
з конфесій християнства. Нас 
відрізняє мова богослужіння.  
Українська православна церква 
Московського патріархату служить 
церковнослов’янською. У нас мова 
українська.

 Але я би хотів сказати про те, 
що об’єднує. У нас спільний корінь –  
хрещення за часів князя Володи-
мира Великого. Це фундамент. У 
нас одна традиція – та, яку взяв 
князь Володимир із Візантії. Од-
накова структура богослужінь, за 
винятком деталей. Один календар. 
Різниця тільки у святих, які були 
проголошені в наш час або в остан-
ні століття. Нас об’єднує територія, 
держава, люди.

Які у вас стосунки  
з представниками інших церков? 

Ми зустрічалися на офіційних 
заходах. Усе це на рівні коротких 
привітань. Мені здається, у Лиси-
чанську кожен зайнятий своїм, ми 
також. Щоб вийти на рівень міжкон-
фесійного спілкування, бракує часу.

Спілкуватися нам деколи до-
помагає Луганська ОДА: вони за-
прошують представників різних 
конфесій на заходи державного 
значення. Для особистих зустрічей 

не було нагоди і можливостей як  
у мене, так і в них. Коли побудуємо 
храм, запросимо священників інших 
конфесій. Будемо думати про спіл-
кування й співпрацю.

Ви живете в Лисичанську  
з 2016 року. Як ви сприймаєте  
це місто сьогодні?

Коли я приїхав, містом ходив 
воєнізований патруль. Відчувалася 
близькість до війни. Зараз я звик. 
Близько і близько, стріляють і стрі-
ляють. Це найстрашніше, коли лю-
дина звикає. Починався Майдан,  
і в новинах казали, що загинула 
людина. Це була катастрофа. Зараз 
такі звістки – ніби між іншим.  
Я не відчув небезпеки або стра-
ху, коли приїхав. Не відчуваю його 
дотепер. Дивлюсь у вікно зранку,  
і мені здається, що живу тут віддавна.  
Відчуваю рідність.

Яке враження на вас справили 
люди в Лисичанську?

Я помітив невмотивовану агре-
сію. Це великий деструктивний еле-
мент для громади. Немає причини, 
а агресія є. Людина часто сприймає 
іншу людину як загрозу. Мені зда-
ється, це нашарування попередніх 
історичних періодів, які пережили 
Україна і Луганщина. Це найгірше 
враження.

Деколи заходиш у магазин і зда-
ється, ніби ти винний, наче щось 
неправильне зробив. Це потрібно 
змінювати. Через самовиховання, 
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елементарні зовнішні і внутрішні 
роботи, щоб на Покрову 2020 року 
церкву освятити. Вона розрахована 
на 150 людей. У нас максимум 170 
людей у парафії. Місця вистачить.

Коли буде храм, кількість вірян 
зростатиме. Зараз служба відбу-
вається в колишньому ресторані 
«Кристал». Люди мають стереотипи, 
бояться сект. Кажуть: «Як ми будемо 
молитися в ресторані? Там співали, 
танцювали...». Ресторан стоїть на 
місці колишнього кладовища.

Основним жертводавцем на бу-
дівництво є митрополит Тернопіль-
ський і Тернопільсько-Зборівська 
архиєпархія. Лисичани й військо-
ві привозять цеглу для будівниц-
тва. Місцеві чоловіки косять траву. 
Жінки збирають сміття. Спільно  
будуємо. У місті є дух спільності.

На березі Сіверського Дінця 
встановлено пам’ятник Богородиці. 
Чия це була ініціатива?

Нашого волонтерського руху й 
особисто директора водної станції, 
де займаються спортсмени-веслярі 
на байдарках, Юрія Шепкова. Моя 
справа як священника була в супро-
воді процесу. Писав листи-прохання 
про пожертву, листи-подяки, потім 
освятив. Ця подія – свідчення того, 
як громада може щось зробити сама.

Чи є ще приклади, коли громада 
зверталася до вас із проханнями 
або запрошеннями?

Наприкінці 2016 року я освя-
чував стели загиблим воїнам АТО. 
Запрошували на пам’ятні мітин-
ги. Це публічні заходи. Більше ні.  
Але не запрошують не тому, що ми 
греко-католики. Зараз рівень гро-
мадської активності вищий, ніж до 
2014 року. Але поки що громаді Ли-
сичанська бракує об’єднавчих еле-
ментів. Маємо багато волонтерських 
рухів, різних надзвичайно гарних 
ініціатив, але вони приватні й ло-
кальні. Наприклад, парад вишива-
нок, вертепів – це чудові ідеї. Бракує 
елементів, які ці ініціативи й рухи 
згуртують у щось більш масштабне 
й ціле. Ми в цей процес також вклю-
чимося. Волонтери, педагоги також 
роблять багато. Нам би це якось до-
купи з’єднати.

Процес згуртування розпочався?

Думаю, так. Відбувається до-
зрівання особистості. Як окремої, 
так і різних груп, у яких народ-
жуються ініціативи. Люди нама-
гаються щось провести спільно. 
Згуртуватися неможливо в один  
день. Потрібен час і мир.

Як часто ви зустрічаєте  
в Лисичанську противників  
греко-католицької церкви?

Ще жодного разу не зустрів.  
Правда.

Що ви просите в Бога для України  
і Лисичанська?

У молитві ми просимо про при-
пинення війни та про мир. Питання 
миру є гостре не тільки для Луган-
щини чи Донбасу. Це питання ак-
туальне для багатьох інших частин 
світу. Ми всі про це знаємо, бо ди-
вимося новини. Молимося про спа-
сіння наших душ, прощення гріхів, 
мир для всього світу, єдність цер-
ков. Також про єдність і любов між 
людьми. 

Які зараз стосунки вашої парафії  
з представниками влади?

Стосунки звичайні, здебільшого 
формальні. Нам допомагали під час 
реєстрації парафії. Пояснювали, які 
документи оформити, що принести. 
Якоїсь більшої співпраці не було.

Була проблема, але вона не пов’я-
зана з тим, що ми греко-католики. 
Коли шукали ділянку для будівниц-
тва храму, виявилось, у місті немає 
генерального плану. Це проблеми 
місцевого самоврядування. Ми звер-
талися з проханням виділити зе-
мельну ділянку, і нам відмовляли, 
посилаючись на чинне законодав-
ство. Це єдине, що можна назвати 
проблемою. Ми пішли іншим шля-
хом – просто придбали землю.

Ви будуєте церкву. Розкажіть  
про неї і тих, хто вам допомагає.

Ми парафія Покрови Пресвятої 
Богородиці. Наше парафіяльне і хра-
мове свято – це Покрова, 14 жовт-
ня. Зараз церкву збудували до вікон. 
До зими маємо закінчити стіни, дах  
і купол. У наступному сезоні зробимо 
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мешканця певної території. Якщо 
людина просвічена Духом Святим  
і намагається жити заповідями Бо-
жими, духом любові й милосердя, 
вона легше себе почуває громадяни-
ном. Вона може зорієнтуватися, як 
вчинити. Розрізняє добро і зло. Віру-
юча людина майже завжди є добрим 
громадянином. Важливий момент, 
наша церква ніколи не була підпо-
рядкована державі. За радянських 
часів вона була знищена, пересліду-
вана. Греко-католицька церква була 
державотворчою, а не навпаки. З неї 
виходили патріоти, вчені, державні 
діячі. Чисто гіпотетично, за умови 
поширення нашої церкви наприкін-
ці ХХ століття на всю Україну рівень 
державної свідомості й патріотиз-
му міг би бути вищий.

