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ВПЛИВ ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ
НА СТОСУНКИ МІЖ ДОСЛІДНИКАМИ УКРАЇНИ В ЄВРОПІ
Дарія Малютина
???

Резюме. У цій стаття розглянуто, як Євромайдан, російська анексія Криму
та збройний конфлікт на Донбасі вплинули на стосунки між дослідниками,
що працюють в Західній Європі та Україні і фокусуються в своїй науковій
діяльності на Україну. Це дослідження виходить з ідеї того, що
виробництво знання не є індивідуальним заняттям, через що ефект
політичних криз на наукові спільноти може бути особливо травматичним
і призводити до поляризації в інтелектуальному середовищі. На основі
серії інтерв’ю з ученими в сфері соціальних та гуманітарних дисциплін, які
спеціалізуються на Україні, авторка обговорює способи вираження
негативних змін, зв’язки, які сприймаються як особливо постраждалі, ідеї
про позитивні зміни, примирення і розвиток нових зав’язків і співпраці.
З одного боку, конфлікт сильно вплинув на стосунки в сфері
досліджень України і за її межами з огляду на порушення як місцевих, так і
транснаціональних зв’язків у реальних та віртуальних просторах
університетів, конференцій і дискусій у соціальних мережах. Дедалі більш
агресивна мова застосовувалася для опису

зсувів в академічних

взаємовідносинах, що відбулися в останні роки. Зазвичай, стосунки з
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російськими вченими згадуються як найбільш постраждалі. Хоча думки про
перспективи поїздок до Росії різняться, неперетин її кордонів стає
політичним

рішенням.

Розбіжності

й

конфлікти

з

російськими

інституціями, колегами і друзями часто уявляються як втрати, супутні
подіям в Україні. Дослідники описують зміни за допомоги мови, яка включає
емоційні та політизовані описи вчених, в основному зосереджені навколо
ідей «посідання позицій», агресивного захисту політичних поглядів й
участі в конфронтації. Це протиставляється тому, що вважають за
«належну» академічну діяльність. Такі наративи спрямовані на дискурсивну
делегітимізацію опонентів й сприяє встановленню меж у процесах
інтелектуального розрізнення й самолегітимізації, які погіршуються з
розвитком політичних і військових подій.
З іншого боку, руйнівний ефект був геть не універсальним.
Занепокоєність через порушення стосунків часто супроводжується
розмислами

про

переформатування

стратегії
проблемних

адаптації.
стосунків

Ідеї
між

примирення

й

дослідниками

обговорюються дедалі більшим числом вчених. Ці дискусії приділяють увагу
новим транснаціональним способам проведення досліджень, боротьбі за
підтримку зв’язків, встановленню нових контактів на основі політичної
солідарності, а не розбіжностей, і думкам про необхідність встановити чи
відновити діалог у ширших масштабах у майбутньому.

Ключові слова: Україна, Росія, дослідники, дослідницькі спільноти,
соціальні зв’язки.
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Повний текст статті доступний англійською мовою.
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