ІНТЕРКУЛЬТУРНИЙ ПУТІВНИК

КРЕ
МЕН
ЧУК

ЗМІСТ
Чому ми говоримо про різноманіття.............................................................. 2
Мапа просторів різноманіття.......................................................................... 4
Жителі Кременчука про місця зустрічі різноманіття.................................... 8
Кременчук: історія добросусідства................................................................12
«Ми повинні розглядати різноманіття як потенціал»..................................19
Історії життя поруч..........................................................................................26
Оксана Білобров...............................................................................................26
Володимир Яковенко.......................................................................................28
Ірина Каць........................................................................................................29
Юлія Стадніченко............................................................................................31
Євгеній Лі.........................................................................................................34
Едгар Сімонян..................................................................................................37
Як створювався путівник................................................................................42
Інформація про проєкт...................................................................................46
Над путівником працювали............................................................................48

КРЕМЕНЧУК

1

ЧОМУ МИ ГОВОРИМО
ПРО РІЗНОМАНІТТЯ
3
КРЕМЕНЧУК

2

Інтеркультурний путівник

Ідея проєкту «Український букет народів» народилася
під час довгих розмов про майбутнє, у яких брали
участь різні люди, які люблять Україну.
Ми свідомі того, що різноманіття в суспільстві — це не безперервне радісне свято. Це постійна 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, поглядами на важливі для нас речі, способом життя тощо.
Сьогодні політики намагаються поляризувати
суспільство, вибудовуючи штучні бар’єри між різними його групами. Та ми переконані, що люди,
які цінують своє різноманіття, розуміють важливість взаємної поваги, не дозволятимуть розділяти й розсварювати себе.
Першу спробу створити інтеркультурний путівник молодіжна організація «СТАН» здійснила 2017 року. Українські та іноземні студенти,
а також молоді люди, які були змушені покинути 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 путівників Дрогобичем, Кременчуком, Лисичанськом
і Мелітополем ми прагнемо проявити й показати різноманіття цих чотирьох міст. Попри
назву «Український букет народів», тут важливе не тільки етнічне різноманіття (які народи
жили й живуть у певному місті), а й різноманіття

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 ветерани АТО, представники етнічних
і релігійних груп, молодь і люди поважного віку. Водночас це різноманіття прагне зійтися в спільній
точці життя поруч, в одному місті,
в одній громаді. На сторінках путівника ви знайдете чимало історій
про те, як це співжиття відбувається на практиці.

Ми вдячні всім співрозмовникам і співрозмовницям, які поділилися своїм досвідом. А також вдячні
Українському культурному фонду
за підтримку культурного розмаїття в Україні.

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.

Команда проєкту
«Український букет народів»

Мапа

«Гонг Миру – це міжнародний
пацифістський проєкт, створений
у 2003 році урядом Індонезії.
Гонг символізує мир, неприйняття
ксенофобії й тоталітаризму.»

просторів різноманіття

ї
Ки
л.
ву

ка

ь
вс

9

ва

чо

уга

П
ма

и

ад

31

26

1

22
ейськ

ву
л.

а

всь

го
ко

ць

гає

ни

Бо
О.

ь
ел

ря

Хм

іка

на

.Л

а
гд

вроп

ов

а

23
вул. Є

18

вул

Бо

4

го
ко

ка

їць

ро
л. Т
ву

11

32

іна

12

13

29

ги
мо
ре

Пе

3

7

ка
о
іпр
Дн

27

20

а
ев
вн 16

ар
Гаг

5
10
28

21

6

л.
ву

33
2

25

л.
ву

19

річ

29. Коворкінг «СтартUP»
30. Молодіжний
Парламент Кременчука,
Кременчуцький міський
комітет молодіжних
організацій
31. ГО «@МИ»
32. Освітній центр «Інша освіта»
33. КП «Інститут розвитку
Кременчука»
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«Найстаріша в місті
мурована будівля
нагадує про часи,
коли Кременчук був
резиденцією князя
Григорія Потьомкіна.
Саме завдяки
йому наше місто
розцвіло...»
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1. Гонг Миру в парку Миру
2. Кам’яна вежа, або Будинок для 		
спостереження за рухом по Дніпру
3. Придніпровський парк
4. Найстаріший парк Кременчука 		
«Міський сад»
5. Сквер ім. Олега Бабаєва
6. Кременчуцький інформаційнопросвітницький центр
«Європейський клуб»
7. Заводи «Кредмаш»
і Кременчуцький шкірзавод
8. Громадська організація
«Культурний Ді@лог»
9. Пам’ятний знак жертвам Голокосту
в районі Автопарку
10. Міська художня галерея
11. Відділ абонементу
центральної міської бібліотеки
12. Міський краєзнавчий музей
13. Центральний ринок
14. Міський палац культури
15. Автовокзал
16. Залізничний вокзал
17. Річковий вокзал
18. Римо-католицька церква
19. Свято-Миколаївський собор
20. Синагога «Центр Роар ХАБАД»
21. Будинок фабриканта Рабіновича
22. Мечеть
23. Мусульманська релігійна громада 		
«Іслам» (культурний центр)
24. Відділ літератури іноземними
мовами Кременчуцької міської
центральної бібліотечної системи
25. Товариство української мови
«Просвіта» (Станція юних техніків)
26. Меморіальний сквер
«Пам’яті жертв Голокосту»
27. Кафе «Ахтамар»
28. Творча кав’ярня «Colorit»
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Мапа створена 
на основі інтерв’ювання
та анкетування 
жителів Кременчука.
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Кременчук – важливий
промисловий і культурний
центр Придніпров’я.
Тут мешкають 220 тисяч людей
62 національностей, що
належать до понад 50 різних
конфесій і релігійних течій.

Інтеркультурний путівник

«Кременчук завжди був інтернаціональним містом. За часів
генерал-губернаторства князя Потьомкіна тут був створений збройний завод, куди запросили майстрів
із російського міста Тула. 1779 року
до Кременчука прибули перші німецькі поселенці – 200 сімей. На вулиці Веселій (нинішня вулиця 1905
року) була німецька кірха й школа.
На вулиці Халаменюка (колишня
Гречівка) жили греки. Чимало поляків переїхало до Кременчука,
і 1910 року тут збудували костел.
1915 року з’явилася албанська колонія біженців із Сербії – переважно
кондитери. У місті було декілька махоркових і одна тютюнова фабрика,
що належали єврейським підприємцям. Нинішній завод “Кредмаш”
заснований німцем Баутцем, шкіряний завод – німцем Оренштейном.
Було садове товариство німця Бера,
де вирощували 908 сортів фруктових дерев. Перша електростанція
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ЖИТЕЛІ КРЕМЕНЧУКА
ПРО МІСЦЯ ЗУСТРІЧІ
РІЗНОМАНІТТЯ

в Кременчуці збудована бельгійцями в 1899 році. А 1910 року бельгійці побудували “Водоканал”. Першим
інженером вагонобудівних майстерень був німець Шепейх. Це були
люди різних поглядів і віросповідань: лютерани, юдеї, православні, католики».
«Я працюю у Відділі літератури іноземними мовами. У процесі
роботи знайомлюся з культурами
різних народів. Так я зустрілася
з китаянкою Ван Цзянь, із волонтерами Корпусу Миру Лілі та Джоном, із волонтером Європейської
волонтерської служби Кароліною
і просто гостем із Німеччини Йорґом. Кременчуцька міська бібліотека є місцем зустрічі різних людей,
і в нашому відділі їх об’єднує бажання вивчити мову, читати книжки, спілкуватися між собою та
з іноземцями й так удосконалювати свою іноземну мову».

«У мене є знайомий
православний священник.
А в нього друг – іншої віри.
Вони в гарних стосунках,
зустрічаються, спілкуються.
Тому що звертають увагу
на те, що їх об’єднує».
«Міські суботники. Вони не завжди добровільні, але приходять люди
різного статусу: працівники міськвиконкому, школярі, студенти,
пенсіонери. Їх об’єднує прагнення
покращити якість життя й “разнарядка”. Я брала участь у добровільній ековилазці для прибирання
сміття на пляжі. Там не запитували, звідки я. Просто – “молодець,
що прийшла”. Були й керівники
підприємств, і вуличні музиканти,
і фрилансери, і клерки, і езотерики,
і прагматики… Кожен ходив із пакетом і збирав сміття, незалежно від
“регалій”. А потім ми спілкувалися
та їли піцу. Це чудово».

