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У середу 13 грудня 2017 року в едмонтонському осередку Наукового товариства ім. Шевченка в 
Канаді за підтримки Відділу сучасних мов та культурології Факультету гуманітарних наук та 
Методичного центру української мови (МЦУМ) Канадського інституту українських студій 
Альбертського університету, а також Німецької служби академічних обмінів (DAAD) відбулася 
відкрита лекція Маріанни Новосьолової за темою «У пошуках нового себе: есеїстичні рефлексії 
жертв війни на сході України».  
Доповідачка запропонувала слухачам поміркувати про долі вимушених переселенців із Донбасу, 
в життя яких раптово і нещадно увірвалася війна, і які не з власної волі, а були вимушені, 
залишити свої домівки та виїхати в інші регіони України у пошуках роботи, житла, але 
насамперед — у пошуках нових себе. Багатьох із них, щирих патріотів України, об’єднує 
ментальна розгубленість. Вони, з одного боку, стали ворогами «молодих республік» на Донбасі 
(«зрадниками», «украми», «фашистами», «бандерами»), а з іншого – відчувають недовіру з боку 
своїх співвітчизників, які через стереотипні уявлення сприймають їх за чужих («донецьких», 
«сепаратистів», «мігрантів», «бандитів»).  Їх спроби зрозуміти себе, навколишній світ та 
публічно висловити свої рефлексії втілилися в ессеях, аналітичних та філософських роздумах, а 
також у новому жанрі «публічної сповіді», опублікованих у збірках «Історії несепаратисток» і 
«Донбас – арена війни» під редакцією Олени Тараненко.  
Доповідачка презентувала  результати аналізу малих публіцистичних форм як єдиного дискурсу з 
особливими мотивами, прагматичними стратегіями, аргументаціями, номінаціями, 
метафоризацією тощо та проілюструвала послідовні трансформації ідентичності вимушених 
переселенців: перший надлам соціально-орієнтованої ідентичності, що був викликаний 
глибокими протиріччями між колективними уявленнями та внутрішніми ціннісними 
переконаннями, а також активізацією категорії «чужості»; ідентифікація «чужих» як «ворогів» та 
їх експліцитна девальвація; ідентифікація себе як «чужого серед своїх»; ідентифікація колишніх 
«своїх» як теперішніх «чужих»; відчуття повної відчуженості та ізольованості; а також поступове 
подолання кризи ідентичності через внутрішнє переосмислення, відмову від бінарного мислення 
категоріями добра і зла, ментальне об’єднання із іншими вимушено переміщеними жертвами 
військового конфлікту та символічне входження в нову групу. Слухачі дуже уважно поставилися 
до піднятої проблематики і погодилися із висновками, що спогади жертв військового конфлікту 
на сході України – це спільні колективні спогади цілого покоління, що створюють колективну 
ідентифікацію та стають елементами колективної пам’яті.  
Маріанна Новосьолова є магістром журналістики і наразі аспіранткою та науковим асистентом 
Інституту славістики Технічного університету Дрездена (Німеччина). Її наукові зацікавлення 
включають культурознавчу лінгвістику та різноманітні аспекти вивчення дискурсів (зокрема, 
скандального дискурсу). Маріанна активно бере участь у міжнародних наукових проектах і 
членом Німецької наукової спілки славістів «JungslavistInnen». У грудні 2017 року Маріанна 
Новосьолова перебувала в Едмонтоні в рамках академічного обміну між ученими Інституту 
славістики Технічного університету Дрездену та Відділу сучасних мов та культурології 
Факультету гуманітарних наук і МЦУМу Альбертського університету. 



 
 

 
 
 

Фото: Маріанна Новосьолова під час лекції 

The Ukrainian Language Education Centre promotes and develops Ukrainian language education in Canada and 
abroad by: supporting bilingual programs and professional development of Ukrainian-language teachers and 
instructors; creating learning and teaching resources at both the secondary and post-secondary levels; conducting 
research on topics related to Ukrainian-language education and related fields; and fostering international links and 
community engagement. If you would like more information on the Centre, please visit our website, facebook 
page or contact us by email. 

Методичний центр української мови сприяє розвитку україномовної освіти в Канаді й за кордоном: 
підтримує двомовні програми,  підвищує професійний рівень вчителів української мови, розробляє навчальні та методичні 
ресурси для середньої і вищої освіти, проводить дослідження,  пов’язані з тематикою україномовної освіти і суміжних галузей, а 
також сприяє розвитку міжнародних контактів і підтримує зв’язки з громадськістю. Детальнішу інформацію про центр можна 
знайти на веб-сторінці, сторінці фейсбуку або через е-пошту. 

 

 