Міжнародні організації  
вам допомагають?

Нам допомагає міжнародний 
фонд «Карітас». Разом працюємо  
в «сірій зоні», куди не їдуть інші 
організації. Допомагаємо жителям 
продуктами, паливними матеріала-
ми. Надаємо психосоціальний су-
провід. У нас функціонує мережа 
дитячих центрів, де психологи, ані-
матори працюють із дітьми з враз-
ливих категорій. Це безкоштовно. 
У Лисичанську такий проєкт тривав 
пів року. Суть його – зібрати дітей 
разом і займатися з ними. Водили 
їх до кафе, готували культурну про-
граму. Грали в ігри, співали пісні. 
Діти щасливі брати участь у таких 
заходах. Для багатьох похід до теа-
тру чи кіно – це щось надзвичайне. 
Вони ніколи там не були.

УГКЦ активно розбудовує Пласт.  
Як він розвивається в Лисичанську?

У Лисичанську є симпатики 
Пласту. Планується створення осе-
редку. Його потрібно зробити, бо  
в нас не так багато можливостей для 
дітей і молоді, де вони могли б ко-
рисно й правильно провести дозвіл-
ля. Пласт – це потужний осередок 
самовиховання. Діти в цій організа-
ції діляться своїм досвідом, вчаться 
виживати не тільки в дикій природі, 
а й у суспільстві. Людина повинна 
вміти сама собою керувати.

Пласт пов’язаний із релігійним 
вихованням. Чи не відштовхує  
це дітей і батьків від членства  
в організації?

Пласт – це не релігійна органі-
зація, а національно-патріотична. 
Вона позаконфесійна. Але учасни-
ки розуміють, що складова віри важ-
лива в розвитку особистості. Немає 
зобов’язання ходити на службу.  
Ми спонукаємо дітей вірити в Бога. 
Хочеться привити, що є щось вище. 
Але ми не приходимо в сім’ю й не 
нав’язуємо віру. Дитина має сама 
дозріти й сама обрати, до якого 
храму ходити. У цьому полягає суть 
самовиховання. Релігійна складова 
когось відштовхує, а когось притя-
гує. На Донбасі працюють стерео-
типи щодо церкви, які заважають 
дозволити дитині прийти в Пласт.

Греко-католицька церква протягом 
історії відстоювала інтереси 
України. В історичній науці  
є теорія, згідно з якою поширення 
вашої церкви на всю Україну 
могло б сприяти збереженню 
самобутності народу. Як інтереси 
держави відстоює ваша церква?

Відстоювання інтересів країни, 
патріотизму – це не першочергово в 
нашій вірі. Це один з елементів, що 
присутній у діяльності нашої церкви. 
Насамперед ми проповідуємо Небес-
не Царство. Але елемент народний, 
патріотичний, культурний є надзви-
чайно сильний. Він грає велику роль 
у формуванні парафіянина-христия-
нина як громадянина своєї держави, 
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Чому не залишилися в Ізраїлі?

В Україні, Лисичанську пройшла 
моя юність. Мене завжди сюди тяг-
нуло. Я довго жив в Ізраїлі, а зараз 
мені вистачає простих візитів туди.

Я дуже люблю Україну. Багато по-
дорожую нею, буваю в різних містах. 
Для мене це гарна країна. Люблю 
український народ. Проблема тіль-
ки в тому, що влада не надає цінно-
сті країні й людям. Мені гасла про 
Європу ніколи не подобалися. Наша 
країна може бути прикладом для Єв-
ропи. Ми можемо бути самостійни-
ми. Просто маємо різні проблеми. 
Передусім це кланово-олігархічна 
система. Друге – те, що в нас люди 
сильно розділені. Візьмемо Ізраїль. 
Якщо там оголосять військовий стан, 
люди від 17 років і до найстарішо-
го віку будуть битися за країну по 
пояс у крові. В Україні цього немає. 
Я дивився фільм «Поводир». Його 
потрібно було зняти ще 1991 року 
й тоді ж почати політику декому-
нізації, українізації. По радіо зараз  

90% контенту українською. Це пре-
красно, але потрібно було почина-
ти раніше, року з 1995. Зараз країна 
могла би бути зовсім на іншому 
місці, а в нас усе тільки починаєть-
ся. Ще 20 років почекаємо – і мож-
ливо, щось побачимо.

 
Яких єврейських традицій  

ви дотримуєтесь? Наприклад,  
ведете родовід по матері?

Тільки релігійним євреям ціка-
вий родовід. У нас, світських євре-
їв, це ніколи не обговорюється. Щоб 
бути релігійним, потрібно зміни-
ти життя й дотримуватися канонів. 
Їх дуже багато. Можливо, у старо-
сті почнемо про це замислюватися.

У мене в Ізраїлі є знайомі. Вони 
віруючі й багато про це говорять. 
Я особисто далекий від релігії й 
дотримання традицій. Хоча, поки 
працював кухарем в Ізраїлі, усього 
дотримувався. Є книжки, які опи-
сують єврейське харчування. На 
кожній кухні спеціальна людина 

«МЕНІ ЧАСТІШЕ 
НАГАДУЮТЬ,  
ЩО Я ЄВРЕЙ, НІЖ  
Я САМ ЗГАДУЮ»

Розмова з Ігорем Зальцманом4,  
євреєм, підприємцем. 

Розкажіть про свою сім’ю. 

Моя сім'я – це кадрові військові. 
Прадід Яків Йосипович був солдатом 
царської Росії. Дід мій – генерал, 
батько – полковник, мама – прапор-
щик. Дядько служив на Байконурі. 
Інший дядько – бойовий льотчик, 
полковник. Ми жили від Забайкал-
ля до Німеччини. Потім батька пе-
ревели служити в Сєвєродонецьк, 
а я згодом оселився в Лисичанську.

Які ваші враження від міста?

У Лисичанську сьогодні немає 
місця комфорту. Немає світла, доріг, 
води – це постійні проблеми. Якщо 
порівняти з сусідніми містами, то 
можна сказати так: Рубіжне працює, 
Сєвєродонецьк відпочиває, а Лиси-
чанськ заснув. Якщо ви ввечері піде-
те на каву в Сєвєродонецьку, через 
стіл сидітимуть рубіжани й лисича-
ни. У Лисичанську небагато місць 
для відпочинку. Роботи немає. Люди 
їдуть, підприємці не розвиваються. 
Міська влада на проблеми не реа-
гує. Схоже, зайнята чимось іншим.

Якою є єврейська громада  
Лисичанська?

Відчуття спільності присутнє  
в людей старшого віку. Збираються 
разом, відзначають свята. У вересні 
відзначали Рош Гашана – це єврей-
ський Новий рік. Певною мірою це 
закрите товариство. Мені дзвонять, 
звичайно, запрошують.