Інтеркультурний путівник

На основі інтерв’ювання
та анкетування
мешканців Кременчука
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«Куди б я не прийшла, скрізь є люди,
що бачать світ інакше. У кожній релігії,
у кожній суспільній групі є люди, готові
вислухати мою думку. Коли не приховую
того, що думаю інакше, виходить
конструктивне спілкування».

12

Кременчук – важливий промисловий і культурний центр Придніпров’я. Тут мешкають 220 тисяч
людей 62 національностей, що належать до понад 50 різних конфесій і релігійних течій.
Щодо походження назви міста
існує декілька версій.

Частина дослідників
вважає, що назва
пов’язана зі словом
«кремінь» – це місцева
назва граніту.

Інтеркультурний путівник

Інші ж наполягають на походженні назви від тюркського «кермен» – «фортеця». Є й інші здогадки,
що ґрунтуються на припущеннях
і легендах.

прянського урбаністичного центру
існувало ще з епохи неоліту й енеоліту1. Сприятливий клімат, чорноземи, вдале розташування в районі
переправ через Дніпро стали причиною того, що ця територія завжди притягувала до себе людей. Під
час археологічних розвідок і земляних робіт були знайдені залишки
жител та предмети кінця ХІІ – початку ХІІІ століть. Тобто є підстави
вважати, що Кременчуку не менш
як 900 років. Офіційною ж датою
заснування Кременчука вважають
1571 рік2.

Кременчук став
центром, навколо
якого зосереджувалася
сільська людність.

Територія краю була заселена
з найдавніших часів. Директор Полтавського краєзнавчого музею, кандидат історичних наук Олександр
Супруненко вважає, що життя на
переправі Кременчуцького наддні-

Тут проживала адміністрація
й знаходилася церква – центр парафії, тут же відбувалася торгівля.
У перший період існування фортеці й міста Кременчук населення
було практично однорідним – українським3.
На правому березі починалися безлюдні степи 4. І Кременчук
опинився на свого роду перетині
цивілізацій, у зоні фронтиру, ставши частиною Великого степового
кордону. Саме тут виникали неконфронтаційні, невоєнні контакти, різноманітні форми взаємодій
культур, економічна, воєнна й політична співпраця5.
У Кременчуці жили представники різних народів і прихильники
різних віросповідань. Можна припустити, що на початковому етапі
заселення міста не було зверхнього пирхання, як інколи зараз: «На3

1

Олександр Супруненко. Археологічні свідчення давньоруського віку
Кременчука // зб. «Старожитності та історія Кременчука». – Київ; Полтава;
Кременчук: ТОВ «АСМІ», 2018.
2
Дмитро Вирський. Кременчук: одіссея заснування та історія імені. Там само.
Дмитро Вирський. «Українне місто»: Кременчук від заснування до 1764 р. –
Київ: НАНУ, 2004.

їхали тут усякі…» – бо до первісного
Кременчука «понаїжджали» практично всі мешканці. Ставлення до
новоприбулих було просте й зрозуміле. Хочеш жити тут – живи; ніхто
не вимагатиме, щоб ти одягався,
«як усі», чи молився тільки так, «як
усі»; ну а мову спілкування й сам
засвоїш. Просто не кради, не переорюй межі сусіда, не зазіхай на
чужу жону, поважай старих, не ображай слабких; сталася пожежа –
хапай відро й біжи гасити; залила
місто весняна повінь – бери у свій
дім людей, чиє житло забрав Дніпро; тобто будь людиною й ставай
кременчуківцем.

Дмитро Вирський. Новоросія Incognita: Кременчук 1764-1796 рр.
(матеріали з історії регіональної столиці). – Київ: НАНУ, 2019.
4
Гійом Левассер де Боплан. Опис України. 1660. Пер. з фр. Я. І. Кравця,
З. П. Борисюк. – Київ, 1990.
5
Віктор Маслак, Дар’я Василенко. Фактор фронтира в історії Кременчука //
зб. «Старожитності та історія Кременчука». – Київ; Полтава; Кременчук: ТОВ
«АСМІ», 2018.

13
КРЕМЕНЧУК

КРЕМЕНЧУК: ІСТОРІЯ
ДОБРОСУСІДСТВА

Інтеркультурний путівник

свиней, якщо сусідами були мусульмани чи юдеї, а тримали птицю,
корів і овець. Коли в православних
починався Великий піст, представники інших релігій намагалися не
влаштовувати гучні свята; так само
вчиняли сусіди, коли в мусульман
був Рамадан.

Ось така побутова
ввічливість і шанобливе
ставлення до поглядів,
які сам не поділяєш,
заслуговує на повагу
й наслідування.

Статистичні описи ХVIII – ХІХ
століть підтверджують етнічне різноманіття мешканців Кременчука. Щоправда, тоді часто вказували
не національність, а віросповідання або стан («сословие»). Так, наприклад, у Статистичному описі
за 1806 рік6 читаємо, що в Кременчуці мешкало: дворян – 125, церковнослужителів – 29, різночинців
– 98, купців-християн – 341, міщанхристиян – 2309, купців-євреїв – 21,
міщан-євреїв – 436, польських вихідців – 76, селян – 225, однодворців – 4. От і спробуй порахувати.
Адже християнами були українці, білоруси, росіяни, греки, серби,
німці, грузини, болгари. А польські вихідці – це і поляки, і литовці,
і естонці, і старовіри-росіяни.
Відомо, що значна частина переселенців із Західної Європи з’явилися в Кременчуці у ХVІІІ столітті.
Саме звідтоді пішли німецькі, французькі, грецькі та інші корені кременчуцької історії. Вважається,
наприклад, що саме в Кременчуці
нащадки німецького інженера, який
брав участь у будівництві мосту
через Дніпро, почали виготовляти
ковбасу з курячого й індичого м’яса,
щоб її могли купувати мусульмани
та правовірні юдеї.

6
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За часів Новоросійської губернії (коли Кременчук недовго був
столицею Новоросії) тут дозволили
оселитися євреям7. В імперії до них
ставилися з великим упередженням; втім, у Кременчуці представники єврейської громади зуміли
прославити і себе, і місто. Один був
першим євреєм із вищою музичною
освітою, інший – володарем чотирьох «Оскарів», донька ще одного стала першою жінкою-юристом.
Із семи уродженців Кременчука –
Героїв Радянського Союзу – четверо були євреями.
Приблизно тоді ж серед кременчучан з’являються караїми. Судячи
з того, що на початку ХХ століття
в місті існувало караїмське кладовище, ця громада має тут глибокі корені. Існує переказ, що на найстарішій
у Кременчуці тютюновій фабриці
навчилися виготовляти тютюн зі
зниженим вмістом нікотину заради
невістки власника-караїма.

Дмитро Вирський. Кременчук 200 років тому // Мат. науково-практичної
конференції «Кременчуку – 435 років». – Кременчук, 2006.
7
Лев Євселевський. Кременчуччина з давніх часів до ХІХ століття. – Полтава:
«Криниця», 1995.
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Документального підтвердження про етнічний склад кременчуківців 400-річної, а тим паче 900-річної
давнини в нас, звичайно, немає.
Згадки про різні народи, що населяли Кременчук, знаходимо у фольклорі. Так, наприклад, легендарний
засновник міста – козак Кремінь,
без сумніву, був православним українцем. Існує переказ про чарівну
хустку, яку заповіла своїй онучці татарка, що була дружиною благородного розбійника Данила Крука. Одна
легенда розповідає про китаянку –
приборкувачку змій, яка була родом
із Кременчука, інша – про прекрасну гречанку, яка теж народилася тут.
Переповідали, що коли в Кременчуці поряд з українцями оселялися, наприклад, представники
тюркських народів, то під час християнського посту вони не смажили
традиційного баранчика у дворі,
щоб не спокушати ароматами сусідів; а українці не заводили в господі

Інтеркультурний путівник

У матеріалах Першого всеросійського перепису населення 1897
року знаходимо, що православних у Кременчуці було 30694 душі,
юдеїв – 29768, католиків – 1204,
старообрядців – 520, лютеран –
421, магометан – 292, караїмів –
101 особа8.

