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Гру день як час осмис лен ня:
в Інсти туті соціології НАНУ відбу ли ся VIIІ чи тан ня

пам ’яті Н.В.Паніної

10 груд ня 2014 року в Інсти туті соціології НАНУ відбу ли ся VIIІ Міжна родні
соціологічні чи тан ня на тему “Фе но мен Май да ну в укр аїнсько му суспільстві:
соціологічні інтер пре тації”. Цьо го року чи тан ня, що про во дять ся від 2007 року, нині
вже вос ьмі, по вер ну ли ся у звичні для себе стіни інсти ту тської ак то вої зали на Шов -
ко вичній після того, як у грудні 2013 року будівля, що тра диційно при й має кон фе -
ренцію, опи ни ла ся у зоні ре во люційних подій, що охоп лю ва ли Май дан і уря до вий
квар тал, і тому для по лег шен ня логістич них за вдань VII чи тан ня гос тин но при й няв
соціологічний фа куль тет Київсько го універ си те ту імені Та ра са Шев чен ка.

VIIІ чи тан ня пам ’яті Н.В.Паніної. Зно ву на Шов ко вичній1

По вер та ю чись до подій річної дав ни ни на по чат ку те перішньої зустрічі, учас ни -
ки чи тань зга да ли, що з пер ших днів подій на Май дані у грудні 2013 року укр аїнська
соціологічна спільно та гос тро відчу ла свою гро ма дя нську співпри четність до про -
цесів, що відбу ва ють ся в країні, і публічно вис ло ви ла свою оцінку кри зи, що на рос -
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1 Фото Мар ’я ни Піцур.



та ла, і її мож ли вих ка тас трофічних наслідків. У звер ненні Соціологічної асоціації
Украї ни до тодішньо го керівниц тва краї ни від 10 груд ня 2013 року йшло ся про не -
обхідність вжи ти терміно вих за ходів для по ка ран ня вин них у роз гоні учас ників
Євро май да ну, за зна ча ло ся, що ко жен день зволікан ня у роз в’я занні цьо го клю чо во -
го для про тес ту валь ників пи тан ня усклад нює си ту ацію, підви щує на пру женість у
суспільстві й ро бить де далі менш пе ре дба чу ва ним под аль ший пе ребіг подій. На
жаль, і це, і ба га то інших звер нень про фесійних спільнот, лідерів ду мок і гро ма дя н -
ських ак тивістів за ли ши ли ся тоді без ува ги вла ди. Учас ни ки чи тань вис ло ви ли
надію, що нове керівниц тво краї ни не по вто рю ва ти ме ані цієї, ані інших фа таль них
по ми лок своїх по пе ред ників і над алі при слу ха ти меть ся до соціологів — при наймні
за для са моз бе ре жен ня. Адже укр аїнське суспільство, вив чен ням яко го вітчиз ня на
соціологія за й мається дав но і всерй оз, про де мо нстру ва ло здатність до зрілого про -
тес ту, вміння кон соліду ва ти ся і за яв ля ти про свої вимоги.

На пев но, нинішні чи тан ня відрізня ли ся від по пе редніх но вою емоційною то -
нальністю: адже соціоло ги зіткну ли ся із не звич но жо рсткою й украй во ла тиль ною
соціаль ною ре альністю, ви ник нен ня якої пе ре дба ча ли, але раніше ніколи не до -
сліджу ва ли її, не по в’я зу ю чи з нею своїх про фесійних за вдань. Як на го ло шу ва ла
сво го часу в од но му з інтер в’ю після пер шо го Май да ну 2004 року На та ля Паніна:
“Вчені мо жуть все ро зуміти, але не зна ти, що ро би ти і як діяти”1. Фе но ме но логія
Май да ну 2014 року видається не й мовірно важ ким за вдан ням для осмис лен ня не ли -
шень унаслідок того, що об’єкт вив чен ня ще не до кінця дос туп ний для досліджен ня
(це лава, кот ра поки не на бу ла за стиг лої фор ми, тому й сприй нят тя цьо го фе но ме ну
суспільством за знає постійних змін), а й тому, що соціоло гам, котрі ста ли свідка ми,
учас ни ка ми або вклю че ни ми спос теріга ча ми не давніх дра ма тич них подій, іноді
важ ко зберігати не упе ред же ний та об’єктив ний підхід до оціню ван ня їх.