Євреї різні. Якось я в радянській 
енциклопедії прочитав: «Єврей – 
національність, а іудей – віроспо-
відання». Це не зовсім правильно. 
Єврей повинен дотримуватися ка-
нонів віри. Я не повністю слідую їм. 
Але дотримуюся правил харчування. 
Про свята згадую, коли мені дзвонять 
і вітають. Дітям про них розповідаю. 

З Лисичанська чимало євреїв 
виїхали 1995 року. Це були люди 
різних професій: директори, м'яс-
ники, продавці. 1996 року в Сєвєро-
донецьку відкрили перший центр 
«Сохнут». Ця організація займається 
поверненням євреїв до Ізраїлю. Клас  
із вивчення івриту був переповне-
ний. Усі збиралися, їхали. Є євреї, 
які виїхали та повернулися. Як я.

4 На прохання співрозмовника ім’я 
було змінене.
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Мешканці міста вам  
колись допомагали?

Я нікого не прошу про допомогу. 
Ви не знайдете жодної людини, яка 
скаже, що я просив. Не почуєте від 
людей, що я зробив погане або когось 
обдурив. Здається, сьогодні не та си-
туація, що люди комусь допомагають.

А ви комусь допомагаєте?

Я мусульманам-мігрантам із 
Палестини допомагав. Ізраїль і Па-
лестина воюють, а я палестинцям 
допомагаю. Вони приїхали до Ли-
сичанська, не можуть відкрити 
приватну справу. Я допоміг офор-
мити документи, організувати біз-
нес. Допомагаю, бо вони мігранти.  
Ми з ними обговорюємо проблеми 
Палестини, Ізраїлю.

У нашому будинку живе сту-
дент-марокканець. Я трохи роз-
мовляю арабською. Спілкуюся  
з іракцями, бангладешцями, сирій-
цями. Ми з ними теж обговорюємо 
ці теми. Вони згодні, що конфлікти 
роздмухуються навмисно. Багато 
можна вирішити діалогом, а не ки-
данням каміння одні в одних. 

Чи бували у вас конфлікти  
на етнічному ґрунті?

Усі знають, що я єврей, ізраїльтя-
нин. Нічого страшного не трапляєть-
ся. У Лисичанську я за останні десять 
років не бачив етноконфліктів. Тут 
нікому не цікаво кидати зерно роз-
брату. Усі займаються своєю спра-
вою, усіх це влаштовує.

Я ніколи не питаю: «Якої ти на-
ціональності?». Яка різниця? Голов-
не – бути хорошою людиною. Коли 
більшість перестане про це згаду-
вати, буде менше проблем.

Про євреїв багато жартів.  
Як ви на них реагуєте?

З гумором у мене проблем немає. 
Анекдоти постійно чую й сам роз-
повідаю. Не реагую на негатив. 
Раз на рік буває, що у Facebook пи-
шуть – «жиди». Від цього не втечеш.  
Сьогодні винні жиди, завтра банде-
рівці. Післязавтра ще хтось, потім 
ще хтось, а потім усе повернеться 
до жидів і бандерівців.

Мені писали, що я жидобандері-
вець. Ми вішали українські прапо-
ри в місті. Нам з Ізраїлю надсилали 
одяг, гроші. Ми купували ліки. Тут 
були важкі блокпости. Хлопців ви-
саджували в лісі. Я їх збирав і возив 
у баню митися. Ми возили їм плов 
на блокпости. У мене друг є – укра-
їнець, бойовий офіцер ізраїльської 
армії. Великий патріот. Він допома-
гав спорядженням, формою. Як звід-
си після такого їхати?

слідкує за дотриманням цих пра-
вил. Кошерна їжа передбачає бага-
то законів. Основне: не прийнятна 
свинина, суміш молока і м'яса. Риба 
без луски не підходить, продук-
ти моря не вживають у їжу. Посуд 
ділиться на м'ясний і молочний.  
У Шабат, коли в п'ятницю три зірки 
на небо виходять, нічого не можна 
готувати, запалювати вогонь. Євреї 
в цей день не працюють, тільки мо-
ляться. У їжу не повинна потрапи-
ти комаха. Таке відразу утилізують.  
Усе м'ясо проходить спеціальну об-
робку. Правила дуже строгі. Я бачив, 
як кухар в Ізраїлі готував омлет на 
м'ясній сковорідці. Це був великий 
скандал. Привезли детектор брех-
ні, його перевірили і звільнили.  
У Лисичанську, природно, усе про-
стіше. Я пам’ятаю, що м'ясне з мо-
лочним змішувати не можна. Тому 
не їм піцу, сосисок із сиром. Тільки 
цього й дотримуюся. Усе на підсві-
домому рівні.

Як би ви описали  
світогляд лисичан?

Яскравих слів не знайду. Усі ду-
мають по-різному. Багато людей  
у 2014 році виступали за Росію. 
Зараз цього немає. Люди просто 
працюють і виживають. Навіть акти-
вістів стає що далі, то менше. Вони 
втомлюються воювати з вітряками. 

Я замовляв і розміщував у центрі 
міста багато соціальної реклами. На 
ній були висловлювання Грушевсько-
го: «Біда України в тому, що нею керу-
ють ті, кому вона не потрібна». Щороку 
намагаюся вішати плакати, присвяче-
ні Дню пам'яті жертв Голокосту. Люди 
цього не помічають, нуль реакції.

Що вас підштовхує це робити?

Хочеться будити людей. Голо- 
кост – це велика трагедія, і не тільки 
єврейська. Знищували ромів та інші 
народи. Потрібно більше говорити 
про це. Ізраїльських школярів, на-
приклад, возять до Освенцима. Чому 
в нас такої політики немає? Треба 
показувати й розповідати про події 
Другої світової війні, про дії росі-
ян, які прийшли на Донбас. Якщо 
зараз дітям це вкладати в голову, ми 
отримаємо колосальний результат.  
Потрібна державна програма.

Ще я на смітниках вішаю ін-
формаційні повідомлення. Розпо-
відаю людям, що одна батарейка 
заражає стільки-то кубометрів води, 
землі, вбиває тварин. Може, хоч одна 
людина побачить і не викине ба-
тарейку до смітника, а віднесе в спе-
ціальну коробку в супермаркеті. 
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«НЕ МОЖУ  
НЕ ЛЮБИТИ 
ЛИСИЧАНСЬК»

Розмова з вірменином  
Кареном Гюрджаном 

Розкажіть, як ви опинилися  
в Лисичанську? Яке він на вас 
справив враження? 

Я народився в Єревані. 1992 року 
наша сім’я переїхала до Лисичан-
ська, бо батько тут заробляв.

Мені тоді було три роки. Ходив 
у садок, школу, армію, тут пішов на 
роботу, знайшов дружину. Зі шкіль-
ного віку я ходив на різні спортивні 
секції – бокс, футбол, карате. Навіть 
займав призові місця. Місто мені 
завжди подобалось. У ньому бага-
то зелені. День конституції, захи-
сту дітей та інші свята відзначали. 
Це було яскраво.

