
Темата, която разглежда доцент Ирина Поправко, социален антрополог към катедра 
„Антропология и етнология” на Национален изследователски Томски държавен 
университет, е озаглавена „Войната в Украйна като колективна отговорност. Поглед 
отвътре” Като гражданин на Русия, доцент Поправко ни запознава с основни проблеми, 
свързани с руската идентичност. На първо място тя поставя националния аспект – 
макар и Владимир Путин да е президент на Русия, това не означава, че целият руски 
народ подкрепя войната – „Путин не е цяла Русия”, уточнява тя. Локално, тя посочва, 
че е от град Томск, определян като университетски град, „Остров на свободата”, но от 
там не се чува и вест за протест и пробуждане, тъкмо напротив, от там излизат немалък 
брой фалшиви новини, дори наскоро местна телекомпания „ТВ-2” бива заличена. От 
професионална гледна точка, доцент Ирина поправко споделя, че нейните колеги, 
руските антрополози, са против войната, но от друга страна, официалното писмо на 
Асоциацията на руските антрополози и етнографи, описващо становището на колектива 
относно военните действия, е с неясно съдържание. 

Доцент Ирина Поправко ни запознава и с това какво се случва с руското общество – 
основните емоции, които преобладават сред него са злобата, вината, безсилието и 
срама. Повечето независими медии са блокирани и с ограничен достъп, масово по 
държавните медии се излъчва пропаганда. Хората, които търсят достоверност за 
случващото се, комуникират в различни канали в платформата „Телеграм”, за да се 
информират и да споделят мислите си. Мнозинството от независимите медии, 
просветните дейци, публичните личности, апелират към трезва мисъл и 
информираност, като подчертават, че една такава война означава край на свободата, и 
така наричаната „спецоперация” е преломен момент за мира. Доцент Поправко посочва 
като основен проблем на руското общество пасивното му, непряко съучастие в 
действията на Путин. Колективната отговорност, което трябва да поеме то, не трябва да 
е насочена в полза на подобни решения от страна на управниците, а срещу тях. 
Травмираното руско общество, особено по-възрастната част от него, живяло във 
времената на съществуването на СССР, е завинаги белязано от дамгата на войните, като 
живота им се базира повече на оцеляване, а не на живеене.  

От позиция на антрополог, и то от Русия, счита, че това което може да се направи от 
професионална гледна точка е да се търсят обяснения и да се правят анализи върху 
руското общество – коя е причината, която прави Путин ефективен сред него. 

От лична гледна точка, доцент Поправко изживява случващото в Украйна 
изключително тежко. Заявява, че не се чувства способна да работи пълноценно, когато 
налице са подобни военни действия, тревожи се за свои близки, живеещи в Мариупол, с 
които е изгубила контакт. „Искам просто войната да спре!”, емоционално завършва 
доцент Ирина Поправко.  

 