У першій сесії пле нар но го засідан ня учас ни ки чи тань вда ли ся до спроб як суто
соціологічних, так і міждисципліна рних, порівняль них, про сто ро вих інтер пре тацій
Май да ну. Ма теріали цієї на й ви щою мірою по лемічної час ти ни чи тань, бе зу мов но,
за слу го ву ють на под аль ше док лад не вив чен ня й об го во рен ня як у рам ках про -
фесійно го кола, так і у фор маті суспільних дис кусій. Оче вид но, що і “відсто ро нені
скеп ти ки”, і “на тхненні ен тузіасти” Май да ну знай дуть для себе чи ма ло ціка вих, а ча -
сом про во каційних і сен саційних тез у тек стах вис тупів відо мо го уго рсько го со -
ціоло га Пала Та ма ша (Пер фо манс і міфот ворчість у східноєвро пе йсько му бунті:
пер ше порівняль не на бли жен ня  до київсько го Май да ну), соціоло га із Польщі Сла -
во ми ри Гру ше вської (Польське суспільство після транс фор мації — нова ера), а та -
кож у ма теріалах не давніх досліджень ви токів і наслідків Май да ну, под а них вітчиз -
ня ни ми ек спер та ми Во ло ди ми ром Паніотто (Євро май дан ззовні та все ре дині: ре -
зуль та ти соціологічних досліджень), Вікторією Се ре дою (Пе ре ос мис лю ю чи укр а -
їнський іден тифікаційний про стір між ло каль ним і транс національ ним) і Світла -
ною Ба бен ко (Фе но мен Май да ну в оцінках і соціальній пам ’яті: від соліда ри зації до
соціаль но го ко нстру ю ван ня су перечнос тей). Крім того, ціка вий досвід кон те кстно -
го аналізу був пре зен то ва ний дослідни цею Ольгою Мак си мен ко (Висвітлен ня
подій Євро май да ну в ту рець ких ЗМІ). Тек сти пе реліче них вис тупів го ту ють ся до
публікації.

Дру га сесія засідан ня, зор ганізо ва на у фор маті круг ло го сто лу за участі аплi -
кантів кон кур су “Кра щий мо ло дий соціолог року – 2014”, дала змо гу мо ло дим
соціоло гам обміня ти ся своїм ба чен ням укр аїнських подій, їхньої ролі у транс фор -
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1 Пос тсоціалістичні суспільства: різно маніття соціаль них змін : Ма теріали Міжна род -
них соціологічних чи тань пам ’яті Н.В.Паніної та Т.І.Зас ла вської / За наук. ред. Є.І.Го ло -
ва хи, О.Г.Стегнія. — К.: Ін-т соціології НАНУ, 2014. — С. 210.



мації краї ни та суспільства і місця їх у соціологічній науці. Нова ге не рація до -
слідників мог ла вис ло ви ти ся за мо ти ва ми твор чих есе, под а них на кон курс й опу б лi -
ко ва них у збірни ку “Пос тсоціалістичні суспільства: різно маніття соціаль них змін”
(Інсти тут соціології НАНУ, 2014). Ла у ре а ти кон кур су Мак сим Гац ков (Ба ва р -
ський ака демічний центр Цен траль ної, Східної та Півден но-Східної Євро пи), Да -
ни ло Судін (Львівський національ ний універ си тет ім. Івана Фран ка), Рок со ла на
Гоч (не за леж ний дослідник) та Ірина Не чи тай ло (Харківський гу манітар ний унi -
вер си тет “На род на укр аїнська ака демія”) та інші кон кур сан ти, слідом за учас ни ка -
ми пле нар ної сесії, звер ну ли ува гу на те, що укр аїнський Май дан є унікаль ним у
своєму роді соціаль ним яви щем, до яко го не за сто совні по вною мірою по нят тя на -
тов пу, мітин гу, де мо нстрації, пут чу чи ре во люції. Найімовірніше, Май дан ви я вив ся
ре зуль та том кри зи леґітим ності вла ди (як утра че ної здат ності за до воль ня ти по тре -
би лю дей), провісни ком цивілізаційно го зла му (від “по стра дя нсько го се ред ньо -
віччя” до по стмо дерністської де мок ратії євро пе йсько го зраз ка), ви хо дом до “точ ки
біфур кації”, після якої по вер нен ня до ми ну ло го не мож ли ве. Чи ста не Май дан по -
штов хом для ре аль них якісних пе ре тво рень у суспільстві — склад не і відповідаль не
пи тан ня для всіх, хто ба чить кар ти ну суспільства “в ди наміці”, хто усвідом лює не
тільки пе ре ва ги, а й ри зи ки по точ них змін.