На нашій вулиці було багато 
дітей. Коли починалося літо, ми 
грали в «латки», лазили на абри-
коси, ходили на річку, каталися на 
скейті, роликах. На вулиці жили дві 
вірменські сім’ї. Ми дружили. У гості 
до них ходили, спілкувалися. Років 
15 тому вірмени любили збиратися. 
Разом дні народження святкували,  
а потім усі роз’їхалися – Сочі, Сухумі.

Як відбувалися зустрічі 
вірменських сімей? 

З веселощами, танцями й ве-
ликим пишним столом. Якщо біда 
була, і благополучно все закінчи-
лося, то різали барана. Толму, хара-
вац готували. Це голубці й шашлик 
українською.

Взагалі, ми любимо тварин. Нам 
друзі подарували кіз. Ми їх три-
маємо не для м’яса. Більше п’ємо 
молоко, воно корисне. Дуже бага-
то знаходили хворих котів і собак.  
Лікували їх і віддавали господарям. 
Знайшли стрижа зі зламаним кри-
лом. Вилікували і відпустили.

Яка зараз вірменська спільнота 
в Лисичанську?

Вірмени в місті є. Коли зустрічаю 
їх на вулиці, обов’язково вітаюся. 
Цікавлюся, як живуть, що нового. 
Поговорили, обійнялися й прощає-
мося. Офіційної організації немає.  
Є відчуття спільності за національ-
ністю. Тільки разом рідко збира-
ємось. У всіх сім’ї, діти. Раніше 
зустрічалися по 10 сімей. Зараз 
по дві-три родини збираються, 
дружать. Я це так бачу, не можу 
стверджувати, як у інших. Ми по-
стійно свої уродини відзначаємо, 
а ходити на інші просто фізично  

не маємо можливості. У нашій сім’ї 
десять дітей. Якщо ми в такій кілько-
сті прийдемо, то люди бідні будуть.
(Усміхається).

Чи дотримуєтеся вірменських 
традицій?

Мій менталітет український.  
Я тут виріс. Жив пів року у Вірменії 
в бабусі. Там вірмени думають інак-
ше, проводять вінчання, заручини 
зі старовинними обрядами. У Ли-
сичанську дорослі вірмени більше 
дотримуються цього. А в мене тра-
диції українські. Уся наша традиція 
в тому, що ми збираємося разом.

Бувало таке, що містяни вас  
ображали через національність?

У дитинстві, бувало, дражни-
ли. Спочатку називали «хачік». Ду-
мали, якщо не слов’янин, значить 
«хачік». Тільки образливого в цьому 
нічого немає. Хачик – це вірмен-
ське ім’я. Ви знаєте, діти люблять 
дражнити один одного. Граються,  

ображаються, потім вибачаються, 
миряться. Я дітям і їхнім батькам 
пояснював, що це слово означає. 
Найстаршому з дітей пояснював, і з 
часом ми притерлися один до одно-
го. Зараз іноді зустрічаємося з тими, 
хто мене ображав, спілкуємося.

Образи в минулому. У доросло-
му віці мене називали «джан» – це 
значить любий, шановний.

У Лисичанську є ввічливі й добрі 
люди, є невиховані й злі. Як усюди. 
Усі мої друзі – українці. Є друг шах-
тар. У нього сім’я, діти. Кожен день 
працює, радіє життю. Вони до нас 
приїжджають у гості з різних міст. 
Ми спільно проводимо час, робимо 
шашлики, пікніки з дітьми. У місті 
ми почуваємося безпечно. Я люди-
на доброзичлива, як і вся моя сім’я. 
Завжди з усіма спілкуємось. Якщо 
потрібно допомогти, то обов’язко-
во допоможу.

Розкажіть про вашу  
допомогу людям.

Якось родич моєї дружини потра-
пив до лікарні. Ми його провідува-
ли. Одному чоловіку ногу на шахті 
відрізало. До нього в лікарню їзди-
ли, підтримували морально. Ще Бог 
давав нам сили, і ми їздили до при-
тулку. Спочатку я один їздив. Потім 
познайомився з моєю майбутньою 
дружиною. Ми зійшлися на ґрунті 
допомоги дітям.

Бажання мати сім’ю було зі мною 
з дитинства. Я постійно шукав дру-
жину, і нічого не виходило. Тоді я ви-
рішив піти до церкви. Став просити  
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Наш молодший любить машини, 
хоче бути автомеханіком. Інший 
хоче бути кухарем, любить готува-
ти, третій любить англійську мову, 
четвертий хоче бути масажистом. 
Інші поки що дуже маленькі й не 
визначилися.

Вам 30 років. Що думаєте  
про Лисичанськ зараз?

Після війни місто ожило. Люди 
почали приїжджати, підірваний міст 
відновили. Вокзали ремонтують,  
дороги, лікарні, поліклініки. Роблять 
усе, що не робили до війни. Відкри-
вається багато нових магазинів.

Розкажіть про улюблене  
місце в Лисичанську.

Зараз це мій будинок і будинок 
батьків. Любимо їздити на озеро 
Клешня. Там є одне дерево. Під ним 
збиралися ще батьки моєї дружи-
ни. Ми туди виїжджаємо, купаємо-
ся з дітьми й весело проводимо час.

Чи є речі, за які місто вам  
не подобається?

Я не можу його не любити, тому 
що я тут виріс. Я був у садочку, де 
грав на дитячих святах Леонтьєва. 
Мені мікрофон давали, і я співав 
пісні. Був у школі, у різних секці-
ях. Лисичанськ дав мені дружину  
і дітей, прекрасних батьків дружини. 
Повторюсь, я не можу його не лю-
бити. У мене зараз є робота, земля, 
будинок, сім’я.

 
в Бога хорошу дружину. Роки три 
просив щоранку в молитвах. І Бог 
дав мені Ольгу. Вона добра й завж-
ди відгукується на допомогу. Любить 
людей, тварин, своє місто й робити 
добрі справи.

Разом з Ольгою ми займалися  
з дітьми з неблагополучних родин – 
сімей алкозалежних. Їздили з ними 
на концерти, бавилися разом. При-
возили їм одяг, їжу, ліки. Часто при-
возили солодощі, фрукти. Діти 
на нас завжди чекали. Коли вони  
виросли, то роз’їхалися по різ-
них містах навчатися. А ми про-
довжили навідуватися до притулку.  
І захотіли взяти собі дитину.

Як ви це вирішили?

Я з дитинства мріяв про це. Моя 
дружина теж. Вона говорила, як була 
маленькою: «Коли виросту, у мене 
буде дитячий будинок і притулок для 
собак та котів». Так і сталося. Зараз 
у нас велика сім’я: нас із дружиною 
двоє і десять прийомних дітей.

Як відбувалося усиновлення?

Ми їздили до притулку рік. Там 
був хлопчик Сашко, він попросив 
його забрати. Зваживши все, ми 
почали оформляти документи. Це 
був нелегкий процес. Ходили до 
паспортного столу, до суду. До нас 
приходили різні інстанції. Потрібно 
було водити дітей до лікарні, роби-
ли і це. Усюди нам ішли назустріч. 
Знаєте, усе життя поруч були люди, 
що мене підтримували. Ми разом 
ішли вперед.