Найчастіше представники національних громад Кременчука
оселялися вкупі: так було зручно
і з погляду розрахунку на допомогу
в скруті, і для збереження традицій.
Хоча проживання поряд з іншими
народами неодмінно спричинювало запозичення на побутовому
рівні. Наприклад, кременчуківці
їдять рибу смажену, печену, відварену, солону, сушену, вуджену,

8

Первая всеобщая перепись населения
Российской империи 1897 г. – СПб., 1904.

а також рибу-фіш. Скажете – це
«масло масляне»? А так називають
фаршировану щуку, і не лише євреї,
а й усі старожили: коротко й усім
зрозуміло. Або такий момент: російськомовні приїжджі, найчастіше «північани» чи «воркутяни», як
їх називали, швидко навчилися купувати й уживати не «подсолнечное масло», а «олію». Через якийсь
десяток років у їхньому мовленні
проривне «ґ» змінювалося на українське «г»...
Чи бували в місті суперечки між
сусідами різних національностей
і віросповідань? Певно, що були.
Люди скрізь грішні, і їм притаманні не лише чесноти. Сварки й навіть
бійки трапляються часом в одній родині, що вже казати про «чужаків»!
Справжня нетерпимість на національному ґрунті проявилася в
Кременчуці на початку ХХ століття у вигляді єврейських погромів.
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Потім у 1930-х роках була боротьба
з різними «шпигунами», у 1950-х –
із «безрідними космополітами».
Тоді багато кременчучан про всяк
випадок поміняли «неправильні»
або «підозрілі» прізвища і п’яту
графу в паспорті… Свого страшного апофеозу ксенофобія досягла
в трагічні роки Другої світової війни:
Голокост обпалив чорним вогнем
і наше місто, хоча, правда, його чинили таки не містяни, а окупанти.
А кременчучани, ризикуючи життям, євреїв рятували9.
Майже дощенту зруйнований
у роки Другої світової війни, Кременчук відродився завдяки людям
різних національностей, котрі приїздили на великі новобудови з усіх
кінців Радянського Союзу. Тут уже
не було можливості селитися за національною ознакою: згідно з отриманими ордерами мешкали поруч
українці й узбеки, росіяни й гагаузи, євреї й литовці, білоруси й вірмени, грузини й корейці. Питання
розбрату на релігійному ґрунті тоді
просто не виникали.
9

Люди різних народів, зберігаючи тією чи іншою мірою національну ідентичність, поступово
«переплавлялися», немов у тиглі,
з корінним населенням, заново відроджуючи майже знищену війною
особливу людську породу, ім’я якій –
кременчучани.

Борис Шепетовський. Освятившие имя Создателя. –
Кременчук; Рішон-ле-Ціон, 2017.

Алла Гайшинська
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Етнічна й релігійна
строкатість Кременчука
завжди була його
особливістю.

Про свій досвід добросусідства
й цінність різноманіття розповідає
Роман Каць – регіональний координатор проєкту «Український букет
народів» у Кременчуці.

Інтеркультурний путівник

Моя перша зустріч із
різноманіттям відбулася
в дитинстві,
хоча різноманіття завжди було
поруч зі мною, чи то я був у ньому.
Я змалечку жив із сім’єю в мікрорайоні Ревівка – приватний сектор
і околиця Кременчука. Тут після
війни на дніпровських плавнях працівникам заводів і фабрик держава виділяла по 6 соток під забудову
й ведення домогосподарства, бо
місто було зруйноване війною,
житла не вистачало. За десяток
років з’явився мікрорайон і утворилася солідарна громада, яка своїм
духом нагадувала і село, бо більшість новоселів походили з різних
глибинок тодішнього СРСР, і місто,
бо все ж таки всі дорослі працювали на міських підприємствах і мали
значно більшу кількість соціальних
зв’язків і можливостей, ніж до переїзду на нове місце. Згодом місцева

солідарність неодноразово проявляла себе, коли сусіди самоорганізовано об’єднувалися для розв’язання
спільних проблем, зокрема в кооперативи, щоб провести водогін, газ,
телефон. Сьогодні згуртованість ще
більше проявляється, коли мешканці Ревівки одноголосно голосують
за проєкти Громадського бюджету
Кременчука.
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«МИ ПОВИННІ
РОЗГЛЯДАТИ
РІЗНОМАНІТТЯ
ЯК ПОТЕНЦІАЛ»

Інтеркультурний путівник

Усі були добрими сусідами
й знали одне одного на районі, товаришували й допомагали. Раніше
багатьох заочі називали прізвиськами, наприклад, баба Галька-японка,
тітка Лідка-білоруска, тітка Райка-циганка, Надька-кацапка, Сергій-литовець… Ми дітьми гралися
у дворах різних сімей. Дорослі ходили по сусідству в гості, і не було
жодних проблем. Наприклад, ромська родина Третяків завжди була
відкрита й рада сусідам і гостям.
Ми проводили в них багато часу.
На Ревівці всього одна школа –
«друга школа», бо має порядковий
№ 2. Тут уже вивчилися представники трьох поколінь місцевих родин.
Частина учнів познайомилася з
різноманіттям у досить незвичний спосіб. Для багатьох із нас щоденна дорога до школи і додому
пролягала через Старе Ревівське
кладовище, де є братські могили
полеглих воїнів Другої світової
війни, а також єврейське й караїмське кладовище. Ми, учні, часто
вешталися серед поховань людей
різних національностей і епох, читали імена, роки народження та
смерті, епітафії. Часто ми з однокласниками говорили про те, що
тут поховані різні люди, і доходили
висновку, що в Кременчуці завжди
жили люди різних спільнот, націо-

нальностей і релігій. Отже, місто
в усі часи було різноманітним.
Історики й краєзнавці це пояснюють
і підтверджують.

Друге моє велике
знайомство
з різноманіттям
відбулося під час служби
в армії – у Збройних
силах України.
У Богодухові в навчальній військовій частині служили українці, росіяни, роми, кримські татари,
євреї, мадяри та юнаки інших національностей. Деякі курсанти були
такі смагляві й так дивно говорили, що навіть важко було уявити,
що ці хлопці родом з України. Проте
ані колір шкіри, ані віра чи кров не
були каменем хоч якогось розбрату. Усі були рівні й служили в однакових умовах…
З початку 2000-х я мав стосунок
до кількох кременчуцьких громадських організацій. Діяльність щодо
розвитку громадянського суспільства

стала частиною мого професійного
й сімейного життя. 3 2013 року ми
разом із моєю дружиною Іриною долучилися до інтеркультурної діяльності, а у 2014 році зареєстрували
громадську організацію «Культурний діалог». Таку назву обрали не
випадково, бо основними стратегічними напрямками організації
є діяльність у сфері урбанізму, культурного розмаїття, активізації громади, трансформації культурних
просторів. Наші проєкти спрямовані
на дослідження й розвиток місцевого різноманіття, сприяння побудові довіри в громаді міста, зокрема
й через подолання негативних стереотипів, і створення умов для взаємодії й діалогів представників
різних груп мешканців Кременчука.

Для мене різноманіття
означає всі людські
ресурси, особистості
й групи, а також зв’язки
між ними, які є в громаді
Кременчука зараз, були
в минулому і можуть
бути в майбутньому.
І якщо говорити про це серйозно, то треба зважати на історичний аспект, бо міська громада
існує в наскрізному ході історії/
часу. Про історичний складник не
можна забувати, адже він враховує,
як будувалися зв’язки між людьми
і групами людей, що було доброго й
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поганого, як вирішувалися проблеми і труднощі, що так і залишилося
пустим чи болючим місцем.
Зараз ми маємо такі стосунки
всередині міської спільноти, які
складалися протягом десятиліть
і століть самоорганізовано, без спеціального задуму чи якоїсь політики. Очевидно, ми б мали іншу
картину, якби не Голодомор, війни,
соціальні й техногенні катаклізми,
але ці події вплинули на стан соціуму. Тому в Кременчуці мешкає багато людей різних національностей,
релігій і конфесій, соціальних груп,
наприклад, чорнобильці, переселенці тощо. Це формує місцеве різноманіття, збагачує людський капітал.
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У нашому мікрорайоні
живуть люди різних
національностей –
цілий «інтернаціонал».

Інтеркультурний путівник

Глобалізація
прискорює хід історії.
Це відбивається
й на візерунку
спільноти міста.