Туж ли ва інто нація болю і три во ги, що її вик ли кав у суспільстві Май дан, про лу -
на ла у фіна льній по е тичній час тині чи тань. Мос ко вський поет і пра во за хис ник Ми -
хай ло За над во ров, спеціаль ний гість груд не вої зустрічі нинішньо го року, про чи тав
кілька своїх віршів, у тому числі “Пам ’яті ге роїв Не бес ної сотні” із “Укр аїн сько-
 російсько го трип ти ха”. З доз во лу ав то ра публікуємо ці вірші в на шо му ча со пи су.

Обмін дум ка ми в пе ребігу чи тань свідчить на ко ристь кор по ра тив но го усвідом -
лен ня не обхідності по до лан ня стре су, роз губ ле ності й не пев ності у влас них си лах,
що не ми ну че ви ни кає у си ту ації суспільних зламів, — соціоло ги ро зуміють, що но -
вий час дик тує нові вик ли ки, в тому числі й вик ли ки на уковій спільноті, за вдан ня
якої ма ють бути як ніколи співзвучними з потребами суспільства.

Соціоло гічний центр імені Н.В.Паніної

Ми хай ло За над во ров (Мос ква)

Укр аїнсько-російський трип тих

1. Памяти ге ро ев Не бес ной со тни
Вот они, кля ти Рос си ей, фа шис ты, “бен де ров цы” по смот ри — 
крас ные от не до сы па и газа лица, пра по ры, кас ки,
сле зы в очах див чи ны, как буд то из сказ ки,
шубы, тряпье, те лог рей ки... И что-то внут ри,
там, в глу би не, в гру ди на ки па ет, и Жаль,
плач по за гиб лим див чи нам и хлоп цам так боль но
душу рвет... Эта баба из Ки е ва,
маль чик с Жи то ми ра, па рень из Ров но
слу ха ють этот сле зя щий, го ря щий фев раль,
в море люд ских го лов, в рит ме плы ву щих тел
все поют и поют эту “Качу”1... и ды шат не ров но.

(На пи са но в ночь 20–21 фев ра ля 2014 года)
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1 “Пли ве Кача” — на род на пісня, під яку про ща лись з ге ро я ми Май да ну.



2.
Там ни рая нет, ни ада.
Так — уны ло-блек лый вид.
У по ро га там лам па да
Ти хим пла ме нем го рит.
Там — из буш ка в три окон ца, 
де ре вян ный в по лке крест. 
Се рое, как дым, су кон це 
за сти ла ет все окрест.
Вот и склад но, вот и лад но, 
ля жем в поле по чи вать, 
ля жем, брат цы, по чи вать 
на ду бо вую кро вать. 
Это — веч ная Идея, 
Рус ский мир во все кон цы. 
Бо ро да тых бе рен де ев 
там хо хо чут бу бен цы. 
Ни кон ца нет, ни на ча ла. 
На колу тор чит мо ча ло. 
Тон кая зве нит стру на...
Вот и кон чи лась вой на.

(Ночь с 4 на 5 но яб ря 2014 года)

3.
Я со рок с лиш ним про жил в го ро де,
где ни щих лю бят боль ше пья ных, 
где нож в реб ро и бесы в бо ро ду, 
и гнев ный ро кот фор тепь ян ный 
иль гром с не бес, иль про сто вы стре лы
звучат в ар бат ских пе ре улках, 
и по ран жи ру все рас чис ле ны
ука зом Па ха на и урки. 
Где жить с то бою было про ще нам, 
чем Ман де льшта му и Цве та е вой, 
где ли а но зов ская ро щи ца 
и остро вок не о би та е мый...
Там марш дер жав ный по мнят пло ща ди, 
там пти чий гам и куст си ре не вый, 
но ско рос тью бом бар ди ров щи ка
даль не по ча тая из ме ре на.
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