Отож, спочатку ми всиновили 
Сашка. Виявилося, у нього був брат. 
Взяли і брата. У брата був друг, ми 
вирішили взяти і його. Так у нас 
вийшло троє дітей. Ще рік ми їзди-
ли в притулок. Нам сподобалися й 
інші діти, їх було троє. Вони нас по-
любили, і ми взяли їх. Так вийшло 
шестеро. У останніх трьох була вели-
ка сім’я з семи дітей. Ми взяли з при-
тулку трьох, а четверо залишилися 
в «Будинку малюка» в Сєвєродоне-
цьку. Ми не планували більше брати. 
Але діти дуже хотіли бути разом зі 
своїми братами й сестрами. Тож ми 
взяли і їх. Так за пiвтора року ми 
взяли до себе в сім’ю десятьох дітей.  

34 35

Ін
т

ер
ку

ль
т

ур
ни

й 
пу

т
ів

ни
к 

Л
И
СИ

Ч
А
Н
СЬ

К



«ЖИВЕМО, ЯК УСІ»

Розмова з Олександром  
Дмитрієвим, ромом, мешканцем 
Лисичанська

Я народився у Волгограді, Росія. 
Живу в Лисичанську 30 років. При-
їхав сюди в гості до дядька. Зустрів 
дівчину – і залишився. Походжу  
з роду чистокровних циган, які ще 
в середині ХХ століття кочували. 
Потім указом Хрущова в них забра-
ли коней до колгоспу й зобов’язали 
працювати1. Мати моєї дружини –  
українка, а батько – циган. Наш рід 
походить із Сибіру. Перший піс-
толет Петру І зробив наш прапра-
прапрадід.

Як правильно називати пред-
ставників вашої національності –  
цигани чи роми?

Обидві назви ми розуміємо.  
На «циган» не ображаємося. Один 
одного так називаємо.

Які традиції у вас збереглися?

Ми християни, і традиції в нас 
відповідні. Свята відзначаємо такі, 
як і жителі Лисичанська: Велик-
день, Новий рік. Цигани вам можуть 
багато розповідати про традиції.  

5 Закон 1956 року про осілість, офіційна назва – «О приобщении к труду 
цыган, занимающихся бродяжничеством». 

Ви їм не вірте. Усе це вже казки. 
Живемо, як усі. Одна традиція збе-
реглася: цигани повинні одружува-
тися на циганах. Правда, зараз цим 
нехтують. У кіно вам показують во-
лелюбних циган. Це було раніше. 
Тесть мій ще кочував. Усе належа-
ло циганам: ліси, поля, річки. Люди 
жили за принципом «поворожили – 
погуляли».

Ви говорите мовою 
свого народу?

Я мову знаю. Раніше з батьками 
спілкувався циганською. Дружина 
і діти вже не знають. Навіщо мені 
дітей циганської вчити? Вони ходять 
до школи, гуляють разом із дітьми 
різних національностей. У нашому 
селищі живуть цигани й українці. 
Ми тут говоримо російською, хтось 
суржиком. Підійдіть до будь-якого 
будинку, кожен вам відповість і вас 
зрозуміє. Зазвичай із племінником 
розмовляю нашою мовою. З інши-
ми потреби немає. 

5.

Я читав про ранні шлюби: бать-
ки домовляються й одружують дуже 
малих дітей.

У циган-християн ранні шлюби 
рідко бувають. Таке зустрічається  
і в тих, що мусульманської віри. В 
інтернеті ви бачите фото з циган-
ських весіль із молодими нарече-
ним і нареченою. Це мусульманські 
весілля. У нас кожен одружується, 
коли знайде свою половинку. Мій 
син одружився в 30 років. Весілля 
гуляємо весело. Костюми у всіх зви-
чайні, немає традиційних. Зауважу,  
у нас дівчинка повинна вийти заміж 
цнотливою. Це закон.

Як виховуєте дітей?

Виховуємо так, як інші нації. 
Вчимо їх, що пустувати, красти не 
можна. Говоримо: «Живи, як усі, 
будь хорошою, справедливою лю-
диною». У нас діти ростуть в атмос-
фері свободи. Бігають, гуляють, до 
школи ходять. Особливостей у ви-
хованні немає.

Кажуть, у циган є барон,  
який приймає рішення. 

Мій батько для мене барон. Як 
він скаже, так і роблю. Я в себе вдома 
барон. Усе інше – міф. Скаже мені 
тесть: «Сьогодні свято, збираємося 
в мене». Потім скаже: «Завтра свято, 
збираємося в тебе». Так і робимо. 
Кожен чоловік у своїй родині госпо-
дар. Лисичани кажуть, що в районі за-
воду гумово-технічних виробів живе 

барон. Я вам скажу: просто людині 
таке прізвисько в дитинстві дали. 
От і все. Ніякий він не барон.

Але є людина, яка може  
вплинути на вас і ваше рішення?

У нас є стара, досвідчена люди-
на. Ми ходимо до неї радитися, віри-
мо її слову й робимо, як вона каже. 
У нас старших поважають, а жод-
них баронів немає. Цей старий чоло-
вік має зв’язки в різних колах. Якщо 
сталося непорозуміння, наприклад, 
обікрали когось, то постраждалі мо-
жуть до нього звернутися й попроси-
ти про повернення вкраденого. Він 
покличе до себе старшого, розум-
ного серед тих, хто вкрав, і скаже, 
що гроші потрібно повернути. Ті 
дають слово й потихеньку випла-
чують. Усе відбувається без сканда-
лів. Убивствами ніхто не займається. 
У мене діти, онуки. Мені не ціка-
во, щоб вони страждали без мене. 
У поліцію не звертаємося. Усе ви-
рішуємо серед своїх – сміття з хати 
не виносимо. 
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Кажуть, цигани володіють 
гіпнозом.

Це брехня. У сучасних циган 
цього немає. Принаймні лисичан-
ських. Ніхто навіть не ворожить. 
Здебільшого старі люди цим воло-
діли. Моя дружина має знахарські 
знання. Їй бабуся передала. Може 
лікувати людей травами. Я їй забо-
роняю цими знаннями користува-
тися, іншим показувати.

Які у вас стосунки з людьми  
в місті, підтримуєте одні одних?

Якщо горе, то фінансово можемо 
підтримати, морально. Допомагає-
мо не тільки своїм, а й українцям. 
Чому? Тому що ми всі живемо разом. 
Наші діти спілкуються. Чому я по-
винен відмовляти в допомозі сусі-
дам? У мене багато друзів у місті. 
Я з 15 років на ринку, мене всі зна-
ють. Наша нація взагалі любить дру-
жити, і немає значення з ким. Хоч 
циган, хоч вірмен, хоч грузин. Коли 
почалася війна, люди з Харківської 
області допомогли нам переїхати. 
Будинок виділили. Ми майже два 
роки прожили там. Міська влада нам 
не особливо допомагає. Хочемо, щоб 
місцева рада виділила шкільний  
автобус для селища, а краще два. 
Ми згодні платити за нього. У нас 
пенсіонерів багато. Потрібно побу-
дувати аптеку й лікаря туди посади-
ти. Нехай хоч до першої години дня 
працює. Бо поки ліки людям приве-
зуть, вони можуть померти. Нічого 
цього поки немає, а шкода.