Серед містян з’являються представники народів, яких наші батьки
могли бачити лише в кіно. Ці люди
осідають, перевозять сюди сім’ї,
створюють власні бізнеси, громади.
Поступово вони захочуть або будуть
змушені впливати на формування порядку денного в Кременчуці.
Нинішні управлінці поки не враховують аспекти наявного різноманіття, не питають людей, що їм
треба, як вони хочуть жити по сусідству з людьми, які мають інші інтереси, цілі та цінності. А це варто
робити, і на постійній основі. Ми
разом живемо в такий час, коли
за кілька років у суспільстві можуть відбутися процеси, зокрема
й негативні, на які сьогодні немає
й натяку. Отже, треба бути готовими до майбутнього, намагатися бути
суб’єктом, а не об’єктом управління
в ході історичних процесів, впливати на наше спільне майбутнє. І різноманіття має стати ресурсом для
цього, рушійною силою. Думаю,
у жителів міста зростає розуміння,
що різноманіття нашої громади –
це запорука її процвітання.
Виявлення, дослідження, заповнення пробілів і примноження
місцевого різноманіття має стати
складником політики місцевого розвитку. Наразі це одне із завдань проєкту «Український букет
народів». І я як людина, містянин,
громадянин і виконавець проєкту
щасливий, що зміг стати частинкою
цього великого процесу створення
майбутнього Кременчука – улюбленого міста різних людей.
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Коли йдеться про сталий розвиток Кременчука як свідомий керований шлях соціального поступу, ми
повинні розглядати різноманіття не
як факт чи особливість, а як потенціал, багатство, інструмент і навіть
інвестицію. Те, що ми зараз маємо
чи ні, вплине на майбутнє. З цим
багажем ми можемо передбачати
його, намагатися впливати, сприяти створенню кращого майбутнього і для себе старших, а не тільки для
майбутніх поколінь. А можемо просто плисти за течією річки життя, як
робили століттями, і очікувати, на
який берег нас викине.

Інтеркультурний путівник
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ІСТОРІЇ ЖИТТЯ ПОРУЧ

Інтеркультурний путівник

Я працюю вчителькою в школі 26
років. Народилася, виросла й живу
в Кременчуці, і мені не байдуже до
проблем рідного міста. Я хочу, щоб
він став найкращим містом у країні,
містом європейського рівня.
Мені подобається жити тут,
і хоча мала можливості переїхати,
я цього не зробила і, мабуть, ніколи
не зроблю. Тому докладаю всіх зусиль, щоб місто стало комфортнішим для його мешканців. Два роки
поспіль я подаю свої проєкти до
Громадського бюджету Кременчука. У 2018 році мій проєкт переміг,
і завдяки цьому в нас у місті буде
встановлено перший в Україні експериментальний наземний світлофор європейського рівня.

На мій погляд, Кременчук є безпечним містом як для мене, так і для
інших людей. Вважаю його дружнім,
у підтвердження цього можу навести той факт, що в цьому році місто
зібрало найбільшу по всій Україні
суму в рамках акції «Від серця до
серця». Жителі активні, доброзичливі й гостинні.
А тепер – до проблеми, яку я
озвучила в заголовку. Ці дві історії сталися тоді, коли я прийшла
працювати до Кременчуцької загальноосвітньої школи № 20. Річ у
тім, що це була одна з небагатьох
шкіл міста, де в одній паралелі класів викладання велося російською
мовою. Так сталося, що саме російську краще розуміли діти представників різних національностей
і конфесій.
Я викладала інформатику
в молодшій школі, де в «А»-класах навчалися діти різних національностей і віросповідань. Спершу
я не звернула на це особливої уваги,
оскільки ці дітки практично нічим
не відрізнялися від інших.
Якось, у перший рік моєї роботи в цій школі, я проводила урок інформатики в 3-А класі, темою якого
було створення зображень у графічному редакторі. Урок припав на
19 грудня. Тож я вирішила дати
учням завдання намалювати вітальну листівку до дня Святого Миколая, щоб потім її роздрукувати
й віднести додому батькам.
Дітки захоплено почали малювати, але я помітила, що одна дівчинка

сидить і нічого не малює. Я запитала
в неї чому. Вона знітилася, але нічого не відповіла. І тоді один із учнів
проголосив на весь клас: «Та вона
ж єврейка, у них Святого Миколая
немає!». Я поглянула на дівчинку:
на її очах заблищали сльози. Рішення прийшло миттєво: «А давай-но
ми намалюємо твого тата!» – запропонувала я. Дівчинка ствердно похитала головою й одразу ж узялася
до роботи.
Відтоді я утримуюся від таких завдань. Тепер мої учні малюють матусь і татусів. Але коли згадую цю
ситуацію, у мене на очі навертаються сльози, як це й було в учениці, яку
фактично з моєї вини образили однокласники.
І ще одна історія, яка сталася
вже в цьому навчальному році. За
шість років роботи з дітьми різних
національностей я почала вже вирізняти їх серед інших дітей, із більшою увагою ставитися до них. Але
я все ж таки не змогла розгледіти
в дівчинці з 4-А класу її приналежність до певної культури.
Невеличка ремарка. На уроках
інформатики в початковій школі
я проводжу спеціальні музичні фізкультхвилинки. Це корисно для здоров’я учнів, та й дітям
вони подобаються. Одна з моїх учениць завжди була активною на уроках, гарно відповідала на питання
і вправно працювала на комп’юте-

рі, а також гарно виконувала рухи
під час фізкультхвилинок.
Після зимових канікул на першому ж уроці інформатики я зауважила, що в класі з’явилася новенька
дівчинка, одягнена в хіджаб. Я привіталася з класом і запитала: «А як
звати нашу новеньку дівчинку?», на
що учні одразу відповіли: «Оксано
Борисівно, та це ж наша Аміна!».
Я на хвильку знітилася, але відповіла: «Ой, а я тебе після канікул і не
впізнала!». Ми всі засміялися, і урок
продовжився у звичайному темпі.
На цьому моя історія, мабуть, закінчилася б, якби не те, що я стала
помічати, що на моїх уроках дівчинка стала стриманішою. Для мене це
було трішки незрозумілим. Я стала
думати, що після того як дівчинка одягла хіджаб, вона почувалася
обмеженою.
Та поступово я звикла до її вигляду. І ось у переддень Міжнародного жіночого дня на урочистому
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Оксана Білобров про те, як
сучасному вчителю працювати
в класі, де навчаються діти
різних релігій

концерті я помітила Аміну, яка була
в хіджабі та в українській вишиванці. А радісно забилося моє серце,
коли вона почала співати українську
пісню, та ще й пританцьовувати! Ось
вона, вчительська радість – бачити
учнів щасливими!
Я ще багато не знаю про наш полікультурний світ, але намагаюся
якомога менше потрапляти в такі
ситуації. Тому хочу спілкуватися
з різними людьми, дізнаватися
якомога більше про різні культури
й учитися жити в дружбі.

Інтеркультурний путівник

Володимир Яковенко, ромський
громадський активіст, про те,
що нас об’єднує
Якось ми робили семінар, де
попросили учасників-ромів визначити, чи належать до ромської
національності люди на фото, які
ми їм запропонували. Люди брали
фотографію й говорили, наприклад,
що цей дядько – точно циган, тому
що він у капелюсі, або в нього великі вуса, або він носить жилетку.
Тоді ми запитували: «А де ж ваші
вуса чи капелюх?». Присутні не
могли відповісти на це запитання,
бо вони не носять такого одягу й не
мають вусів.
У нашій свідомості є певні шаблони, за якими ми визначаємо
приналежність людини до певної

національності, релігії чи субкультури. Ці шаблони, буває, заважають. Наведу приклад. Якось нашою
вулицею йшов поштар і питав номери будинків. Сусід говорить:
«Це будинок № 5, це – № 7, а тут цигани живуть». У мене виникає запитання: яка різниця, хто там живе?
Стереотипи заважають сприймати інших людей адекватно. На одному з тренінгів я зробив провокацію
під час гри: потрібно було ставити
запитання, і якщо це запитання тебе
стосується, потрібно було встати.
Я спитав: «Ви чули, що роми крадуть
дітей?». Майже всі встали. Напевно,
більшість людей пам’ятає, як їм у
дитинстві говорили: не ходи туди,
там роми. Тобто залякували: цигани можуть вкрасти або ми (батьки)
тебе віддамо циганам.
Чи можна познайомитися ближче з ромською спільнотою? Це
питання довіри. Якщо людина відкрита, це можливо. Багато хто з моєї
рідні, хлопці і дівчата, одружилися чи вийшли заміж за людей не
ромської національності. Ці люди
сприйняли культуру, звичаї й деякі
з них вивчили ромську мову. Їх нормально сприймають, ніхто навіть не
скаже, що ти не ром.

Ірина Каць, менеджерка
культури, про будування довіри
У 2014 році я працювала в управлінні культури і туризму виконкому
Кременчуцької міської ради. Тоді
я ініціювала вуличний фестиваль
«Улюблене місто різних людей».
Його метою було створити атмосферу єднання жителів міста в їхньому
культурному багатстві й розмаїтті.
Ця ініціатива була результатом мого
знайомства з культурою Кременчука. Я родом із Харківської області
й переїхала сюди лише 2008 року.
Відтоді я не припиняла вивчати
культурне різноманіття міста, його
історію, жителів.
У Кременчуці сильне представництво офіційної культури. Місто
відбудовувалося в радянські часи
як промисловий центр. При заводах будували профспілкові палаци
культури, які конкурували з комунальними клубними закладами. Це
стимулювало розвиток колективів
художньої самодіяльності. Мене захоплює потужна офіційна культура
міста, його заклади культури й художні колективи.
На жаль, представники альтернативних культурних рухів і етнічних спільнот не завжди знаходять
майданчики для самовираження,
тому часто є невидимими в офі-

ційній площині. Етнічні спільноти проводять заходи здебільшого у
своїх колах і рідко транслюють свої
культурні особливості на рівні міста.
З думкою про те, що у сфері культури міста важливий баланс, учасництво й рівні можливості для всіх
культурних ініціатив і спільнот, ми
й започаткували фестиваль «Улюблене місто різних людей».
Готуючи цю подію, я зіштовхнулася з проблемою низького рівня
довіри жителів Кременчука одні
до одних. Це проявилося зокрема в тому, що представники етнічних спільнот не хотіли брати участь
в інтеркультурних заходах у рамках фестивалю. Вони обґрунтовували відмову представляти свої
культурні особливості в міському просторі страхом агресії з боку
інших мешканців міста. Саме тоді
я усвідомила, що міський простір
не сприймається як безпечний,
а мешканці Кременчука мають безліч негативних стереотипів у сприйнятті одні одних.

29
КРЕМЕНЧУК

28

У ромській громаді цінують ставлення до культури і традицій, до
стилю життя людини. Нас об’єднує
те, що ми люди, що в нас є спільні цінності.

Інтеркультурний путівник

Про те, що стереотипи й недовіра є бомбою уповільненої дії, ми
часто говорили з моїм колегою та
другом Ярославом Мінкіним, який
через події на Донбасі був вимушений займатися переміщенням

із Луганська молодіжної організації «СТАН». Ми розуміли, наскільки
важливою є розбудова довіри в громаді, розвиток культурного розмаїття й міжкультурного діалогу, адже
саме така діяльність є фундаментом
для миру та сталого розвитку будьякої місцевої спільноти і країни
в цілому. Тоді народився проєкт
«Інкубатор Довіри».
У рамках цього проєкту з 2014
року ми почали співпрацювати
з представниками різних етнічних
і релігійних спільнот Кременчука. Почали із зустрічей із кожною
спільнотою окремо, вибудували довіру, знайомилися, обговорювали
наші спільні цінності та ідеї. Потім
проводили спільні інтеркультурні зустрічі.
Одним із досягнень «Інкубатора Довіри» стала загальна зустріч
у 2015 році, під час якої відбулася
домовленість між громадськими
активістами, журналістами, представниками єврейської, мусульманської, вірменської, ромської
спільнот міста, представниками
внутрішньо переміщених осіб, Української греко-католицької церкви
та Української православної церкви прийняти положення «Меморандуму про взаємопорозуміння та
розбудову міжкультурного діалогу
в місті Кременчуці» та взаємодіяти на його основі.
Під час зустрічі також був ініційований інтеркультурний фестиваль «Сила різноманіття» в
міському Палаці культури, який
і відбувся того ж року в Міжнародний

день боротьби проти фашизму, расизму, антисемітизму. Його учасниками й учасницями були не артисти
в національних костюмах, а звичайні люди в національному вбранні.
Українці, євреї, вірмени, роми й
мусульмани у своїх танцях і співах,
читанні віршів продемонстрували
все різноманіття своїх культур, багатство традицій і звичаїв.
Фестиваль вийшов справді різноманітним. Ритмічні єврейські мелодії змінювалися мелодійними
піснями дівчат із мусульманської
спільноти Кременчука. Запальна
лезгінка й циганські пісні перемежовувалися із «Заповітом» Тараса
Шевченка вірменською мовою. Були
тут і гості з Полтави, і цілий єврейський хор із піснею про Кременчук.
Особливо зворушливо було спостерігати за залою глядачів. Це була
громада Кременчука в усьому її різноманітті, але об’єднана щирим захопленням від того, що відбувалося
на сцені. Та атмосфера єдності в різноманітті була дуже цінною.
Озираючись назад, я розумію, що «Інкубатор Довіри» допоміг створити комунікаційний
майданчик для представників етнічних спільнот, переселенців, громадських активістів, журналістів
і місцевої влади. Люди з різних ет-

нічних і соціальних груп міста побачили одні одних, познайомилися,
взяли участь у спільному «ламанні»
стереотипів. Як виявилося, попри
закритість окремих груп, запит на
діалог і взаємодію дуже високий.
Довіра вибудовується роками,
але коли вона є, абсолютно різні
люди можуть почуватися гармонійно разом, цікавитися культурними
особливостями одні одних, бути відкритими до прийняття та сприйняття. Бачити, як народжуються спільні
ідеї, як твориться довіра між людьми – це велике щастя. Водночас це
надвелика відповідальність. Складно балансувати між різними культурами, між різними цінностями, які
не завжди відкрито транслюються.
Мало познайомитися й задекларувати відкритість і бажання
мирного співіснування, мало споглядати іншу культуру зі сцени,
потрібно ще навчитися спільно
планувати та взаємодіяти. Саме
в площині практичної взаємодії
різних культур і ховаються підводні камені.

Юлія Стадніченко, мусульманка,
корінна кременчучанка,
про стереотипи стосовно
мусульман і їх подолання
Я прийняла іслам понад чотири
роки тому, почувши переконання
мусульман про Творця, сенс життя,
про культуру і моральність, побачивши втілення цих переконань
у повсякденному житті, поведінці
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Аналіз ситуації показав, що
основною причиною проблеми є
відсутність умов для діалогів між
різними спільнотами міста: етнічними, соціальними, культурними,
політичними. У місті відсутні комунікаційні майданчики для довірливого спілкування. Тому люди не
довіряють владі, тим, хто виглядає
інакше, усім, хто «транслює» інакші цінності.
На той час проблему посилив
і приплив до Кременчука тимчасово переміщених осіб з окупованої
території Донбасу. Облаштування життя переселенців вимагало
значних місцевих ресурсів (житло,
робота, матеріальна допомога) і в
суспільстві почали з’являтися негативні уявлення про переселенців
як утриманців і нахабних чужинців.

Інтеркультурний путівник

жінок-мусульманок, їхнього одягу,
поведінки й ролі в сім’ї. Я особисто
зіткнулася з цим, коли одягла хіджаб (стала постійно носити хустку
й закритий одяг). Навіть мої близькі упереджено відреагували на мої
дії та рішення. Було багато розмов, умовляли «зняти цю хустку»,
бо спекотно чи тому що тут так не
одягаються тощо. На вулицях, у магазинах, державних установах теж
часто звертають увагу, розпитують.
Найчастіше я чую такі запитання:
«Ви, мабуть, із Дубая?», «Чоловік
змусив одягнути хустку?», «Вам, мабуть, дуже жарко?», «А вдома ви теж
ходите в хустці?», «У вас, мабуть,
чоловік араб?». Коли моя донька
(3,5 роки) виходить на прогулянку в хіджабі, звісно, що за власним
бажанням, реакція оточення більш

емоційна: від осудливих поглядів до
лекцій про виховання дітей. Через
таку підвищену увагу та тиск деякі
мусульманки не носять хіджаб. Вони
бояться осуду чи залишитися без
роботи.
Саме для того, щоб налагодити стосунки й зруйнувати упередження, ми вирішили розповісти
жителям Кременчука про те, чим
є хіджаб і що він символізує. Що
насамперед це – повеління Бога,
захист і окраса жінки. Одягаючи
хіджаб, ми беремо приклад зі Святої Марії, матері Пророка Ісуса, мир
Йому. Мар’ям (Марія) – найкраща з
жінок, і мусульмани часто називають своїх донечок на честь цієї найпрекраснішої жінки (мою донечку,
до речі, теж звати Мар’ям). Також
наша мета – донести до містян те,
що жінка-мусульманка не обмежена, не «забита» жінка, а повноцінний член суспільства й бере участь
у соціальному й культурному житті
міста та країни. І хіджаб не обмежує
мусульманку, а навпаки – дає більше можливостей для самореалізації, тому що так жінку оцінюють
не за зовнішністю, а за моральними якостями і вчинками. Також ми
хотіли сказати, що не несемо в собі
небезпеку.
Зважаючи на все вищезазначене,
і виникла ідея провести дівич-вечір
на тему «Мусульманка в сучасному
суспільстві» передусім для жінок
нашого міста. Мусульманки Кременчука на чолі з нашою головою
і натхненницею Аліме Солієвою
й за допомогою Всеукраїнської

асоціації мусульманок узялися за
організацію заходу. Ми запрошували всіх охочих, наших близьких,
рідних, подруг, знайомих, учителів, тренерів, колег по роботі тощо.
Звичайно, що ми хвилювалися,
як відреагують жителі міста. Але
розуміли важливість такого заходу,
тому вирішили, що попри труднощі,
все одно проведемо його. І дівич-вечір перевершив наші очікування!
Активістки «Аль-Аміри» підготували лекцію-презентацію про
хіджаб і роль мусульманки в суспільстві, концертну програму,
виступи дітей, майстер-класи із
зав’язування хіджаба, багато подарунків, чаювання зі смаколиками,
а також спілкування з гостями. Родзинкою вечора став виступ президента Всеукраїнської асоціації
мусульманок Катерини Юрченко,
яка, зокрема, зазначила, що хустка –
це частина національної культури
українок, і не так давно українки
ще носили хустку в повсякденному
житті. Тому некоректною є думка
про хіджаб як про елемент виключно прийшлих культур, нав’язаний
жителям України.
Ми отримали багато захоплених
відгуків, багато хто говорили: «Ми
раніше цього й не знали», «Ми думали зовсім по-іншому, а насправді
так». Багато жінок забажали приміряти на себе образ «східної красу-

ні», одягнути абаю й зав’язати на
голову хустку. Деякі жінки зазначали, що зовсім по-іншому почуваються в хіджабі, і це не страшно,
не жарко, а зручно.
Ми б хотіли, щоб подібні заходи
стали традицією для нашого міста,
і плануємо проводити їх регулярно.
Також продовжуємо роботу з руйнування стереотипів про мусульманок
і формування достовірного інформаційного простору про іслам та
мусульман. Беремо участь у різних
соціально-культурних проєктах, зокрема в заходах «Українського букету народів».
Підбиваючи підсумок, можу сказати, що наше суспільство потребує
таких заходів, які б об’єднували жителів міста, підвищували загальну
культуру й обізнаність містян про
людей інших культур і розвивали
плідну взаємодію.
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мусульман, традиціях, стосунках, сімейних цінностях і вихованні дітей.
У нашому суспільстві існує багато стереотипів стосовно мусульман. Один із них – це ставлення до

Інтеркультурний путівник

На початку 2000-х років разом із
батьками я переїхав до Кременчука. Мені було 14 років. До цього сім’я
проживала в місті Сирдар’я (Узбекистан). В Узбекистані було багатокультурне оточення й ніколи не
виникало конфліктів, хоча традиції досить «стримуючі», «рамочні».
По сусідству жили узбеки, корейці, росіяни, турки, татари. Це були
прості приязні люди. Ми часто ходили в гості, бачили, хто як живе. Це
було нормою – такі взаємні відвідини й відкритість. Те саме і в класі
узбецької школи: діти були різні,
але жодних проблем не виникало.
Ми були дружні, скромні, жили без
сварок і бійок.
Важко мені стало після переїзду до України, бо часи тоді були
складні. Я був підлітком і мені довелося адаптуватися в новому середовищі. Відчувалася різниця
в менталітеті молодих людей України
і Узбекистану. Тим паче, що дорослішав я на Молодіжному (спальний
район Кременчука, який на початку 2000-х років мав високу криміногенну напругу, зокрема через
групові вуличні бійки). Батьки багато працювали, а я проводив час на
вулиці, що й позначилося на формуванні моєї особистості.

Я адаптовувався до нових умов
більш як два роки. Було складно, але
допоміг досвід життя в інтеркультурному середовищі в Узбекистані.
Зрештою, вулиця загартувала мене,
і я не боюся брати на себе відповідальність і в бізнесі, і в громадській
діяльності.
Для подолання негативних стереотипів потрібно подолати «національність» у баченні сусіда,
партнера, колеги чи опонента. Були
ситуації, коли я сам опинявся серед
українців, яким було незручно, що я
кореєць. А на мене це ніяк не впливало. На першому місці має бути людина з її цінностями. Бо ж не дарма
є приказка, що немає поганої національності, є погані люди.
Я завжди намагаюся бачити хороше в людях. У стосунках ярлики
й соціальні ролі можуть заважати. Я люблю знайомитися і знайомити різних людей. Наприклад,
у бізнес-середовищі важливі контакти, але репутація – найважливіша. Вона будується на довірі, що
випливає з попередніх стосунків.
Це полегшує бізнесменам життя.
Часто ділові стосунки оформляються юридично, але наявність гарного
договору не гарантує, що між партнерами будуть гарні стосунки. Так
і в стосунках людей, зокрема різних
національностей і релігій, мають
бути відкритість, людяність…

У бізнесі є люди, які пройшли
тернистий шлях і колись робили
різні вчинки. Але я не вішаю ярлики на людей, не згадую їхнього
минулого, а дивлюся на людину, на
її вчинки тут і зараз. У бізнес-клубі ми не тільки підтримуємо одне
одного, але й захищаємо, бо ті, хто
«стартують», мають багато труднощів і мало досвіду та ресурсів для
розвитку. Самому не прорватися,
а влада й досі не йде назустріч підприємцям-початківцям, не створює
сприятливі умови для розвитку бізнесу, не надає пільги. За сприяння
влади можна змінити місто до невпізнання, воно стане сучасним
і комфортним.
У корейському бізнес-клубі ми
допомагаємо не тільки етнічним корейцям. Це можуть бути люди різних національностей.
Для мене сім’я завжди є пріоритетом, але бувають складні ситуації, коли на кону можливість за
годину втратити 100 тисяч гривень
або здоров’я дитини, коли тобі треба
бути одночасно в багатьох місцях,
а на зовнішню допомогу розраховувати важко. Такі ситуації бувають нерідко. Життєвий досвід,

обставини, у яких пройшла моя
юність, психологія, яку я вивчав,
допомогли мені виробити власну просту прикладну філософію. Вона базується на трьох
пунктах: 1) не панікувати; 2) поставити собі правильне запитання щодо ситуації, що склалася;
3) знайти правильне рішення й
діяти. Треба тверезо приймати рішення, хоча люди можуть сказати,
що ти «робот чи бездушна машина», нехай твоє рішення й було правильним.

Одна цікава зустріч багато в мені
змінила. Одного разу, коли я працював на міському ринку, мені була
потрібна допомога. Мама продавала салати, а поруч торгівлю зеленню
вела жінка з Грузії. Ось вона й запропонувала мені допомогу свого
сина Залі. Так ми познайомилися
з цією прекрасною людиною, яка
згодом стала не тільки моїм партнером і помічником, а й другом і навіть свідком на моєму весіллі. Таке
собі різнонаціональне й просте весілля: молодий – кореєць, молода –
українка, свідок – грузин.
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Євгеній Лі, кореєць,
підприємець, громадський
діяч, про «перемішування»
різних людей

Інтеркультурний путівник

Я так і не побував у Грузії, але
був у Залі вдома й на власні очі
переконався в гостинності грузинської родини та щирості цих
людей. Одного разу, 5 квітня, коли
ми, корейці, поминаємо наших померлих, ми із Залі поїхали на кладовище, де похована моя бабуся. Я
сказав Залі, що він може почекати
мене в авто, поки я сходжу на могилу. Я пішов туди, а через хвилину підійшов Залі. Я здивувався й
спитав, чому він не залишився чекати в машині. Він відповів, що не
знав мою бабусю, але хотів би разом
зі мною віддати шану її пам’яті
й підтримати мене.

Залі завжди казав мені, що не
можна соромитися своєї суті, своєї
національності. Коли ми працювали разом, то в справах їздили
в різні міста України. Він усюди, де
зустрічав земляків, першим підходив, вітався й знайомився з грузинами. З таких знайомств виростали
дружні і ділові стосунки. Відкритість і комунікації дуже допомагають справі й добросусідству. Для
цього треба створювати умови для
спілкування й «перемішування»
різних людей, для миру, для взаєморозуміння. Зрештою, цей підхід став для мене прикладом, і сам
я став людиною відкритою. Легко
встановлюю зв’язки з представниками різних національностей і
релігій. Так я прийшов до створення власного соціального проєкту
в Instagram, який називається
«Корейський рух в Україні» (korean_
movement_in_ukraine).
Мета цього проєкту – познайомити корейців України між собою
та інших жителів країни з корейцями. Канал сприяє розвитку добросусідства на рівні всієї України.
Ми відкриті до людей різних національностей. Багато корейців познайомилися тут, а також
люди інших національностей, які
цікавляться корейськими бойовими мистецтвами, культурою,

традицією, кухнею, історією. Завдяки каналу я знайшов у Харкові корейця Артура Тьо, який займається
бойовими мистецтвами, і звернувся до нього з пропозицією долучитися до каналу. Спочатку він із
недовірою поставився до ідеї. Згодом, познайомившись на каналі
з інформацією про інших наших
земляків в Україні, сказав, що до
цього моменту думав, що він один
кореєць на всю Україну.
Коли робиш зміни, починаєш із себе. Хороші результати поширюються, як вірус. Далі йде
розвиток. І «показуха» в таких ситуаціях доцільна. Життя занадто коротке, щоб засмічувати його
конфліктами й дурницями. У хороших стосунках, як і в бізнесі,
нема азбуки. Я пройшов і продивився багато бізнес-тренінгів.
Усе зводиться до простого: бери й
роби. Те саме в стосунках людей.
Є ідея, наполегливість, мета? Бери
і з’єднуй у єдине ціле. У когось
15 ідей, у когось – одна. Роби, отримуй користь для себе й оточення, для суспільства.
Я буваю в різних колах людей.
Але завдяки моїй діяльності ці кола
можуть перетинатися. Усі у світі
знайомі через шість рукостискань.
Усі можуть допомогти одне одному. І я цьому сприяю.

Едгар Сімонян, вірменин,
громадський діяч, адвокат,
про те, як юристу практикувати
добросусідство
Однокласники мене звали Едіком, а коли під час вручення атестатів випускникам середньої школи
№ 21 почули моє справжнє ім’я
Едгар, були дуже здивовані. Дивні
й захопливі історії про добросусідство є частиною мого особистого
та професійного життя. Вони часто
трапляються зі мною.
У сім років я приїхав до України разом із родиною з Краснодара. Як і більшість таких прибульців,
моя вірменська сім’я не відчувала впевненості на чужині, хоча й
у минулому нам часто доводилося змінювати місце проживання
через спеціалізацію батька – він
зоотехнік-селекціонер. Моїй мамі
не вперше довелося обживатися на
новому місці, але це не полегшувало справу. Коли ностальгія за Батьківщиною була нестерпною, тато
(вірменин грузинського походження) відвозив маму на Деївську гору
під містом, і там, на пагорбах, вона
згадувала далеку Вірменію, Кавказ –
і їй ставало легше.
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Залі зараз повернувся на Батьківщину, але ми часто спілкуємось.
А тоді він постійно розповідав мені
про Грузію, про їхнє дружнє село,
про традиції, вино, їжу. Запрошував до себе й казав, що один-два
дні на візит мало, треба мінімум
два тижні. Залі казав: «Я скажу дружині, що до мене їде близький друг,
а потім розкажу сусідам і родичам.
І треба буде обов’язково всіх відвідати, інакше не можна, бо всі будуть
сприймати тебе як мого близького
друга. Там буде багато уваги гостю,
турботи, проявів поваги».

Інтеркультурний путівник

Мабуть, наслідки цього переїзду й навчання в багатонаціональній школі викликали моє бажання
допомагати людям. Мені ще в середній школі вдавалося влучно й
вичерпно формулювати речення,
писати історії, створювати документи. Це вміння позначилося на
виборі професії. Я юрист, адвокат,
правозахисник. На третьому курсі
навчання життя підкинуло мені
складну задачу. До мене звернувся громадський активіст із проханням допомогти отримати паспорти
й свідоцтва про народження представникам ромської громади, що
проживають у Кременчуці в мікрорайонах Лашки й Третій Занасип.
Люди різного віку, малюки й старійшини, потребували посвідчень
особи. Я взявся за справу.
У той час не було жодних електронних реєстрів і централізованих
електронних баз даних. По кожній
людині треба було зробити масу
візитів, телефонних дзвінків, паперових звернень. Були написані сотні запитів і листів до архівів,
різних державних і муніципальних

Історія з паспортами – це лише
вершечок айсберга, бо під час моєї
роботи багато людей різних національностей зверталися з іншими
проблемами: комусь потрібна консультація юриста, написати заяву
чи клопотання, комусь – розібратися з розподілом майна, хтось не міг
оформити спадок, а комусь не нарахували пенсію чи пільги.
Поки я як студент проходив
«школу виживання юного юриста»,
я познайомився з побутом ромів,
традиціями, забобонами. Куштував
національні ромські страви, бачив
домашні вівтарі з артефактами, був
свідком особливостей спілкування
представників старшого й молодого поколінь ромів тощо…
Зараз я професійно надаю правову допомогу, зокрема й безкоштовну. Мені подобається допомагати
різним людям, це поклик душі. Крім
того, це історія про мене, мою родину й мій народ, бо багато вірмен, які
приїхали в Україну, зіткнулися з різними труднощами. Я ще в старших
класах школи «вздовж і впоперек»
вивчив закон про громадянство,
а першу позовну заяву писав на

шкільній лаві щодо встановлення
факту проживання свого батька на
території України в 1991 році.
Тепер моїми клієнтами є жителі
Кременчука і Полтавщини, які представляють різні етноси й конфесії.
Я пишаюся, що стримав від розвалу
кілька сімей, від поневірянь – кілька
душ, хоча часто й сплачую за свою
«роботу» з порятунку доль безсонням і тяжким вибором. Незмінним
у моїй роботі й житті залишаються людиноорієнтованість і професіоналізм, бажання рости, учитися,
допомагати.
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служб; здійснено десятки візитів
до паспортного столу, проведено вивчення журналів, книг, реєстрів; відновлено довідки та інші
супутні документи. Коли йшлося
про паспорти для старших людей,
то часто користувалися спогадами їхніх дідусів і бабусь про рік народження. Допомагали й церковні
метрики, але для цього треба було
їхати в архіви чи церкви в різних
куточках України, витрачати купу
часу й сил на роз’яснення, консультації, переговори. Щоб ромські діти
отримали свої свідоцтва про народження, окремо вивчалися журнали
реєстрації викликів швидких допомог на пологи в домашніх умовах,
різні гросбухи медичних і соціальних служб міста.
У результаті багато ромів із
Лашків і Третього Занасипу отримали посвідчення особи, а разом
із документами – доступ до різних
державних і муніципальних послуг,
пільг і благ. Люди були щиро вдячні всім, хто їм допоміг. У багатьох
були сльози на очах від почуттів
і радості. На мене це справило велике враження.
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Добросусідство – це
прийняття людини такою,
як вона є, її цінностей та
культури. Це взаємодія,
взаємодопомога та
створення об’єднаного
суспільства, яке діє
на основі толерантності
й згоди, у якому є місце
для кожного та кожної з нас.

ЯК СТВОРЮВАВСЯ
ПУТІВНИК

Інтеркультурний путівник

Інтеркультурний путівник є результатом спільної праці громади
міста та команди проєкту «Український букет народів». У ньому ми
задокументували історії добросусідства, які є прикладом взаємодії,
поваги й прийняття різноманіття культур та індивідуальностей.
Розвиток міст, доступних та комфортних для всіх мешканців,
безпосередньо залежить від того,
наскільки представлене там розмаїття громади. Адже різноманіття
передбачає, що ми різні, але рівні,
і разом можемо впливати на розвиток міст і об’єднуватися заради змін
у найближчому оточенні.
Добросусідство — це прийняття людини такою, як вона є, її цінностей і культури. Це взаємодія,
взаємодопомога та створення об’єднаного суспільства, яке діє на основі толерантності й згоди, у якому
є місце для кожного та кожної з нас.
Де ми вільно проявляємо свою індивідуальність. Одним із прикладів
є створення Інтеркультурного музею
«Кале» в Мелітополі. Маленька, але
помітна своїми добрими справами караїмська спільнота відкрила
простір, у якому планувала представити свою культуру. Але згодом
вирішила зробити його відкритим
для всіх культурно-національних

товариств міста. Зараз цей майданчик презентує близько 20 культур, є
вільним простором для культурних
подій та інших заходів. Зокрема,
саме в Музеї створювалась Інтеркультурна стратегія міста.
Для того, щоб створити Інтеркультурний путівник, ми провели
дослідження методом картування громади (community mapping).
Це процес картування ресурсів
і створення образу громади, який би
демонстрував її потенціал. Картування є способом залучити людей
до виявлення цінних якостей (індивідуальних, суспільних, інституційних) і творення образу свого
міста чи регіону — таких, де хотілося б жити10.
Пропонуємо вам дізнатися більше про те, як відбувалося дослідження. Ви можете використати наш
досвід, щоб провести власне картування громади.

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

10

Щоби щось знайти, потрібно
знати, де шукати
Хто найкраще знає місто? Звісно, ті, хто в ньому живуть.
Перше, що ми зробили, — визначили лідерів і лідерок думок
у громаді. Разом із локальними координаторами 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 статистичній інформації.
Наступний етап — це пошук історій добросусідства. Спочатку ми
запросили лідерів думок і активних громадян на Дослідницьку майстерню культурного різноманіття.
Разом ми пропрацювали поняття
«ідентичність», «розмаїття», «добросусідство». Учасники та учасниці
нанесли на мапу місця різноманіття й територіально позначили свої
історії добросусідства.
На основі зібраної інформації
ми знаходили й фіксували історії
добросусідства з першоджерел. Проводили індивідуальні та фокусовані
групові інтерв’ю. Загалом команда
задокументувала понад 50 історій.
До дослідження доєдналися й жур-
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налісти, які взяли розгорнуті інтерв’ю в яскравих представників
і представниць спільнот міста, наприклад, у лідера греко-католицької
громади в Лисичанську чи представниці польської спільноти
Дрогобича.
У процесі дослідження ми зрозуміли, що історія і місцеві традиції
впливають на процеси в громаді й
сьогодні. Тож ми запросили людей,
які знаються на історії своїх громад, проаналізувати історичний
контекст міста в розрізі добросусідства та багатокультурності й написати історичні нариси про історію
різноманіття їхніх міст.

Про що говорить місто?
На перших сторінках путівника 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 матеріальної культури, які представляють різноманіття міста і вказують
на інтеркультурність. Наприклад,
у Кременчуці це бібліотеки, де регулярно відбуваються події із залученням представників різних культур,
релігій, національностей. У Лисичанську — центр урбан-к ультур
«Дружба», у якому представлені 25 видів вуличної культури.
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Лідери думок

Інформація

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

Проаналізуйте доступну інформацію,
наприклад, статистичні дані. 
Визначте, яку частину міста
хочете дослідити.
3

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

Як я можу долучитися?
Спробуйте відвідати інтеркультурні місця міста з цим путівником
і знайти власну історію добросусідства. Ви можете зустрітися й поговорити з героями. Підготуйте опорні
питання й поступово розкривайте історію. Важливо почути людину й зрозуміти її. Звертайте увагу
на взаємодію. Іноді наші дії більш
красномовні, ніж слова.
Якщо історія добросусідства —
про вас, обговоріть її з іншими учасниками. Згадайте, як усе почалось
і розвивалось, чим закінчилось
або що відбувається зараз. Обговоріть ваші ставлення до ситуації,
емоції, які вона викликає. Подумайте разом про вплив цієї історії.
А коли все це зробите, надсилайте вашу історію на вебсторінку
проєкту «Український букет народів» і приєднайтеся до дослідження інтеркультурності міста.

2

4

5

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

6

7

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

Аналіз і підсумки

Поширення досвіду

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

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

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.
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У Мелітополі є вулиця Інтеркультурна, де розташовані осередки багатьох культурних товариств міста.
У Дрогобичі такою «точкою перетину» є площа Ринок, де люди
дізнаються про «півтора міста» —
наполовину українське, єврейське,
польське, а зараз ще й кримськотатарське.
Мапа була сформована на основі інформації, яку ми отримали
за допомогою інтерв’ю, про що ми
згадували вище, та анкетування жителів міста.

Проведіть власне картування
громади, використовуючи цю
покрокову інструкцію:

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ПРОЄКТ
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Проєкт «Український букет народів» покликаний сприяти комунікації та формуванню соціальних
зв’язків між представниками різних культур за принципом «єдність
у розмаїтті». Його мета — сприяти
розвитку міжкультурного діалогу,
підтримувати культурне розмаїття
й забезпечувати дотримання культурних прав громадян та спільнот.
Ідея назви проєкту виникла
зі слів кримськотатарського громадського діяча початку XX століття Номана Челебіджихана: «Наше
завдання — створення такої держави, як Швейцарія. Народи Криму
є прекрасним букетом, і для кожного народу необхідні рівні права
й умови, бо нам іти пліч-о-пліч».
Завдяки проєкту відбувається
об’єднання й посилення груп громадян різного соціального й етнічного
походження та підтримується культурне розмаїття в регіонах України.
Це відбувається завдяки створенню й просуванню інтеркультурних
путівників — інноваційного, конкурентоспроможного культурного
й просвітницького продукту.
У рамках проєкту відбувалися
інтеркультурні зустрічі змінотворців, майстерні з культурної дипломатії, а також партисипативний
Фестиваль культурного розмаїття. Використовуючи інструменти
культурного картування, команда
зібрала найкращі практики куль-

турного розмаїття та створила інтеркультурні путівники чотирьох
пілотних громад, а також вебпортал
про добрі практики міжкультурного діалогу й підтримку культурного розмаїття в Україні «Український
букет народів».
Проєкт втілює молодіжна організація «СТАН» у партнерстві
з Молодіжною агенцією з адвокації ромської культури «АРКА»
(Кременчук), громадською організацією «Арекет» (Дрогобич), громадською 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 Українського культурного фонду.
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Комунальним закладом культури
«Кременчуцький краєзнавчий музей»
Мусульманською релігійною громадою
«Іслам» у м. Кременчуці
Міським окремим підрозділом громадської
організації «Всеукраїнська асоціація корейців»
Синагогою «Центр Роар ХАБАД» м. Кременчука
Союзом молодих вірмен Кременчука
Громадською організацією «Культурний ді@лог»

У путівнику використані поштові картки
з фондів краєзнавчого музею, приватних
колекцій та з відкритих джерел
Автори фотографій:
Олег Матвійович Колесніков
Ярослав Хоріщенко
Віталій Бендик
Михайло Алекєєнко
Валерій Маляренко

За підтримки:

Інтеркультурний путівник
Кременчуком показує
різноманіття жителів міста.
Це розмаїття етнічне, релігійне,
соціальне, вікове тощо.
У створенні путівників
брали участь переселенці
та ветерани АТО, представники
наявних у місті етнічних
і релігійних груп, молодь та
люди поважного віку. Активні
представники та представниці
громади поділилися своїми
історіями добросусідства.
Ці історії зможете прочитати
на сторінках путівника.