Як вам взагалі місто Лиси-
чанськ, як себе тут почуваєте?

Мені місто відразу сподоба-
лося, коли приїхав із Волгограда. 
Атмосфера тут хороша. Кажуть, 
що батьківщина там, де народив-
ся. Я вважаю: батьківщина там, де 
сім’ю створив. У мене діти, онуки 
тут народилися. Лисичанськ – моя 
батьківщина.

Розмовляв і переклав  
із російської  

Максим Бондарєв

Є якісь правила поведінки  
всередині вашої спільноти?

Усе як у інших християн. Живемо 
за Божими заповідями. Дружину не 
зраджуй – це головне. Чоловік у сім’ї 
головний. Жінки стежать за домом, 
готують їсти. Виховують дітей. Усі в 
родині працюють.

Як заробляєте?

Торгуємо речами, овочами, фрук-
тами. Був у нас патент на роботу. Ми 
його здали, не вистачає грошей. Або 
за патент платити, або сім’ю нагоду-
вати. Брат на шахті працював. Його 
діти на нафтопереробному заводі 
начальники. У всіх різні професії, 
усі робочі люди. Навіть город заве-
ли. Був на ринку, розсаду купував, 
кажу продавцеві: «Дожилися цига-
ни, город завели!». Хочу дітей году-
вати продуктами без ГМО.

Як до вас ставляться інші  
жителі Лисичанська?

Нормально. Ми тут довго жи-
вемо. Коли бачать мене на вулиці, 
ніхто не кричить: «О, циган!». Знаю, 
кажуть, що ми крадемо. Це не про 
наших циган. Запитайте моїх су-
сідів-українців. Ми з ними поруч  
40 років живемо. Ніхто не скаже, 
що ми їх обікрали. Немає поганих 
націй, є погані люди. Серед україн-
ців є дурні й серед циган – теж.
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Які стереотипи є стосовно жінок  
у Лисичанську?

Сексизм присутній. У розумінні 
багатьох чоловіків жінка займаєть-
ся домом, готує їсти й не може обій-
мати керівних посад. Утім, сексизм 
не сильно проявляється. У політи-
ці я рівний суперник усім опонен-
там незалежно від статі. У міській 
раді три жінки очолюють фракції. 
У таких умовах складно говорити, 
що місце жінки вдома. 

Як ви вирішили стати депутаткою?

Я представниця громадської ор-
ганізації «Сприяння розвитку Ли-
сичанська». Ми ходили до міської 
ради, намагалися впливати на про-
цеси, що відбуваються. З огляду на 
те, що тільки депутати можуть мати 
слово, отримати інформацію і вза-
галі щось зробити, довелося стати 
депутаткою. Я не думала йти в по-
літику. Але 2014-й усе змінив. Я зро-
зуміла: якщо нас там не буде, будуть 
інші люди. Не зовсім хороші. Полі-
тика була продовженням громад-
ської діяльності.

Як на ваше рішення 
відреагували батьки?

Мама просить бути тихіше, щоб 
зі мною нічого не зробили. Проте 
вони звикли до моєї впізнавано-
сті. Я в журналістиці завжди була 
публічною людиною. 

А не було упереджень, що політика – 
нібито не жіноча справа?

Взагалі таких фраз не чула, бо 
завжди домінувала, чим би не займа-
лася. У житті міста жінки займають 
ключові позиції. Інтернет дозволяє 
жінкам заробляти однаково з чоло-
віками. Раніше фізична робота була 
прерогативою чоловіків – зараз її 
замінюють машини. Жінки отри-
мують таку ж освіту, досвід, зв’яз-
ки. Раніше в депутати потрапляли 
жінки, які були пов’язані особи-
сто з кимось, чиїсь секретарки, –  
зараз це можливо завдяки знанням 
і досвіду. 

Усе-таки жінок у політиці менше.

У політиці дружба – найголов-
ніше. Туди тягнуть однокласників, 
однокурсників, друзів по під’їзду. 
Переважно це чоловіки, у них своя 
компанія, свої інтереси. 

Скільки жінок у міській раді?  
Чи повинна бути рівність?

Менш як третина. Розумієте, 
складно було набрати людей, які 
хочуть бути депутатами. Ми за-
питували знайомих: «Хочеш бути 
депутатом? Хочеш займатися мі-
стом?». Хто погоджувався, ті йшли. 
Я не уявляю ситуації, коли нам ка-
жуть: «Потрібно взяти п’ять жінок  
і п’ять чоловіків». Багато жінок не 
хочуть іти в політику. Вони займа-
ються домом, сім’єю. Багато чоло-
віків будуть незгодні. Уявіть, що 

«У НАС ЖІНКИ 
ДУЖЕ СИЛЬНІ»

Розмова з Юлією Машутою,  
депутаткою Лисичанської міської 
ради та журналісткою. 

Розкажіть про себе  
і ваш професійний досвід.

Я народилася й виросла в Лиси-
чанську. Маю польське та білоруське 
коріння. Не маю коренів україн-
ських і розмовляю російською. 
Попри це, я – радикальна україн-
ка. Серйозно ставлюся до розвит-
ку української мови, підтримую 
закон про мову. Я проти сепара-

тистів і колаборантів. Працювала 
в декількох регіональних газетах, 
зараз – на Суспільному телебачен-
ні й у депутатському корпусі. За-
ймаюся громадською діяльністю. 
Хочу, щоб місто розвивалося, точ-
ніше – не померло.

Як бути жінкою  
в постіндустріальному місті?

Бути жінкою в Лисичанську оз-
начає брати на себе чоловічі ролі.  
У нас жінки дуже сильні. Коли чоло-
віки втрачали роботу, вони тягнули 
сім’ю. У холод торгували на ринках, 
заробляли. Чоловіки в цей час сиді-
ли вдома, оговтувалися. Потім їхали 
на заробітки. 

Можна заробляти в інтернеті. 
Це дає шанс жити тут і отримува-
ти гідну зарплатню. Я з ранку до 
вечора зайнята або на роботі, або  
з дітьми, або на зустрічах із людь-
ми. Уночі приходжу спати, прокида-
юсь – і знову працювати. Працювати 
означає не тільки заробляти, а ще й 
робити місто зручнішим для життя. 
Необхідно зробити дороги, щоб за-
вести бізнес. Покращити комуналь-
ний сектор, забезпечити постійне 
водопостачання. Уявіть, у будь-який 
момент можуть відключити воду.  
Як у таких умовах підприємцям три-
мати ресторани? 
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замість дому жінка займається спра-
вами в міськраді до ночі. У чолові-
ка більше свободи. 

А у вашій родині як?  
Ваш чоловік – теж депутат.

Хатні обов’язки виконую я, справ-
ляюся. Живу в такому темпі бага-
то років. 

Чи доводилося вам у професійному 
житті стикатися зі «скляною 
стелею» – формальним бар’єром, 
коли обмежують просування жінок 
кар’єрними сходами?

У журналістиці – ні. В усіх ви-
даннях, де я працювала, були жіно-
чі колективи. Коли я стала головною 
редакторкою, то почала наймати чо-
ловіків. Усі дивувалися. У всіх регі-
ональних ЗМІ головні редактори 
– жінки. Вони й на телебаченні добре 
роблять кар’єру. З іншого боку, якщо 
ми подивимося на Лисичанську місь-
ку раду, тут великі проблеми. У нас 
жодного разу жінка не була заступ-
ницею міського голови.

Як ви це поясните?

Ті, хто стають при владі, – друзі 
або наближені. Це чоловіки, і йдуть 
вони один за іншим. Люди працюва-
ли у відділах, показали свою відда-
ність, і їх підтягнули заступниками. 
Це попри те, що у відділах є жін-
ки-професіонали своєї справи. За-
ступниками вони ніколи не ставали, 

їх не пускали. Така ж ситуація в су-
сідньому Сєвєродонецьку.

У місті, на рівні влади, займаються 
гендерною політикою?

Ні. Пам’ятаєте піраміду Мас-
лоу? У нас на порядку денному 
вода, зруйновані будинки, дороги, 
безпека. Не до гендерної політики.  
У міському бюджеті мало грошей. 
Яка гендерна політика, коли ми хви-
лин десять міркували, чи потрібно 
виділяти гроші онкохворим, чи дати 
на памперси. Більшість вирішила ви-
ділити наступного місяця. Мовляв, 
нехай потерплять. Коли це чуєш, стає 
не до гендерної політики. Не думаєш 
про жіночі привілеї. Люди залиша-
ються без ліків, сам на сам із болем.

Які зміни жінка може привнести  
в політику?

Жінки дуже працездатні. Зараз 
багато хто не бере чоловіків на склад-
ну роботу. Там, де потрібна уважність 
і кропітке ставлення, візьмуть жінку. 
Вона не кине роботу зі словами:  
«А ну вас із цією маленькою зарплат-
нею!». З чоловіками складно. Вони 
творчі, їм потрібен великий заробі-
ток, кар’єра, амбіції. Жінка може до-
вести справу до кінця, не зважаючи 
на зарплату. Підкреслю: відповідаль-
ність у жінок вища, ніж у чоловіків.  
У Лисичанську багато проблемних 
підприємств. Жінки, що там працю-
ють, краще справляються. Просто по-
тихеньку роблять свою роботу.
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Щоби щось знайти,  
потрібно знати, де шукати

Хто найкраще знає місто? Звіс-
но, ті, хто в ньому живуть.

Перше,  що ми зробили, — ви-
значили лідерів і лідерок думок 
у громаді. Разом із локальними ко-
ординаторами проєкту, які живуть 
у місті, розуміють процеси в ньому 
та мають широке коло контактів, 
ми проаналізували громаду міста 
й визначили ініціативних людей, 
які мають вплив і розвивають місто. 
Також ми шукали інформацію 
у вільному доступі: на вебсторінках 
органів місцевого самоуправління, 
у відкритих базах даних, у статис-
тичній інформації.

Наступний етап — це  пошук  
історій добросусідства. Спочатку 
ми запросили лідерів думок і ак-
тивних громадян на Дослідницьку 
майстерню культурного різнома-
ніття. Разом ми пропрацювали по-
няття «ідентичність», «розмаїття», 
«добросусідство». Учасники та учас-
ниці нанесли на мапу місця різно-
маніття й територіально позначили 
свої історії добросусідства.

На основі зібраної інформації ми 
знаходили й фіксували історії до-
бросусідства з першоджерел. Про-
водили індивідуальні та фокусовані 
групові інтерв’ю. Загалом команда 
задокументувала понад 50 історій. 
До дослідження доєдналися й жур-
налісти, які взяли розгорнуті ін-
терв’ю в яскравих представників 
і представниць спільнот міста, на-
приклад, у лідера греко- католицької 

громади в Лисичанську чи пред-
ставниці польської спільноти 
Дрогобича.

У процесі дослідження ми зро-
зуміли, що історія і місцеві традиції 
впливають на процеси в громаді й 
сьогодні. Тож ми запросили людей, 
які знаються на історії своїх гро-
мад, проаналізувати історичний 
контекст міста в розрізі добросусід-
ства та багатокультурності й напи-
сати історичні нариси про історію 
різноманіття їхніх міст.

Про що говорить місто?

На перших сторінках путівни-
ка ви знайдете мапу міста. На неї 
нанесені «простори різноманіття». 
Це місця, де представники різних 
культур, народів, релігій, соціальних 
груп зустрічаються і взаємодіють. 
Сюди ж потрапили пам’ятки мате-
ріальної культури, які представля-
ють різноманіття міста і вказують 
на  інтеркультурність. Наприклад, 
у Кременчуці це бібліотеки, де регу-
лярно відбуваються події із залучен-
ням представників різних культур, 
релігій, національностей. У Лиси-
чанську — центр урбан- культур 
«Дружба», у  якому представлені  
25 видів вуличної культури. У Ме-
літополі є вулиця Інтеркультурна, 
де розташовані осередки багатьох 
культурних товариств міста. У Дро-
гобичі такою «точкою перетину» є 
площа Ринок, де люди дізнаються 
про «півтора міста» — наполовину 
українське, єврейське, польське, 
а зараз ще й кримськотатарське.

Інтеркультурний путівник є ре-
зультатом спільної праці громади 
міста та команди проєкту «Україн-
ський букет народів». У ньому ми 
задокументували історії добросу-
сідства, які є прикладом взаємодії, 
поваги й  прийняття різноманіт-
тя культур та  індивідуальностей. 
Розвиток міст, доступних та ком-
фортних для всіх мешканців, без-
посередньо залежить від того, 
наскільки представлене там роз-
маїття громади. Адже різноманіття 
передбачає, що ми різні, але рівні, 
і разом можемо впливати на розви-
ток міст і об’єднуватися заради змін 
у найближчому оточенні.

Добросусідство — це прийняття 
людини такою, як вона є, її ціннос-
тей і культури. Це взаємодія, взаємо-
допомога та створення об’єднаного 
суспільства, яке діє на основі толе-
рантності й згоди, у якому є місце 
для кожного та кожної з нас. Де ми 
вільно проявляємо свою індиві-
дуальність. Одним із прикладів є 
створення Інтеркультурного музею 
«Кале» в Мелітополі. Маленька, але 
помітна своїми добрими справа-
ми караїмська спільнота відкрила 
простір, у якому планувала пред-
ставити свою культуру. Але згодом 
вирішила зробити його відкритим 
для всіх культурно- національних 

6  Картування громад в Україні: практичний посібник / автори- укладачі: Я. Мінкін, Ю. Антощук, 
G. Demel. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. — Київ: УБА, 2017.

товариств міста. Зараз цей майдан-
чик презентує близько 20 культур, є 
вільним простором для культурних 
подій та  інших заходів. Зокрема, 
саме в Музеї створювалась Інтер-
культурна стратегія міста.

Для того, щоб створити Інтер-
культурний путівник, ми провели 
дослідження методом картуван-
ня громади (community mapping). 
Це  процес картування ресурсів 
і створення образу громади, який би 
демонстрував її потенціал. Карту-
вання є способом залучити людей 
до виявлення цінних якостей (ін-
дивідуальних, суспільних, інсти-
туційних) і творення образу свого 
міста чи регіону — таких, де хоті-
лося б жити1.

Пропонуємо вам дізнатися біль-
ше про те, як відбувалося досліджен-
ня. Ви можете використати наш 
досвід, щоб провести власне кар-
тування громади.

ЯК СТВОРЮВАВСЯ 
ПУТІВНИК

6
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Проведіть власне картування 
 громади, використовуючи  цю 
покрокову інструкцію:

Лідери думок

Мапа Дослідження

Аналіз і підсумки Поширення досвіду

Інформація

1

4

5

6 7

2

3

Інструменти дослідження

Визначте лідерів думок  
 та активних жителів, які  
стануть частиною вашої  
команди картування.

Намалюйте або видрукуйте   
мапу території; нанесіть на неї   
вже відому вам інформацію.

Проведіть дослідження разом  
 із командою. Роздайте анкети, 
запросіть людей для інтерв’ю 
або бесіди. Ви можете  
запросити двох або більше 
людей для обговорення в групі.

Проаналізуйте в команді  
результати й доповніть мапу. 
Підбийте підсумки   
та підготуйте висновки.

Метод дозволяє не тільки дослідити громаду, а й об’єднати й активізувати 
людей. Використайте результати дослідження для розробки власної  
ініціативи, яка буде розвивати місто згідно з потребами та інтересами 
громади, і завдяки цьому буде актуальною й потрібною.

Поділіться досвідом з іншими:   
розкажіть про дослідження   
і його результати у своєму блозі,  
у соцмережах чи в місцевих медіа.

Проаналізуйте доступну інформацію, 
наприклад, статистичні дані.   
Визначте, яку частину  міста  
хочете дослідити.

Розробіть або підберіть інструменти  
дослідження. Створіть анкету,  
підготуйте запитання для інтерв’ю  
чи бесіди з людьми.

Мапа була сформована на ос-
нові інформації, яку ми отримали 
за допомогою інтерв’ю, про що ми 
згадували вище, та анкетування жи-
телів міста.

Як я можу долучитися?

Спробуйте відвідати інтеркуль-
турні місця міста з цим путівником 
і знайти власну історію добросусід-
ства. Ви можете зустрітися й погово-
рити з героями. Підготуйте опорні 
питання й поступово розкривай-
те історію. Важливо почути люди-
ну й зрозуміти її. Звертайте увагу 
на взаємодію. Іноді наші дії більш 
красномовні, ніж слова.

Якщо історія добросусідства — 
про вас, обговоріть її з іншими учас-
никами. Згадайте, як усе почалось 
і  розвивалось, чим закінчилось 
або що відбувається зараз. Обго-
воріть ваші ставлення до ситуації, 
емоції, які вона викликає. Поду-
майте разом про вплив цієї історії.

А коли все це зробите, надси-
лайте вашу історію на вебсторінку 
проєкту «Український букет наро-
дів» і приєднайтеся до досліджен-
ня інтеркультурності міста.
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Проєкт «Український букет на-
родів» покликаний сприяти кому-
нікації та формуванню соціальних 
зв’язків між представниками різ-
них культур за принципом «єдність 
у розмаїтті». Його мета — сприяти 
розвитку міжкультурного діалогу, 
підтримувати культурне розмаїття 
й забезпечувати дотримання куль-
турних прав громадян та спільнот.

Ідея назви проєкту виникла 
зі слів кримськотатарського гро-
мадського діяча початку XX століт-
тя Номана Челебіджихана: «Наше 
завдання — створення такої дер-
жави, як Швейцарія. Народи Криму 
є прекрасним букетом, і для кож-
ного народу необхідні рівні права 
й умови, бо нам іти пліч-о-пліч».

Завдяки проєкту відбувається 
об’єднання й посилення груп грома-
дян різного соціального й етнічного 
походження та підтримується куль-
турне розмаїття в регіонах України. 
Це відбувається завдяки створен-
ню й просуванню інтеркультурних 
путівників — інноваційного, кон-
курентоспроможного культурного 
й просвітницького продукту.

У рамках проєкту відбувалися 
інтеркультурні зустрічі змінотвор-
ців, майстерні з культурної дипло-
матії, а також партисипативний 
Фестиваль культурного розмаїт-
тя. Використовуючи інструменти 
культурного картування, команда 
зібрала найкращі практики куль-

турного розмаїття та створила ін-
теркультурні путівники чотирьох 
пілотних громад, а також вебпортал 
про добрі практики міжкультурно-
го діалогу й підтримку культурно-
го розмаїття в Україні «Український 
букет народів».

Проєкт втілює молодіжна ор-
ганізація «СТАН» у  партнерстві 
з  Молодіжною агенцією з  адво-
кації ромської культури «АРКА» 
(Кременчук), громадською органі-
зацією «Арекет» (Дрогобич), гро-
мадською організацією «Культурний 
ді@лог» (Кременчук), благодійною 
організацією «Благодійний фонд 
“MLT Museum PLUS”» (Мелітополь), 
Лисичанським міським палацом 
культури (Лисичанськ), Кримською 
проєктно- освітньою платформою 
«Q-hub» (Київ) за підтримки Укра-
їнського культурного фонду.

ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО ПРОЄКТ
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• Комунальним закладом  
«Лисичанський міський Палац культури»

• Комунальним закладом  
«Лисичанський міський краєзнавчий музей»

Автори й авторки фотографій:

Анна Фурса
Микола Ломака
Катерина Топчий
Сергій Царицанський
Анна Вязникова 
Наталія Алєкєєнко 
Ганна Рясна
Марина Панаріна
Сашко Сімоненко
Андрій Сулейман
Віталій Матухно

Інноваційний проєкт «Український букет народів –  
створення інтеркультурних путівників із залученням  
громадян України різного соціального й етнічного  
походження» реалізується в чотирьох пілотних  
громадах Запорізької, Луганської, Полтавської  
та Львівської областей. Проєкт організовує  
молодіжна організація «СТАН» за підтримки  
Українського культурного фонду.

Співорганізатори проєкту:
  
громадська організація «Молодіжна агенція  
з адвокації ромської культури “АРКА”»,  
громадська організація «Арекет»,  
громадська організація «Культурний ді@лог»,  
благодійна організація «Благодійний фонд “MLT Museum PLUS”»,  
комунальний заклад «Лисичанський міський Палац культури», 
громадська організація «Кримська проєктно-освітня 
платформа Q-hub».

Видання підготовано за підтримки Українського  
культурного фонду. Позиція Українського культурного  
фонду може не збігатися з думкою авторів.
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Інтеркультурний путівник Лисичанськом показує 
різноманіття жителів міста. Це розмаїття етнічне, 
релігійне, соціальне, вікове тощо. У створенні 
путівника брали участь переселенці й ветерани АТО, 
представники наявних у місті етнічних і релігійних 
груп, молодь і люди поважного віку. Активні 
представники та представниці громади поділилися 
своїми історіями добросусідства. Ці історії зможете 
прочитати на сторінках путівника.

За підтримки:


