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Восени 2014 року кафедра соціології Київського політехнічного інституту 

імені Ігоря Сікорського провела конференцію, основною темою котрої 

було сторіччя дати початку Першої світової війни. Цей академічний захід 

став чимось більшим, ніж вправа з використання дослідницької уяви, яка 

перебуває у пастці університетської «вежі зі слонової кістки». У трагічній 

шекспірівській  манері, 2014 рік став не лише часом згадок минулої епохи 

кровопролиття та жорстокої ворожнечі. Впродовж цього року ми всі стали 



ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS 
© 2018 Foundation for Good Politics 
ISSN 2227-6068 

 
№ 2(10), 2018                                                                                                                                                                                                        5 

свідками окупації Криму Російською Федерацією та початку 

незатухаючого конфлікту в українському Донбасі.  

Формальне закінчення Першої світової війни у 1918 році не 

принесло миру Європі. Після 11 листопада 1918 продовжилися сплески 

глобальної турбулентності, насильства та депресії, не бачені в попередній 

історії людства. Замість тривалого миру, Комп'єнське перемир'я 

розпочало новий етап Другої тридцятилітньої війни.  

Схожим чином, 2018 рік став не стільки роком вшанування 

закінчення Першої світової війни, як продовженням того, що цілком 

можливо стане Третьою тридцятилітньою війною. Чотирилітній період 

2014-2018 років закінчився, а Крим і далі залишається окупованим. 

Інформація про постійні військові сутички на лінії розмежування у 

Донбасі перетворилася з гарячих новин у буденність, на яку майже ніхто 

не звертає уваги. 

На тлі таких подій різноманітні аспекти мобілізації у соціумі — 

соцієтальна, політична та військова — стали важливою проблемою та 

викликом для вчених і політиків. Ці мобілізації відбуваються в 

глобальному масштабі у всіх частинах світу: найбільш розвинених країнах 

(так званому ядрі), напів-периферії, та периферії. Саме тому, у зв'язку з 

географічною локацією та загальною спрямованістю журналу «Ідеологія і 

політика», цілком зрозуміло чому цей випуск зосереджується на процесах 
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мобілізації та їх впливу на модернізацію чи демодернізацію1 у 

постленінському контексті2. 

Для першого покоління дослідників модернізації, мобілізація була 

основою прогресу та прогресивних змін суспільства. Карл Дойч у своїй  

класичній статті «Соціальна мобілізація та політичний розвиток» (Deutsch, 

1961) прив'язав цей процес до військової історії післяреволюційної 

Франції та німецької «тотальної мобілізації» 1914–1918 років. Він також 

висунув ідею про те, що військовий набір та військова мобілізація були 

передумовою для мобілізації соціальної. За його визначенням, 

мобілізація — це «процес впродовж якого основні кластери старих 

соціальних, економічних та психологічних відданостей розпадаються або 

руйнуються, а люди починають використовувати нові моделі соціалізації 

та поведінки» (Deutsch, 1961: 494).  

Американський соціолог Деніел Широ одного разу зазначив, що 

занадто багато сучасних суспільств не мають доступу навіть до основних 

благ модерності, тому загалом немає сенсу обговорювати перехід до 

якогось наступного етапу після модерного укладу суспільства (Chirot, 

2000). Після «зникнення ленінізму» (Jowitt, 1993), модернізація є 

найактуальнішим питанням для країн Східної Європи та пострадянського 

простору. Для теоретиків модернізації 1950х років відповідь на це 

завдання була абсолютно зрозумілою — мобілізація була їхнім 

шиболетом, і водночас — синонімом прогресу та модернізації суспільства 

                                                             
1 Алєксандр Еткінд та Михайло Мінаков запропонували чудове перевинайдення та «розпакування» 
поняття демодернізація, яке надало потужного імпульсу нашому потрактуванню цього феномену (Etkind 
& Minakov, 2018). 
2 Детальніше про поняття ленінізм та ленінські режими див.: (Jowitt, 1993), (Кутуєв, 2016). 
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(Кутуєв, 2016). В епоху численних модернів (Eisenstadt, 2004; Eisenstadt 

& Schluchter, 1998) та розвитку, визначеного як свобода (Sen, 1999), 

цілком зрозумілим є поява питання: який тип модерну ми маємо на увазі? 

На сучасному етапі розуміння модерності як євроцентричної мобілізації є 

концептуально застарілим та політично шкідливим.   

Український соціолог Юрій Савельєв нещодавно запропонував 

власне бачення модерності, у якому він робить акцент на інклюзії як 

важливому індикаторі цієї соціальної формації (Савельєв, 2017; Савельєв, 

2018). Це інклюзивне прочитання модерності підіймає цілу низку 

запитань перед дослідниками та політиками. Припущення полягає в тому, 

що модерність, а також політика модернізації та розвитку, мають 

сприйматися з точки зору інклюзії та зростання людських можливостей. 

Яким чином цей підхід пристосувати до традиційного бачення 

модернізації, яке оберталося навколо ідеї розбудови централізованої 

системи влади, влади, що активно вдається до використання примусу? Чи 

і далі сприймати модернізацію як процес трансформації підданих у 

гомогенних членів національної спільноти, які легко піддаються 

мобілізації, у тому числі і військовій. Бачення мобілізації як процесу 

«згори донизу» вже доволі давно вважається застарілим у на Заході та 

переважно асоціюється з процесами та інституціями демодернізації. Ба 

більше, американський соціолог Пітер Еванс застерігає нас про небезпеку 

інституційної монокультурності, яку він визначив як «запровадження 

зразків, заснованих на ідеалізованих прикладах англо-американських 

інституцій, придатність яких базується на припущенні про те, що ці 

інституції долають особливості національних умов та культур» (Evans, 
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2004: 30). Не зважаючи на це, ЄС та міжнародні інституції (особливо 

фінансові) дуже часто поширюють саме такі «монокультурні» практики. 

Такий підхід спричиняється до «реанімування» застарілого 

євроцентризму, ідея якого і полягає в модернізації Решти «нерозвиненого 

світу» шляхом серії мобілізацій, які походять з політичного 

центру/національної держави. 

Насправді доволі важко відійти від прямолінійних визначень 

модерності з їхнім традиційним акцентом на насильницькому вимірі та 

здійснити перехід до концептуального розуміння модерну/модернів з 

врахуванням демократичних практик. Необхідно також зауважити, що 

«повна демократія» досі є віддаленим ідеалом, яким можуть 

користуватися заледве 5% населення світу (Economist, 2018). Ми маємо 

також врахувати візію модерну, сформульовану Аленом Туреном, яка 

потрактовує модерн як конфлікт поміж Розумом та Суб’єктивністю, інакше 

кажучи поміж дисципліною та свободою (Touraine, 1995). Відтак, ми не 

можемо проповідувати про цінність та чесноти мобілізації без пояснення 

того, яку роль демос відіграє у цих процесах. Стосовно даного фактору, 

необхідно зауважити, що цей випуск вийде у світ після закінчення дії 

воєнного стану (26 листопада – 26 грудня 2018 року), що 

запроваджувався на місячний термін у 10 з 23 регіонів України. 

Запровадження воєнного стану не було простою випадковістю, адже 

рішення про це було прийняте безпосередньо перед президентськими 

виборами. Для багатьох оглядачів ця подія стала кроком, який мав на меті 

мобілізацію президентського електорату. Відтак, введення воєнного стану 
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було слабко пов'язане із метою посилення української військової потуги 

vis-à-vis Росія.  

Статті, відібрані для цього числа журналу, відображають широкий 

спектр суспільнонаукових дисциплін та проблематик. Вони мають на меті 

встановити зв'язок між військовою мобілізацією, патріотичними 

установками молоді, участю жінок у політичному житті, проблемами 

нерівності, громадянським суспільством та його потенціалом вирішення 

конфліктів, а також історичними аспектами націоналістичної мобілізації в 

середовищі колишніх військовослужбовців після поразки українських 

визвольних змагань у 1921 році. 

Сергій Чолій зосереджується на розвитку цивільно-військових 

відносин у Східній Європі. Автор простежує еволюцію цивільно-

військових відносин у регіоні та презентує свою типологію кадрового 

забезпечення збройних сил. Ця типологія включає: феодальний підхід до 

набору армії, рекрутську повинність (XVIII століття), загальний військовий 

обов'язок (середина XIX століття), та добровільне комплектування (кінець 

XX століття). Після закінчення Холодної війни, розвиток українських 

збройних сил в цілому відповідав європейським трендам. Політика 

роззброєння та конверсії послідовно втілювалась в Україні впродовж 

1991 – початку 2014 років. У 2013 році примусове комплектування 

збройних сил було скасованим, і військо мало надалі комплектуватися 

виключно на добровільних засадах.   

Події 2014 року призвели до докорінної зміни в загальній ідеології 

політики з оборони України. Ця зміна була спричинена початком 

військового конфлікту на Сході України та безпосереднім використанням 
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російської армії в ньому. Саме це і спричинило негайне повернення до 

принципу примусового комплектування збройних сил. Ця трансформація 

стала предтечою до виникнення нової парадигми цивільно-військових 

відносин. У зв'язку з тим, що загроза нової великої континентальної війни 

в Європі стає більш реальною, примусове комплектування збройних сил 

є необхідністю. Автор дещо оптимістично розглядає український варіант 

розвитку подій як приклад і для інших європейських країн. 

Стаття Максима Єніна розглядає взаємозалежність ідеологічних 

форм та патріотичних цінностей у середовищі української молоді. Його 

доробок теоретично обґрунтований та надзвичайно багатий емпіричними 

даними. Він заснований на аналізі даних модерованих фокус груп, 

проведених ним в 2017-2018 роках. За результатами своїх досліджень 

Максим Єнін наголошує на значній різниці між громадянським та 

етнічним націоналізмом, і аргументує на користь громадянського 

націоналізму в контексті постсоціалістичних країн. Українська 

державність стикається з екзистенційним викликом своєму існуванню. 

Воднораз, Україна як політична та соцієтальна спільнота, має вирішувати 

питання модернізації своєї економіки та вибрати шлях  до політичного 

розвитку. Цей набір завдань та викликів був влучно змальований 

транзитологами 1990-х років як перебудова корабля у відкритому морі" 

(Elster, Offe & Preuss, 1998). Такі «завдання постленінського розвитку» — 

а вони є незрідка конфліктними, а часом і такими, що виключають одне 

одне — вимагають від державних менеджерів рішучих дій в 

нестабільному оточенні та за наявності обмеженої інформації. Саме тому 

звернення до культивування патріотичних цінностей населення може 



ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS 
© 2018 Foundation for Good Politics 
ISSN 2227-6068 

 
№ 2(10), 2018                                                                                                                                                                                                        11 

бути однією з небагатьох доступних постленінській «владній еліті» тактик 

свого виживання. Український досвід після 2014 року продемонстрував 

те, що націоналістична (у розумінні Бенедикта Андерсона) або ж 

патріотична мобілізація є двосічним мечем, який з одного боку 

забезпечує зростання волонтерського та добровольчого руху, а з іншого, 

забезпечує передумови до зростання ультра-правих настроїв, і навіть 

більше того — насильства. 

Аналіз Максима Єніна у дуже деталізованій манері торкається 

комплексності цього питання, а також невизначеностей постленінських 

трансформацій. Він справедливо зауважує притаманність українській 

молоді автономної агентності. Молодь здатна до критичного сприйняття 

патріотичних цінностей, що офіційно їй накидаються. Вісімнадцятилітня 

респондентка парадигматично підсумувала  настрої молоді: 

«…Варто розрізняти поняття — країна та держава. Країна — це 

держава, а держава — це влада. Якщо запитати: чи є я 

патріотом своєї країни? Так, є, тому що я люблю свою країну. І 

я, водночас, ненавиджу державу. Я не можу спокійно дивитися 

на те, що робить влада з людьми, ресурсам, з країною.» 

В той час, коли окремі постсоціалістичні країни можуть декларувати 

свою сфокусованість на «постмодерних/постматеріальних» потребах під 

захисною парасолькою ЄС та НАТО3, такі держави як Україна перебувають 

між молотом та ковадлом. Вони змушені боротися за власне існування як 

                                                             
3 Венелін Ганєв пропонує надзвичайно нестандартний та помічний аналіз обмежень подібної 
«стратегії» надто сильного покладання на зовнішні інституції коштом внутрішньої/локальної  
інфраструктурної влади, яку вищезгадані нові члени ЄС брали на озброєння (Ganev, 2005).  
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політичні спільноти та незалежні держави. Така ситуація породжує набір 

соцієтальних потреб та дій зовсім іншого порядку. На сучасному етапі 

Україна має надзвичайно обмежені можливості для планування власної 

стратегії політичного розвитку. Це все ніби переносить Україну з 2018 

року, — епохи численних модернів та постматеріальних цінностей — до 

1968 року, коли Самуель Гантінгтон видав свою працю «Політичний 

порядок у суспільствах, що змінюються» (Huntington, 1968). Це світ, де 

соціетальні, а особливо — політичні — актори діють згідно приписів 

шекспірівського герцога Глостера, майбутнього короля Річарда ІІІ: 

«Що ж — з усмішкою можу я вбивати.., 

Неначе Нестор, красномовним буду,       

Всіх обведу хитріше, ніж Улісс, 

Нову здобуду Трою, мов Сінон;        

Багатший від хамелеона в барвах,      

Мінливіший в подобах, ніж Протей, 

Підступності навчу й Макіавеллі» (Генріх VI, 3: 3: 2). 

Дослідження Максима Єніна розкриває реальне бачення того, як 

українська молодь, основна цільова група державних ініціатив з 

мобілізації населення, оцінює абстрактні (патріотизм) та приземлені 

явища (призов на службу в збройних силах, як елемент загальної 

мобілізаційної спрямованості соціуму) . 

Українська молодь розуміє патріотизм у значенні виконання її 

громадського обов'язку. Це не передбачає автоматичного бажання брати  

участь у призові на військову службу. Дані Єніна за результатами фокус 
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груп демонструють те, що молодь переважно індиферентно ставиться до 

всіх ідеологічних форм патріотизму, як етнічного, так і громадянського. 

Служба в українських збройних силах неприваблива та непрестижна для 

молоді. Молодь впевнена, що обов'язкова та примусова служба в 

збройних силах не забезпечить військового необхідними навичками для 

реальної війни. Саме тому, на думку опитаних, військова служба має стати 

елементом вільного вибору, а армія має комплектуватись на контрактній 

основі. Цей погляд лише посилюється загальним уявленням про низький 

рівень підготовки персоналу у збройних силах України, на противагу 

зразковим ізраїльській та американській арміям. Обрання кар'єри 

військового — найменш бажаний варіант для української молоді, адже 

такий вибір не покращує життєві перспективи. Система соціального 

забезпечення для тих, хто брав участь у бойових діях є неефективною. 

Насамкінець, значна частина молоді мислить в категоріях російського 

прислів'я «кому война, кому мать родна», сприймаючи панівний 

політичний та бізнесовий істеблішмент як цинічних маніпуляторів, які 

отримують прибутки та дивіденди з цієї війни. Українська молодь постає 

у якості критиків та скептиків, які зневажливо ставляться до старомодних 

авторитарних концепцій «мобілізації згори» та надають перевагу 

ліберальним цінностям. Тим не менш, залишається гостре питання, на яке 

ми маємо надати відповідь: Як нація — а нації і сьогодні зберігають свій 

статус головного Дюркгеймівського соціального факту сучасного 

політичного ландшафту — може захиститися від зовнішньої агресії та 

воднораз здійснити  ривок до європейського модерну? 



ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS 
© 2018 Foundation for Good Politics 
ISSN 2227-6068 

 
№ 2(10), 2018                                                                                                                                                                                                        14 

Ця проблематика підводить нас до іншого важливого концепту 

поборників ліберальної свободи та демократії, а саме — громадянського 

суспільства. Стаття Андрія Багінського «Мобілізація громадянського 

суспільства у конфлікті на Сході України: ідеологічні обмеження та 

ресурси розбудови миру» присвячена розгляду конфлікту на Донбасі у 

контексті процесів еволюції громадянського суспільства в Україні. Автор 

використовує концепцію мобілізації Чарльза Тіллі, який розумів її як 

колективну дію для концентрації ресурсів, необхідних для досягнення 

певної групової мети (Tilly 1990). Багінський пов'язує даний підхід з 

концепцією гібридності. Гібридність пояснює різноманіття суспільних та 

світових форм як гібридний порядок, який поєднує у собі різноманітні 

практики управління та суспільного регулювання. Різні варіанти 

соціального устрою та соціальні практики межують з показною 

«модерністю». Гібридні форми, які виникають на місцях, є суперечливими 

та важко піддаються ідентифікації. Підхід Багінського є надзвичайно 

продуктивним для конфліктних студій, позаяк автор розглядає проблему 

гібридності у контексті модерну, та намагається уникнути бінарних 

протиставлень «традиційний-локальний-гібридний versus модерний-

глобальний-універсальний». Різноманітні локальні форми можуть як 

суперечити, так і стимулювати процесe досягнення миру. Автор також 

використовує концепцію етосу конфлікту, розроблену Даніелем Бар-

Талем та його співавторами (Bar-Tal et al., 2012) та застосовує для 

осягнення української ситуації. Події на Майдані у 2013-2014 роках 

надали значного імпульсу етосу конфлікту в Україні. Багінський 

прослідковує еволюцію етосу конфлікту в історичній перспективі з 2000-

х років, коли київські та донецькі політичні еліти боролися між собою 
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стосовно питань ідентичності, державотворення та історичної пам'яті. 

Національні та регіональні «еліти» після першого Майдану вдалися до 

конфліктного способу взаємодії, акцентуючи на увіковіченні 

націоналістичного руху або радянського спадку відповідно. Вже існуючі 

протиріччя були посилені впливом Росії, спочатку шляхом непрямої війни 

у вигляді пропаганди, а пізніше — за допомогою військового втручання в 

українські справи.  

Маючи за опертя інтерв'ю з провідними українськими 

громадськими активістами, автор знаходить проблиск надії для України у 

діяльності членів громадянського суспільства. Водночас, ініціативи 

побудови громадянського суспільства зможуть бути реалізованими лише 

за умови ефективної держави, яка має сильну здатність до дії та здатна 

закласти підвалини  інституційних передумов для миру. Побудова миру 

також потребує таких класичних ренанівських рис, як воління жити разом, 

та здатність як пам'ятати, так і забувати минуле.  

Стаття Дениса Кірюхіна «Нерівність та її сприйняття» є 

переконливою інтерпретацією важливості нерівності у сучасному світі. 

Актуальність статті лише зросла впродовж процесу підготовки цього числа 

журналу до видання у зв'язку з активністю руху «жовтих жилетів» у 

Франції. Основним мотивом цього руху є незадоволення, або ж навіть 

огида до наявної нерівності у французькому суспільстві.  

Такі популярні й модні в сучасному науковому дискурсі терміни та 

концепти як глобалізація, лібералізація, неолібералізм та інші ефективно 

використані автором. Ба більше, він майстерно окреслив значення 

рівності у контексті модерну та його сподівань. Використовуючи дані з 
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Дослідження цінностей світу (World Values Survey), Кирюхін відзначає 

значний спад підтримки нерівності доходів у пост-радянських країнах. 

1990-ті роки були періодом, коли гаслом розвитку стала конкуренція, і, 

відповідно, нерівність як природний стан суспільства, яке скидало з себе 

кайдани державного соціалізму та здійснювало втечу до свободи. 

Опитування, здійснені в 2010-2014 роках, вже після закінчення 

перехідного періоду до капіталізму, переходу що надихався ринковим 

більшовизмом 1990х, продемонстрували набагато більш негативне 

ставлення до нерівності.  

Автор критично переглядає теорію Володимира Гімпельсона та 

Даніеля Трейсмана про те, що існує провалля між актуальною та 

усвідомленою нерівністю (Gimpelson & Treisman, 2018). Він збагатив їхній 

підхід за допомогою ідей Йерана Терборна та робить акцент на тому, що 

більшість ідеологій переважно використовує три набори бінарних 

опозицій: «те, що є versus те, чого немає», «добре versus погане», 

«можливе versus неможливе». Відтак, феномен нерівності має 

розглядатися у контексті її легітимності або нелегітимності. Розвиток 

існуючої нерівності як нелегітимного явища часто викликає соціальні 

протести та перетворює їхню енергію у політичну дію. Зростання 

популярності войовничих правих ідеологій, а також настроїв, 

спрямованих проти ЄС, як це продемонстрував Brexit, ще раз підкреслює 

важливість нерівності та її наслідків для суспільної єдності.  

Трампова контрреволюція щодо зниження податків (офіційно ця 

подія пов'язана з прийняттям «The Act to provide for reconciliation 

pursuant to titles II and V of the concurrent resolution on the budget for 
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fiscal year 2018») ще більше інтенсифікувала дебати на тему нерівності в 

медіа та в академічній спільноті. У цьому оновленому контексті логічним 

виглядає звернення автора до Терборнового тлумачення 

екзистенціальної, життєвої та ресурсної нерівності. Перша пов'язана з 

політикою ідентичності, тобто гідністю та визнанням, а останні дві — з 

розподілом ресурсів і життєвими шансами індивідів. Нобелівський 

лауреат Амартіа Сен зауважив у своїй класичній праці «Розвиток як 

свобода», що очікувана тривалість життя афроамериканців, які живуть у 

Філадельфії, набагато ближча до рівня Третього світу, ніж до очікуваної 

тривалості життя білих представників середнього класу, які живуть по 

сусідству в тому ж самому місті (Sen, 1999). Таким чином, нерівність має 

здатність убивати, як про це говорить Терборн. Водночас намагання 

побороти екзистенціальну нерівність має вплив на «надбудову», водночас 

не зачіпаючи економічний «базис». 

Мао Цзедун одного разу висловив думку про те, що жінки тримають 

на своїх плечах половину неба, маючи на увазі, що жінки відповідальні 

щонайменше за половину людських справ. Неможливо розглядати 

інклюзивний політичний розвиток без аналізу чи ці процеси сприяють 

досягненню гендерного балансу. Ека Дарбаідзе у своїй статті «Increasing 

Women’s Political Participation in Georgia» пропонує надзвичайно 

деталізований та глибокий аналіз участі жінок в органах політичної влади. 

Відповідно до нещодавнього індексу гендерного розриву за 2018 рік, 

здобутки Грузії в цьому аспекті скромні: Грузія займає місце дещо нижче 

середнього по світу показника у цьому рейтингу (Report, 2018). 
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Авторка пропонує огляд основних інтелектуальних традицій, які 

пояснюють представництво жінок у політичних інститутах та причини 

низького рівня цього представництва. Вона сама приєднується до нового 

напрямку досліджень, який ми можемо назвати «теза про політичну 

автономію». Загалом, цей підхід зосереджує свою увагу на важливості 

виборчих правил для визначення політичних результатів. Особливо 

наголошується важливість гендерних квот у цьому процесі. Стаття надає 

читачу значну інформацію, зібрану за результатами глибинних інтерв'ю з 

політиками чоловічої та жіночої статі, а також аналіз грузинського 

законодавства стосовно виборів. Авторка вважає, що механізмом 

забезпечення рівності мають стати гендерні квоти для жіночого 

представництва у політиці. Така політика має шанси на успіх, особливо 

якщо зважити на те, що громадська думка в Грузії схвально ставиться до 

збільшення частки жінок у прийнятті політичних рішень.  

Ігор Срібняк звертається до теми національної та націоналістичної 

мобілізації військовополонених українців, які перебували в польському 

таборі Стшалково впродовж 1921-1922 років. Після поразки українських 

визвольних змагань, частина колишніх військовослужбовців різних 

українських військових формувань була інтернованою в Польщі. 

Зважаючи на те, що військова боротьба за українську незалежність 

тривала впродовж кількох років і завершилася поразкою, зневіра була 

поширеною серед інтернованих. Національні активісти організували 

культурно-спортивне життя української громади табору та ефективно 

провели залучення значної частини українців до своєї активності. До 

засобів роботи активістів автором зараховано видання преси, 
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організацію роботи художньої студії, театру, хору, спортивних секцій. 

Важливим елементом повсякденного життя стала також діяльність 

громадських організацій — товариств зі збору та перерозподілу коштів і 

гуманітарної допомоги, організації свят та заходів. На думку автора, 

ситуацію у таборі Стшалково можна вважати успішним прикладом 

мобілізації національними активістами полонених солдатів у кризовий 

період. Саме така мобілізація дозволила зберегти військову організацію 

армії УНР та полегшила адаптацію колишніх комбатантів у міжвоєнній 

Польщі.  

У всіх статтях даного числа лише один актор є якщо не повністю 

відсутнім, то принаймні малопомітним, а саме — держава. Це не може не 

інтригувати, позаяк фокусі цього числа журналу є мобілізація. Мало яка 

мобілізація можлива без участі держави. Ця напіввідсутність потребує 

додаткової уваги та детальнішого пояснення. Такий слабкий акцент на 

державі може розглядатися як наслідок домінування однопартійного 

устрою в системі координат ленінських режимів. Тоді партія закріпила за 

собою командні висоти як інституційно, так і символічно. Партія піддавала 

державу — її військові інститути зокрема — численним технікам 

контролю, починаючи від ідеологічного пресингу і закінчуючи 

репресіями. Не менш важливим фактором є і те, що державоцентрична 

парадигма у суспільних науках, не кажучи про її відгалуження, яке 

переймається державою, що сприяє розвитку,  досі не укорінилася у 

пострадянських академічних спільнотах4.  

                                                             
4 Детальніший аналіз держави, що сприяє розвитку, можна знайти в: Кутуєв 2016. 



ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS 
© 2018 Foundation for Good Politics 
ISSN 2227-6068 

 
№ 2(10), 2018                                                                                                                                                                                                        20 

Статті, відібрані для цього спеціального випуску «Ідеології і 

політики», пропонують «шведський стіл» ідей для того, щоб розкрити різні 

виміри мобілізації та їх вплив на модернізацію/демодернізацію 

пострадянських «реальних суспільств».5 Відтак, варто підсумувати основні 

здобутки цього випуску за допомогою корисного трюїзму про 

суперечливу природу соціальних змін. Зміни, які несе з собою 

модернізація, не є винятком. Ми також мусимо пам'ятати те, що соціальні 

та політичні зміни не є незворотними. Нові інституції та практики, які 

з'являються в суспільствах, які надихаються переходом до модерну, 

крихкі та можуть швидко стати здобиччю процесів демодернізації. Після 

короткого періоду оптимізму, зумовленого інтеграцією колишніх членів 

соціалістичного табору до ЄС та НАТО, ми спостерігаємо відступ 

ліберальної демократії та зростання ксенофобії на тлі корупції, 

піднесення вождів на політичній арені (Derluguian, Earle & Reno 2016: 62-86) 

та бездіяльності урядів. Всі ці процеси недорозвитку та занепаду роблять 

потребу осягнути ідею модерну та її смислів імперативною. Чи є модерн 

лише випадковим наслідком століть нещадної конкуренції 

мілітаризованих держав? У такому випадку суть модерну — це оволодіння 

техніками панування. Саме національна держава стала інституцією, яка 

виявилася найбільш ефективною з огляду на здобуття монополії на 

насильство та акумуляцію влади. Вочевидь, ми говоримо тут про ідеї 

Чарльза Тіллі про розбудову держави, як організовану злочинність та 

ведення війни (Tilly, 1985: 169ff). Якщо ми підтримуємо цей реалістський, 

чи то пак цинічний підхід до феномену держави, то ми мусимо також 

                                                             
5 Стосовно терміну "реальних суспільств" - “real societies” (Див.: Alexander, 1998). 
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погодитися, що мобілізація, часто насильницька, є основною суттю 

модерності. Існує також альтернативне бачення «незавершеного проекту 

модерну» (Юрген Габермас), як процесу, чиєю differentia specifica є 

потенціал до емансипації. У такому випадку, ми маємо прийняти ідею про 

те, що свобода, розвиток людських можливостей та інклюзія є критеріями 

цієї історичної системи. Вочевидь, дискусія не завершена і жодне окреме 

число журналу не здатне її вичерпати.   

Напевно природу теперішнього бурхливого стану справ у регіоні в 

контексті імперативів мобілізації та їхнього потенціалу посилювати 

та/або руйнувати модернізацію, трансформуючи обіцянку модерну у 

практики демодернізації, якнайкраще схопив Софокл в своїй «Антігоні»: 

«Не можна нам віку людського, як є він, —  

Щасливий, чи може з бідою спізнався —  

Ні дуже хвалити, ні ганити дуже.  

Фортуна (Τύχη), бач, зрадниця, всяку людину  

То вгору підійме, то знов підламає.  

Що ж потім складеться і як воно буде,  

Того відгадати ніхто не зуміє» (Софокл, «Антігона»: 1155–

1160). 
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Анотація. Дана стаття присвячена аналізу еволюції у підходах 

європейських держав до комплектування збройних сил. Ця еволюція 

зображена як періодична зміна трендів та ідеологічних моделей у 

взаємовідносинах держави та підвладного населення. Залежно від 

історичної епохи методи мобілізації підвладного населення для військових 

потреб змінюються, а практики використання державою своїх громадян 

чи підданих для військових потреб можна описати як більш чи менш 

інтенсивні, так само як і безпосередній вплив збройної служби в армії на 

населення. Окремий акцент зроблено на розвитку даних процесів впродовж 

останніх десятиліть в Східноєвропейському регіоні і зокрема Україні, які 

досі виділяються на загальному тлі особливостями у комплектуванні 

збройних сил. Східноєвропейський регіон розглянуто в якості винятку, 

який підтверджує загальні тенденції у еволюції державних ідеологій 

комплектування збройних сил у світі.  
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Східна Європа, загальний військовий обов’язок, мобілізація.  
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Світові тенденції перерозподілу повноважень між військовою та 

цивільною складовою життя в суспільстві мають доволі зрозумілу 

еволюцію. Становлення та розвиток державних інститутів та державних 

механізмів стали незворотнім процесом, котрий перетворив населення 

конкретних територій у підданих або громадян, та забезпечив їх 

використання для державних потреб. Ключовою потребою будь-якої 

держави завжди було забезпечення територіальної цілісності у 

протистоянні з сусідами та утримання армій, які переважно складаються 

з тих самих підданих або громадян. Важливою рисою процесу залучення 

громадян до військової служби у європейському контексті є наявність 

конкретних її моделей. Такі моделі, які ми описуємо як державні ідеології 

комплектування, періодично виникають та поширюються у європейському 

просторі, і як наслідок — по всьому світу. Процес зміни цих моделей мав 

усі риси поширення трендів як популярних та загальновживаних у 

регіональному та світовому контексті процесів6.  

Основною метою даної статті є аналіз процесу зміни трендів та 

державних ідеологій комплектування збройних сил на європейському 

прикладі. Окрему увагу у цьому аналізі надано територіям Східної Європи, 

які демонструють значну специфіку у розвитку цивільно-військових 

                                                             
6 Для визначення тренду використано загальні ідеї з вивчення колективної поведінки, зокрема описані 
ще в працях класиків соціології (Turner & Killan 1957; Smelser 1962, 2, 170-188). Переносячи ідеї 
розвитку соціуму на еволюцію державних інститутів нами висунуто гіпотезу про те, що характер 
поширення і розвитку трендів можна прослідкувати і на прикладі конкретних державних ідеологій, і в 
нашому випадку цей процес буде продемонстровано на прикладі поширення і популярності ідей 
комплектування збройних сил. Швидкість поширення нових технологій комплектування переважно 
пов’язані з політичною доцільністю та регіональною популярністю конкретної концепції. 
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відносин. Не зважаючи на поширене бачення регіону як відсталого та не 

модернізованого  в різні історичні періоди, ми простежуємо специфічні 

тенденції у використанні державами регіону технологій комплектування 

збройних сил (Eellend 2008; Haid & Weismann & Wöller 2013; Weber 1976; 

Benecke 2006). Саме військова сфера стає важливим елементом 

модернізації та трансформації східноєвропейського суспільства під час 

модерної епохи. Цей аналіз доповнено новими емпіричними даними, 

зокрема отриманими внаслідок соціологічного дослідження за 

методикою модерованих групових дискусій на тему: «ціннісні орієнтації, 

проблеми та очікування молоді» (2017-2018 pр.), які демонструють те, що 

специфіка регіону у європейському контексті зберігається і надалі (Yenin 

& Serbulov 2018)7. 

Важливою для розуміння завдань цієї статті є також загальна 

історіографічна дискусія про роль цивільно-військових відносин у 

розвитку суспільних інститутів. Започаткована Самуелем Хантінгтоном ще 

в середині 20 століття, вона стала важливим напрямком в історіографії 

(Huntington 1957; Wilson 2007; Brannon 2009, 1-5). Не зважаючи на 

наявність кількох провідних теорій з розуміння суті залежності між 

цивільними і військовими факторами у розвитку конкретних суспільств, 

ця стаття має дещо іншу спрямованість. Теоретики цивільно-військових 

відносин розпочали розгляд важливості повноважень військових та 

цивільної влади на прикладі США та виокремили основні моделі та 

                                                             
7 Модеровані групові дискусії (МГД) у середовищі громадсько активної української молоді були 
проведені в грудні 2017-січні 2018 рр. і включали комплекс питань щодо ціннісних орієнтацій окремого 
вікового сегмента українського суспільства (17-21 рік). Вибірку склали 58 респондентів з різних 
регіонів та населених пунктів України. МГД проводились М. Єніним як складова глобального наукового 
проекту «Один мільйон голосів». Більш детально – у матеріалах звіту (Yenin & Serbulov 2018). 
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фактори перерозподілу суспільних повноважень між різними групами 

впливу (Schiff 2009, 109-126; Inbody 2016, 101-115). Наше дослідження 

презентує дещо відмінну точку зору на розвиток суспільства залежно від 

рівня залучення пересічних громадян (підданих) до державних справ, і 

зокрема концентрується на військовій службі як засобі залучення 

підвладного населення. У окремих аспектах ця стаття використовує ідеї 

теорії модернізації та показує залежність між рівнем залучення населення 

до військової служби та популярними в Європі ідеями (трендами).  

Такий аналіз може бути цінним для подальшої прогностичної оцінки 

розвитку взаємовпливів військової та цивільної сфери в регіональному та 

загальноєвропейському контексті. Стаття долучається до загальної 

дискусії про реальні потреби та завдання сучасної військової служби і 

залучення до неї пересічних громадян, котра вже давно назріла в 

українському суспільстві. 

 

Історичний досвід комплектування збройних сил 

У своєму розвитку людські суспільства демонструють доволі невелике 

різноманіття стосовно ідеї того, яким чином їх членам необхідно брати 

участь у захисті своєї групи. На даному етапі можемо виділити кілька 

моделей, загальнопоширених у світовій історії, які послідовно змінюють 

одна одну. Не зважаючи на існування певної кількості винятків, більшість 

європейських суспільств пройшли однаковий шлях еволюції у даному 

питанні. 
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До моменту створення організованих державних утворень найбільш 

поширеною формою суспільної самоорганізації є військова демократія 

(Khazanov 1968, 134-146; Морган 1933). Її досвід є універсальним для 

більшості людських суспільств. Військова демократія демонструє принцип 

загальної рівності у ранніх людських суспільствах коли на повноцінну 

роль у суспільстві могли розраховувати лише вільні та фізично повноцінні 

чоловіки (жінки). Саме вони переважно виконували основні економічні 

функції, були мисливцями, рибалками, землеробами чи скотарями. 

Фізична праця забезпечувала рівень розвитку, достатній також для участі 

у війні. При такій схемі організації на участь у війні могли розраховувати 

лише ті члени суспільства, які вважалися повноцінними і навпаки: сама 

можливість участі у війні була однією із складових суспільної 

повноцінності кожного із членів суспільства. Більшість важливих рішень 

такого суспільства приймалися на загальних зборах усього повноцінного 

населення, що і зумовило саму назву такого соціального устрою. З 

військовою демократією пов’язані також традиції вождівства або чіфдому 

— тимчасове делегування керівництва над конкретною суспільною 

групою демократично обраному вождю (Kradin 2002, 373-375). Такі 

повноваження часто надавалися конкретним особам на час війни для 

того, щоб забезпечити її ефективність і не використовувались під час 

миру. Не зважаючи на порівняну застарілість даної концепції, яку часто 

пов’язують з марксизмом, необхідно відзначити слушність теорії Моргана 

в окремих аспектах, які пізніше використовуються й іншими вченими 

(Tilly 1990, 29-30). 



ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS 
© 2018 Foundation for Good Politics 
ISSN 2227-6068 

 
№ 2(10), 2018                                                                                                                                                                                                        31 

Принципи військової демократії у рудиментарній формі 

зберігаються в усіх арміях світу, зокрема це принцип загальної рівності 

серед солдатів та забезпечення їм певного соціального статусу як осіб, 

яким суспільство делегує повноваження захисту від внутрішніх та 

зовнішніх ворогів. 

Подальший розвиток військової демократії та державних утворень 

мав наслідком створення інших моделей організації комплектування та 

військової служби (Глюкманъ 1910, 1-3; Magenheimer 1999, 9). Найбільш 

поширеними в історичній перспективі були наступні системи 

комплектування збройних сил: добровільний набір (найманство), 

феодальний принцип, рекрутська система поповнення та загальний 

військовий обов’язок.  

Добровільний набір є найменш обтяжливим для будь-якого 

суспільства адже полягає у платні військовослужбовцям коштів за їхню 

службу та обрання її у якості професії. За такої системи 

військовослужбовці фактично знаходяться поза суспільством і виконують 

свої функції тривалий період часу. Водночас саме професійні армії 

вважаються найбільш якісно підготованими та адаптованими до ведення 

військових дій. Функції військових найманців часто виконувались 

іноземцями, що лише відгороджувало армію від цивільного життя. 

Необхідність утримувати армію під контролем та стимулювати 

військовослужбовців до постійного ризику своїм життям призводила до 

потреби високих заробітних плат, і, відповідно, лише зменшувала 

загальну чисельність армії, що не завжди буває доцільним.  
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Феодальна система комплектування полягає у делегуванні всіх 

військових обов’язків суспільства окремій його частині (стану) — 

феодалам чи шляхті. В обмін на обов’язок служити у війську шляхта 

отримує широкі повноваження з адміністрування економічних ресурсів, 

переважно оподаткування підвладних селян та вплив на політичне життя 

в державі. Всі інші суспільні верстви є виключеними з процесів 

комплектування і фактично платять за це впродовж всього свого життя 

шляхом натуральних повинностей та обмеження прав (Tilly 1990, 29-30; 

France 1999, 40-51). За такої системи можемо спостерігати більш 

солідарну участь суспільства у питаннях своєї оборони з повним 

делегуванням самої військової служби окремому стану. 

Рекрутська система комплектування полягає у поширенні 

військового обов'язку на всіх членів суспільства без необхідності 

особистого відбуття військової служби. Дана система поширена в країнах 

Європи впродовж XVI – першої половини XIX століття і зазвичай включає 

законодавче регулювання взаємин держави та підданих (Allmayer-Beck 

1967, 12, 22; Broucek 1998, 15; Magenheimer 1999, 6-8). Процес її 

запровадження співпадає з формуванням абсолютистських держав (Luh 

2001, 158; Sikora 2008, 172; Hochedlinger 2000, 351-356). На практиці 

прописані в законодавстві формули виглядали наступним чином: 

формально все населення було зобов’язане служити, але служила лише 

невелика пропорція, про яку знало все суспільство (Josephus 1781; 

Екатерина 1783; Павел 1797). Місцеві органи влади або суспільного 

самоврядування, як наприклад сільська община чи міська управа, 

самостійно розподіляли необхідну квоту шляхом призначення або 
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жеребу, залишаючи більшість населення і далі непричетними до 

військової служби (Lucassen & Zürcher 1998; Dierk 2009, 26; Forrest 2002, 

111). Наприклад, в українських реаліях першої половини XIX століття це 

була поширена практика віддання поміщиком непотрібних йому 

бунтівних чи злочинних селян у рекрути (Миронов 2000, 131-132, 166-

169, 360-377; Mikaberidze 2009, 46-48, 50).  

Важливою рисою рекрутської системи була законодавча організація 

заступництва при виконанні військового обов'язку. Будь-яка людина, на 

яку випадав обов’язок дійсної служби в армії, могла делегувати його 

комусь іншому за рахунок грошової винагороди, чим активно 

користувалися заможні верстви суспільства. Хоча така система і 

забезпечувала хороший вишкіл – солдатами ставали довічно або на дуже 

тривалий період (25 років), вона була соціально несправедливою. Зі 

зрозумілих причин солдатами ставали представники бідних класів та 

прошарків суспільства так само як люди поза суспільством, якими часто 

жертвували селяни або міщани щоб не віддавати до війська своїх дітей. 

Ті, хто ставав солдатом, переважно назавжди покидали свою звичну 

соціальну групу і вже до неї не поверталися. Рекрутчина характерна для 

«суспільств підданих» і зникає після становлення в Європі «суспільств 

громадян» (Скорейко 2012, 12-18; Hämmerle 2004; Frevert 2004, 77-99, 

263). 

Загальний військовий обов’язок є логічним розвитком рекрутського 

комплектування. Основна різниця між цими системами полягає в тому, що 

при першому військовий обов’язок є не лише поширеним на всіх 

громадян, але і має відбуватися особисто кожним із них. Таким чином, 
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військовий обов’язок став безпосереднім компонентом громадянських 

прав у Європі 2 половини 19 століття (Adams & Poirier 1987, 20-31; 

Challener 1955, 46). На відміну від попередньої епохи, кожен мав 

відбувати військову службу особисто. Апогеєм використання даної 

системи комплектування стали дві світові війни, коли мільйонні армії 

включали в себе практично все наявне чоловіче населення воюючих 

країн. Холодна війна продовжила дану тенденцію, адже обидва 

військово-політичні блоки активно готували резерви навчених солдатів 

для можливого світового військового протистояння, яке так і не стало 

реальністю. 

На доповнення до даних схем необхідно зауважити ще один вимір 

комплектування армії, який значним чином впливає на цивільно-військові 

стосунки. Це спосіб організації збройних сил для війни. У даному вимірі 

виділяють насамперед кадрову та міліційну системи. При кадровій 

системі всі збройні сили або принаймні їх частина постійно знаходяться 

на військовій службі. Після початку війни відбувається мобілізація — 

кадрові підрозділи формують основу, яка поповнюється попередньо 

підготованими солдатами. За миру солдати проходять підготовку у 

кадрових підрозділах впродовж доволі тривалого часу (як правило 6-36 

місяців). При міліційній системі кадра як така відсутня, а солдатський 

склад залучається до служби лише за умов війни. Під час миру солдати 

отримують скорочену підготовку впродовж кількох тижнів.  

Цілком зрозуміло, що жодна із наведених систем практично ніде не 

використовувалась в «чистому вигляді» і історія демонструвала значну 

кількість змішаних форм. Не зважаючи на це, саме наведені види 
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комплектування були поширеними у європейському контексті (Глюкманъ 

1910, 1-7; Magenheimer 1999, 9). 

Табл. 1. Основні принципи використання провідних систем 

комплектування збройних сил у Європі 

 Військова 
демократія8 

Вільний 
набір 

Рекрутчина Загальний 
військовий 
обов’язок 

Феодалізм 
(окремий стан 
суспільства) 

Служба лише 
для 

повноцінних 
членів 

суспільства 

+ - - + (+) 

Персональність 
відбуття 
обов'язку 

+ + - + (+) 

Загальність 
відбуття 
обов'язку  

+ - + + (+) 

 

Держава та ідеологія набору армії 

Наведені типи комплектування змінюють один одного у доволі простій 

еволюції, через яку пройшла більшість європейських держав. Практично 

кожен із етапів перетворення держав відповідає своїй формі 

комплектування і різним масштабам залучення підданих до військової 

служби відповідно. У Європі така еволюція має всі риси розвитку та 

поширення трендів: після появи нової системи комплектування у одній з 

європейських країн вона відносно швидко поширюється і серед усіх 

інших (Flynn 2002, 25-27; Dierk 2009, 30). 

                                                             
8  Альтернативні таблиці бачення розвитку та розподілу повноважень між армією, суспільством і 
державою та загальні ідеї стосовно розвитку наведених тут систем комплектування (Mjøsen & van Holde 
2002; Kestnbaum 2002; Møller 2002, 294). 
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Прямі взаємозалежності між комплектуванням та формуванням 

державних структур стали основою для цілої низки історичних, 

політологічних та соціологічних концепцій.  

Однією з найбільш комплексних таких концепцій є ідеї Чарльза 

Тіллі про перетворення державних структур та армій в історії Європи 

(Tilly 1990, 29-30, 107-126, 192-199). Залежно від епохи, він встановив 

залежність між капіталом та державним насильством у більшості 

європейських держав. Загалом він виділяв чотири етапи у трансформації 

впливу насильства і капіталу: патримоніалізм, брокераж, націоналізацію 

та спеціалізацію. Перший з цих етапів характеризувався інтересами 

отримання данини з завойованих територій для утримання армії, а 

солдати переважно набиралися за родоплемінним чи феодальним  

принципом. Під час брокеражу збройні сили комплектувалися зазвичай з 

найманців, і для їх утримання держава використовувала послуги 

капіталістів, які натомість отримували частку державних повноважень у 

сфері перерозподілу та збирання податків. Період націоналізації, як його 

виділяє Тіллі – 18-19 століття – це час використання для військових 

потреб масових армій та власного населення, концентрація повноважень 

з контролю та фінансування армії в руках держави. Останній етап – час, 

коли армія та її структури втрачають будь-яку незалежну роль та 

перетворюються на частину бюрократичного апарату з чітко визначеними 

функціями.  

Схожу концепцію висловив Гюнтер Ротенберг при аналізі 

становлення державних структур та армії в імперії Габсбургів (Deák 1990, 

25; Rothenberg 1976). Його ідея полягає в тому, що впродовж Нового часу 
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збройні сили перетворюються з незалежного органу, котрий міг впливати 

на державну політику на субординований державі інститут. Відповідно до 

його концепції, впродовж 1522-1625 рр. відбувалося створення 

центральних інститутів з управління армією, до початку 18 ст. армія як 

інститут збільшувала свій вплив на державне життя, а до початку 20 ст. 

стала інструментом державної політики, чітко підпорядкований волі 

цивільної адміністрації.  

У обох наведених концепціях простежується принцип еволюції 

цивільно-військових стосунків, котрий приводить до загального висновку 

про те, що логічним завершенням протистояння інститутів держави та 

армії стає підпорядкування армії цивільній адміністрації. Основні 

контраргументи до цієї теорії висунули теоретики цивільно-військових 

відносин, котрі аргументували зростання політичного впливу армії під час 

Холодної війни (Schiff 2009, 109-126; Inbody 2016, 101-115). 

Важливим компонентом, котрий залишився поза увагою у 

наведених концепціях, є модель залучення населення до служби в 

збройних силах. Загальний військовий обов’язок став не лише черговим 

етапом у розвитку цивільно-військових відносин, але мав також цілу 

низку додаткових функцій. Справжня популярність до цієї системи 

прийшла у другій половині 19 століття, коли завдяки переможним війнам 

Пруссії та Німеччини й інші країни переконались у потребі її 

використання. Простота сформульованої Клаузевіцем ідеї про 

необхідність масових мільйонних армій як результат технічного прогресу 

озброєнь, а також економічна вигода від короткотривалого навчання 
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солдатів під час миру стали ключовими факторами у застосуванні цієї 

системи (Clausewitz 1832).  

Практично у всіх випадках використання загальний військовий 

обов’язок стає компонентом державної системи інтеграції населення. 

Залежно від конкретної державної моделі військова служба несе в собі й 

ідеологічне навантаження та виконує функцію демонстрації на практиці 

державної моделі. Саме тому багато хто із дослідників говорить про 

армію як «школу нації», і саме друга половина ХІХ століття є часом коли 

комплектування починає стосуватися кожного в Європі (Hämmerle 2004; 

Geva 2013; Cholij 2013).  

Залежно від державних завдань на військову службу для молоді 

покладалось і відповідне ідеологічне навантаження. Найбільш 

поширеною в європейській практиці стала практика творення 

національних держав, котрі переважно використовують уніфікаційні та 

асиміляційні моделі державної модернізації. Тут необхідно погодитися з 

ідеєю Тіллі та багатьох інших дослідників про єдність модернізації та 

мілітаризації, особливо впродовж «довгого» ХІХ століття (Tilly 1990, 122f; 

Weber 1976; Benecke 2006; Rakowska-Harmstone 1990). У національних 

державах армія зазвичай використовувалась для посилення націоналізму 

та виховання своїх громадян у національних традиціях, часто включаючи 

прояви нетолерантності до представників нетитульних національних груп 

(Rakowska-Harmstone 1990, 132-139, 152-154; Sanborn 2003, 20-130). 

Державний націоналізм у освітній сфері, таким чином, намагалися 

продовжити і в армії для формування певного типу лояльних та 

національно свідомих громадян. 
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Важливою функцією загальної військової служби також стала 

потреба модернізації всіх громадян конкретної держави та їх підведення 

до спільного освітнього чи культурного рівня. Така «модернізація» стала 

результатом загального прогресу та віри державних інститутів у те, що 

саме держава має формулювати образ «повноцінного модернізованого 

громадянина». Зважаючи на конкретну ситуацію, пряме державне 

втручання не завжди було потрібним, але сама ідея прогресу подекуди 

примусово нав’язувалася задля того, щоб не бути відсталим у модерній 

Європі. Особливо актуальним такий примус був на територіях державних 

периферій Центральної та Східної Європи. Військова служба виконувала 

функцію одного з рушіїв модернізації, який мав завершити перетворення 

відсталих селян з традиційним світоглядом на новітніх громадян 

(Hämmerle 2004; Cholij 2013, 111-115; Hryniuk 1991, 32, 40; Megner 1986, 

231-235). Вплив військової служби простежується насамперед у трьох 

сферах повсякденного життя: світогляді, освіті та кар’єрних можливостях. 

Для багатьох представників державних периферій військова служба стала 

одним із «вертикальних ліфтів» та допомогла у процесі підвищення 

індивідуального соціального статусу та інтеграції в суспільство (Celso 

2001, 53). 

Загальний військовий обов’язок став компонентом європейської 

лібералізації та демократизації. Виникнення під час Французької 

революції 1789 р. такого явища як «народне ополчення» (levée en masse) 

поєднало загальну емансипацію та військову службу. Відтепер кожен 

вільний громадянин разом з правами та свободами автоматично 

отримував і обов’язки, в тому числі й військової служби. Принцип 
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громадянин-солдат поступово поширюється і в інших європейських 

країнах і остаточно закріплюється після запровадження загального 

виборчого права (Blanton 2009, 6-9; Kestnbaum 2002, 118; Скорейко 2012, 

12-18). Певним продовженням даної концепції можна вважати також 

ідеологічний вплив, зокрема ідею тотальності війни. Якщо конкретне 

суспільство націлене на ведення війни на знищення ворога, до якої 

гіпотетично буде залучено всіх і кожного, то військовий обов’язок 

починає вважатися беззаперечним для кожного з членів суспільства. Як 

приклад такої ситуації можемо розглянути військову службу під час 

світових воєн або ж Холодної війни, коли конкретна державна ідеологія 

примушувала кожного до участі у воєнних діях (Frevert 2004, 77-99, 263, 

285; Flynn 2002, 247-250). 

Доволі специфічну ситуацію демонструє запровадження 

універсальної військової служби у багатонаціональних державах, зокрема 

Османській та Австро-Угорських імперіях. На відміну від інших держав з 

уніфікаційною ідеологією, тут державна політика передбачала етнічний та 

національний плюралізм, котрий подекуди було відображено і у збройних 

силах. Імперія Габсбургів, зокрема, намагалася надати своїм підданим 

рівні права з використання мови та забезпечення релігійних потреб 

кожної конфесії під час служби в армії (Choliy 2016, 48-53). Османська 

імперія тривалий час використовувала схожу концепцію загальної 

громадянської рівності (т. зв. oттоманізм) стосовно своїх підданих, 

належних до немусульманських конфесій, яка мала також своє 

відображення в армії (Barkey & Gavrilis 2016, 24-42; Adanir 2011, 113, 124; 

Hacisalihoğlu 2007). Обидва ці приклади демонструють можливість 
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застосування неасиміляційних толераційних моделей військової служби, 

які відповідають загальному спрямуванню державної політики. 

Для завершення аналізу основних процесів зв’язку ідеології та 

комплектування мусимо вказати також на два найбільш відомі винятки у 

європейському контексті. Перш за все, це швейцарська армія, котра вже 

впродовж кількох століть використовує загальне міліційне 

комплектування своїх збройних сил. Кожен із громадян Швейцарії 

проходить короткий курс військового навчання, після чого повертається 

до цивільного життя. Армія виконує фактично лише цю функцію і не має 

значних кадрових підрозділів. На додаток до цієї специфіки, установи 

армії є двомовними і одночасно використовують німецьку та французьку 

мови (Flynn 2002, 25). Іншим відомим винятком є британська армія, котра 

традиційно використовує виключно добровільне комплектування. В 

кризові періоди світових воєн (1916-1920, 1939-1960) тут 

використовувалося загальне примусове комплектування, від якого 

відмовилися одразу після зникнення конкретних військових загроз. 

Обидва винятки демонструють можливість використання інших, 

нетрендових схем комплектування збройних сил за конкретної державної 

потреби (Adams & Poirier 1987, 20-31; Forrest 2002, 111; Flynn 2002, 25, 

30, 43; Jahr 1998, 50-57, 67-70).  

Таким чином, запровадження загального військового обов’язку 

постає фінальним у процесах еволюції моделей комплектування, адже 

наступного елемента у ній поки немає. Водночас саме загальний 

військовий обов’язок став тією моделлю, яка найактивніше 

використовується європейськими державами для завершення процесів 
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націотворення та вирішення інших питань державотворення та цивільної 

мобілізації населення. Комплектування збройних сил мало значну 

кількість додаткових функцій починаючи з ХІХ століття: уніфікації, 

інтеграції, модернізації, контролю, використання. Загальний військовий 

обов’язок внаслідок свого впливу у різних сферах життя суспільства 

перетворився на фінальний варіант розвитку цивільно-військової 

взаємозалежності та найвищий ступінь взаємодії армії та суспільства. 

 

Світ після конскрипції. Post-Soviet post-conscription 

Розглядаючи світові традиції комплектування збройних сил ми бачимо 

висхідний процес розвитку, який етап за етапом проходять більшість 

європейських країн. Цілком логічним було б припустити появу чергової 

моделі, котра б завоювала популярність у Європі. Проте, історичні реалії 

показують інший процес — відмову від пошуків нових моделей і заміну 

конскрипції добровільним комплектуванням. 

Ключовими подіями, які вплинула на чергову зміну тренду і відмову 

від універсальної військової служби, стали розпад СРСР та закінчення 

Холодної війни. Зникнення Організації Варшавського Договору та 

дезінтеграція колись єдиних збройних сил Радянського Союзу стали 

суттєвим кроком у загальносвітовому роззброєнні. Більшість колишніх 

союзників СРСР перейшли до нейтралітету, а невдовзі — почали 

налагоджувати партнерські стосунки з колишніми суперниками з НАТО 

(Corum 2014, 13-21; Tomek 2014, 38-43). Цей процес збігся у часі з 

поступовою демократизацією суспільного життя і багатьма сучасниками 

вважався одним цілим. Цілком можливо, що саме тому і обов’язкова 
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військова служба багатьма почала вважатися одним із компонентів 

застарілої радянської системи, більше не потрібною для нових 

демократичних суспільств. Принципи особистої свободи громадян набули 

важливого значення у ідеологіях більшості пост-радянських країн, і тому 

таке обмеження свободи як примусова військова служба почали 

сприймати як неактуальну суспільну та державну практику (Rakowska-

Harmstone 1990). 

Не останнім аргументом на користь відмови від примусового 

комплектування стала загальна розрядка у міжнародних відносинах та 

зникнення загрози великої континентальної війни в Європі вперше після 

1940-х років. Країни колишнього СРСР намагалися налагодити своє 

незалежне повсякденне життя та надавали мало уваги військовому 

розвитку, а пострадянський військово-промисловий комплекс (ВПК) на 

довгий період часу був дезорганізованим через зникнення 

міжреспубліканських економічних зв’язків. Військовий потенціал 

колишнього СРСР став об’єктом торгу між владою пострадянських 

республік та делегатами Заходу і часто продавався за безцінь. Цей процес 

довершили кризові явища в економіці пострадянського простору 1990-х 

рр. (Brannon 2009, 6-12, 21-25).  

Впродовж 1990-2010 років більшість країн Західної та Центральної 

Європи здійснили поступовий перехід від примусового загального 

комплектування до добровільного набору, чим переважно і закінчився 

«життєвий цикл конскрипції» (Mjøsen & van Holde 2002, 92). Таку ситуацію 

передбачено ще в 1991 р., коли вперше відзначено те, що у активних 

війнах вже не воюють призовники, а лише солдати-професіонали (Flynn 
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2002, 248). Насправді крім конкретних трендових процесів та втрати 

популярності причинами остаточної відмови від примусового 

комплектування стали також подальша технологізація армій та 

внутрішньополітичні проблеми країн, що переживали трансформацію. 

Загалом відмова стала реальністю у більшості європейський країн через 

комплексний вплив цілої низки факторів і стала загальноєвропейським 

трендом майже одночасно із прогресом євроінтеграції (Ajangiz 2002, 307-

310, 314, 324-330). 

Процес переходу до добровільного комплектування було 

реалізовано по-різному, залежно від державних реалій: шляхом повної 

зміни військового закону та запровадження добровільного прийому на 

службу, або ж шляхом зменшення квот щорічного набору до армії до 

мінімальної кількості. За останнього варіанту військова повинність не 

скасована, але чимось нагадує реалії XVII–XVIII століть: існує військовий 

обов’язок, але його не потрібно відбувати особисто. Ті держави, які 

обрали останню модель, принаймні декларативно заявляють про 

можливість повернення загального комплектування за конкретної 

потреби (Flynn 2002, 247-248; Frevert 2004, 276-279). 

Центрально-Східна Європа, як і практично весь пострадянський 

простір, постають як європейський виняток у практиках розвитку армій 

після 1990 року. Загальний тон у такій ситуації завжди задавала позиція 

РФ стосовно чисельності та комплектування збройних сил, яка 

залишається незмінною впродовж десятиліть. Всі сусідні країни 

потрапляють у ситуацію, аналогічну зі «стримуванням» періоду Холодної 

війни. РФ має масову армію та значний резерв навчених солдатів та може 
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швидко збільшити свої збройні сили за потреби. Аналогічно і сусіди РФ в 

СНД, як найбільш імовірна мета російської агресії, мусять також 

організовувати свої сили за тим самим принципом щоб мати хоча б якісь 

резерви солдатів для протиставлення масовій російській армії (Taylor 

2003, 248-256, 324-326). Така думка не була поширеною на 

пострадянському просторі донедавна. Чи не найбільш симптоматичним є 

український приклад, котрий демонструє процес зіткнення світових та 

регіональних реалій комплектування (Møller 2002, 294).  

На сучасному етапі Східна Європа може бути описана як регіон, що 

застряг у примусовому універсальному комплектуванні. На відміну від 

радянського періоду, коли військова служба була обов’язковим 

компонентом життя кожного чоловіка, зараз вона не виконує 

універсальної функції та є обов’язком лише для конкретних частин 

населення з середнім або низьким соціальним статусом. Саме соціальна 

несправедливість військової служби, так само як часті зловживання 

стосовно солдатів часто і є основою критики застосування примусового 

комплектування.  

Після розпаду Радянського Союзу Україна отримала в спадок значну 

частину його збройних сил, зокрема матеріальні запаси, зосереджені на 

західному кордоні СРСР для можливої атаки проти сил НАТО в Європі. До 

важливих компонентів радянського військового спадку необхідно 

зарахувати також ядерний арсенал із засобами доставки ядерної зброї, а 

також розвинений ВПК, щоправда обидва ці елементи були частиною 

єдиної радянської системи і практично не могли застосовуватись окремо 

без інших республік та центральних органів управління СРСР. Десятиліття 
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використання загального військового обов’язку та його тотальність в СРСР 

залишили Україні у спадок мільйони попередньо навчених резервістів, які 

могли бути використаними у можливій війні. Необхідно також зауважити, 

що Україна тривалий період була значним кадровим резервом із 

забезпечення ЗС СРСР висококваліфікованими фахівцями усіх військових 

спеціальностей (Rakowska-Harmstone 1990, 125, 131-137, 146). Зважаючи 

на надлишковість військового потенціалу Україна прийняла рішення про 

поступову конверсію та зменшення витрат на оборону, якого і 

дотримувалась аж до 2014 р. у 1991 році розпочалась також суспільна 

дискусія про те, якою має бути українська армія, яка насправді не 

призвела до вагомих результатів — армія незалежної України дуже довго 

була точною копією радянської без відчутних змін (Taylor 2003, 248-256; 

Закон України 1992). 

Практика загального військового обов’язку продовжувалась в 

Україні до 1999 р. Перші роки незалежності більшість молодих чоловіків 

і надалі відбували дійсну дворічну службу в армії та зараховувались до 

резерву. Масштабні зміни розпочалися в 1999 р., коли вперше було 

прийнято закон про обмеження призову та його призупинення через 

неможливість надавати військовий вишкіл всім наявним призовникам 

(Указ 1998; 1999a; 1999b). Надалі призов перестав бути загальним і 

відбувався на квотній основі, котра дечим нагадувала практику 

рекрутського комплектування XVIII століття. Щорічно вищі органи влади 

України визначали необхідну кількість призовників для поповнення армії, 

і набиралась саме конкретна кількість, а не кожен із зобов’язаних. Надалі 

загальна кількість призовників щорічно зменшувалась як данина 
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негативній демографічній ситуації та загальнодержавній політиці зі 

зменшення фінансування збройних сил (Постанова 2011a; 2011b; 

Розпорядження 2017а; 2017b). За період 1999-2017 рр. державні квоти 

на призов до Збройних сил України зменшились зі 101 тис. до 52 тис. 

(2011) та 26 тис. на рік (2017). 

Фінальним моментом у застосуванні універсального примусового 

комплектування в Україні мав стати 2013 р., після якого армія мала 

комплектуватися виключно на добровільних засадах, а призов осені 2013 

мав бути останнім (Ajangiz 2002, 314, 324-326, 330). 

Революційні події зими 2013-2014 рр. та початок військової агресії 

РФ проти України продемонстрували хибність відмови від масових 

наборів в армію. Впродовж 2014-2016 рр. крім призовів молодих 

поповнень відбувалася мобілізація попередньо тренованих резервів для 

забезпечення штатної чисельності збройних сил під час воєнних дій. На 

сучасному етапі примусове комплектування є безальтернативною 

моделлю для України. Наявність агресивно налаштованої сусідньої 

держави з практично необмеженим потенціалом навчених солдатів 

змушує і Україну постійно готувати навчених резервістів для армії. 

Зрозуміло що загальний військовий потенціал РФ переважає потенціали 

прилеглих до її кордонів сусідів, проте саме масові мобілізації можуть 

допомогти потенційним жертвам російської агресії вистояти проти 

першого удару. Навіть найкраще вишколена армія професіоналів не 

матиме ваги у потенційному масовому конфлікті через свою 

нечисленність, що найкращим чином довели військові дії під час Першої 

світової війни (Wawro 2014, 134-136). Саме тому Східна Європа 



ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS 
© 2018 Foundation for Good Politics 
ISSN 2227-6068 

 
№ 2(10), 2018                                                                                                                                                                                                        48 

потенційно є територією з перспективами існування загального 

військового обов’язку впродовж наступних десятиліть у якості фактору 

стримування можливої агресії. Ця система комплектування 

використовується українськими збройними силами та арміями кількох 

сусідніх з РФ країн. 

Дані соціологічних опитувань серед громадсько активної 

української молоді демонструють аналогічне зіткнення європейських 

трендів та регіональних реалій (Cammack 2001, 175, 190-192). Насправді 

вони показують те, що суспільна дискусія про те, якою має бути українська 

армія та яким чином вона має комплектуватися, розпочата в 1991 році та 

актуалізована впродовж 2014-2018 рр., досі не закінчена (Yenin & 

Serbulov 2018, 38-41). 

Ставлення респондентів до військової служби є неоднозначним. 

Хоча певна частина суспільства готова як брати участь у мобілізації за 

умов війни, так і проходити строкову військову службу, все ж виділяється 

ціла група факторів відмови від неї. Основним з них необхідно назвати 

загальний лібералізм і протест проти повноважень держави змушувати 

громадян щось виконувати, в тому числі і військовий обов’язок. Ідея 

особистого вибору, служити чи не служити, надзвичайно сильна серед 

респондентів, так само як і намагання задекларувати альтернативні 

моделі виконання завдань з захисту держави, що певним чином 

перегукується з загальноєвропейською тенденцією поширення 

можливості альтернативної цивільної служби в другій половині ХХ 

століття. Значна частина молоді декларує готовність допомагати у захисті, 

але не зі зброєю в руках. До факторів заперечення потреби військової 
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служби необхідно зарахувати також неефективність підготовки під час 

військової служби як частину загальної державної неефективності, 

індикаторами котрої є корупція, звільнення частини населення від 

військової служби, нестатутні стосунки в армії (дідівщина), застарілість 

правил військового навчання та підготовки. До окремого фактору 

віднесемо прояви регіонального патріотизму та небажання виходити за 

межі свого регіону за умов військового конфлікту. Останній феномен має 

доволі тривалу історичну традицію в українському суспільстві (Коваль 

2005, 136; Onuch 2014, 167). Військова складова перестає бути частиною 

суспільної мобілізації і на сучасному етапі несе в собі суто військові 

компоненти.  

Таким чином, Україна демонструє доволі специфічний шлях 

розвитку та застосування трендів комплектування збройних сил, які 

названі нами державними ідеологіями комплектування. Технології 

комплектування ми можемо розуміти як певні ідеологічні концепції, які 

виступають не лише в якості конкретного методу отримання людських 

ресурсів для збройних сил, але як і загальної державної ідеології 

стосунків між державою та підданими. Розглядаючи розвиток названих 

ідеологій у Європі можна простежити зрозумілу залежність у їх 

застосуванні, котра закінчується впродовж першого десятиліття ХХІ 

століття. На сучасному етапі світ знаходиться в процесі трансформації, що 

зокрема демонструє приклад Східної Європи і України. Схоже, що 

остаточний вибір на користь примусового чи добровільного 

комплектування ще не зроблений, і саме Україна може бути тут носієм 

нового тренду, який матиме свій вплив та поширення в регіоні та на всій 
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території Європи. Українське суспільство, і зокрема молодь, є певним 

індикатором даного процесу та декларує обидва можливі варіанти 

розвитку стосунків армії та суспільства у майбутньому. «Застряглість» 

України в примусовому комплектуванні поступово вступає у все більшу 

конфронтацію з реаліями та очікуваннями українського населення. З 

іншого боку, саме Україна є носієм тренду відродження примусового 

комплектування, до якого за останні роки звернулися кілька європейських 

країн. 
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ІДЕОЛОГІЧНІ ФОРМИ ТА ЦІННІСНІ МОДИФІКАЦІЇ ПАТРІОТИЗМУ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ  

(НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ МОДЕРОВАНИХ ГРУПОВИХ ДИСКУСІЙ) 

Максим Єнін 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет імені 

Ігоря Сікорського» 

ORCid: 0000-0002-3835-2429 

 

Анотація. В статті розглянуто основні ідеологічні форми та особливості 

мобілізаційних практик патріотизму, виявлено його ціннісні модифікації у 

свідомості української молоді, фактори мотивації та демотивації участі 

у військовій мобілізації, відношення до строкової військової служби. 

Стаття базується на емпіричних даних соціологічного дослідження, яке 

було проведено автором з представниками української молоді (жовтень 

2017 — січень 2018 рр.) в рамках міжнародного дослідницького проекту 

«Один мільйон голосів — 2» та теми грантового проекту Міністерства 

освіти і науки України: «Удосконалення шляхів розвитку людського 

капіталу як фактор підвищення мобілізаційного потенціалу України».  

 

Ключові слова: патріотизм, етнічний та громадянський 

патріотизм, історична пам'ять, ідеологічні форми патріотизму, 

мобілізаційні практики патріотизму, молодь.   
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Актуальність теми. Системна криза, в якій вже довгий час перебуває 

українське суспільство, а також трагічні події з кінця 2013 р., пов’язані з 

гибеллю громадян в Києві та Одесі, війною на Донбасі та втратою 

Кримського півострову, висувають на одне з перших місць проблему 

підтримання загальнонаціональної солідарності, збереження і 

відтворення духовних і соціокультурних цінностей, серед яких 

основоположною є ідея патріотизму. Цементуючи систему 

загальнонаціональних цінностей, патріотизм є основою 

загальноукраїнської ідентичності, державного будівництва і національної 

безпеки. Але яким чином в умовах кризи державних інститутів можливе 

відродження патріотичної ідеї та виховання громадян-патріотів в Україні? 

Вирішення цієї проблеми ускладнено культурно-історичною 

диференціацією українських регіонів. На цій проблемі спекулюють 

внутрішні екстремістські сили, зокрема, праворадикального та 

сепаратистського ідеологічного спрямування, а також зовнішні суб’єкти, в 

першу чергу шовіністично налаштовані представники правлячого класу в 

РФ. 

З іншого боку, патріотизм є джерелом легітимності політичної 

влади, а отже джерелом існування національної держави, яка в умовах 

глобалізації переживає кризу і все частіше лунають заклики про заміну 

патріотизму як старіючої цінності космополітизмом. Наряду з цією 

тенденцією існує й протилежна тенденція — патріотизм абсолютизується, 
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ототожнюється з ксенофобією, національною нетерпимістю до всього 

іноземного, стаючи джерелом міжнаціональної конфронтації.  

Метою даної статті є виявлення основних ідеологічних форм, яких 

може набувати патріотизм, особливостей його мобілізаційних практик, а 

також його ціннісні модифікації у свідомості української молоді. 

Додатковими завданнями нашого дослідницького колективу під час 

проекту було виявлення факторів, що мотивують/демотивують молодь 

приймати участь у військовій мобілізації, відношення до проходження 

строкової служби.  Актуальність постановки даного дослідницького 

питання зумовлена інтенцією державної влади останніх трьох років 

робити особливий акцент на військовій складовій патріотичного 

виховання дітей та молоді, а також формуванням нормативно-правової 

бази з акцентом на військову мобілізацію. Так, в редакції Концепції 

національно-патріотичного виховання «пріоритетне місце відводиться 

військово-патріотичному вихованню, зорієнтованого на формування у 

зростаючої особистості готовності до захисту Вітчизни, розвиток бажання 

здобувати військові професії, проходити службу у Збройних Силах 

України як особливому виді державної служби» (Додаток до наказу, 2015). 

В Концепції також зазначається: «Робота з військово-патріотичного 

виховання учнівської молоді має проводитися комплексно, в єдності всіх 

його складників спільними зусиллями органів державного управління, а 

також освітніх закладів, сім'ї, громадських організацій та об’єднань, 

Збройних Сил України, інших силових структур. Системна організація 

військо-патріотичного виховання молоді має бути спрямована на 

підготовку її до оволодіння військовими професіями, формування 
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психологічної та фізичної готовності до служби в Збройних Силах, 

задоволення потреби підростаючого покоління у постійному 

вдосконаленні своєї підготовки до захисту Вітчизни» (Додаток до наказу, 

2015). На державно-законодавчому рівні в законі «Про особливості 

державної політики із забезпечення державного суверенітету України на 

тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях» 

задекларована мета відновити суверенітет над тимчасово окупованими 

територіями, забезпечення національної безпеки і оборони, відсіч і 

стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і 

Луганській областях (Закон України, 2018).  

 Закономірно, що попередню оцінку результативності даної мети 

повинні дати відповіді на запитання: як молодь сприймає службу в армії, 

наскільки престижною вважається професія військовослужбовця?   

 

Емпірична база дослідження. 

На сьогоднішній день валідних соціологічних досліджень патріотизму в 

Україні немає, нами були зроблені одні з перших кроків в цьому 

напрямку. Нашою дослідницькою групою проведено в Україні 8 

модерованих групових дискусій (МГД) протягом жовтня 2017 — січня 

2018 рр. Загальна вибірка — 58 опитаних представників молодіжної 

когорти населення у віці від 17 до 20 рр., які є членами громадських 

організацій, органів студентського самоврядування, місцевих ініціатив. Ці 

МГД є частиною міжнародного дослідницького проекту «Один мільйон 

голосів — 2», що проводився для міжнародної молодіжної громадської 

організації YMCA і мав на меті вивчення ціннісних орієнтацій, проблем та 



ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS 
© 2018 Foundation for Good Politics 
ISSN 2227-6068 

 
№ 2(10), 2018                                                                                                                                                                                                        65 

очікувань молоді різних країн у період входження у доросле життя. 

Національний координатор проекту в Україні — Генеральний секретар 

Громадської Спілки «YMCA України», кандидат юридичних наук — В. А. 

Сербулов. Науковим керівником цього проекту в Україні є автор цієї 

статті, асистував йому О. Бевзюк-Волошин, магістрант кафедри соціології, 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

університет імені Ігоря Сікорського».  

Проект відбувався за сприянням та інформаційної підтримки 

Міністерства молоді та спорту України. Окремі тематичні блоки цих МГД, 

що стосувались життя молоді, були частиною грантового проекту 

Міністерства освіти і науки України на тему: «Удосконалення шляхів 

розвитку людського капіталу як фактор підвищення мобілізаційного 

потенціалу України». Науковий керівник грантового проекту — кандидат 

історичних наук — С. Чолій, який наразі є одним із провідних дослідників 

в галузі військової історії в Україні (Чолій, 2016; Cholij, 2013).  

Методика дослідження націлена на визначення того, як в різних 

дискурсах відбувається інтерпретація патріотизму та понять, пов’язаних з 

ним (країна, держава, народ, нація, мобілізація, військова служба і т.д.). 

Дослідницький гайд складався з трирівневої структури питань: 1) 

Прагнення та очікування молоді. Як би Ви визначили поняття 

«патріотизм»? Чи вважаєте Ви сучасну українську молодь патріотичною? 

Чому? 2) Проблеми та перешкоди. Як ви ставитеся до проходження 

строкової військової служби? Як Ви думаєте, які фактори мотивують та 

демотивують молодь приймати участь у військовій мобілізації? 3) Рішення 

та ідеї. Які форми участі, на Вашу думку, є ефективними у допомозі 
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збройним силам України або держави в цілому: військова мобілізація, 

строкова військова служба, волонтерство та ін. Яка історія, на Вашу думку, 

є надихаючою, є хорошим прикладом в контексті добровільної військової 

мобілізації? Чим запам'яталась Вам ця історія і чим саме вона надихає?  

 

Ідеологічні форми патріотизму та мобілізаційні практики 

Як правило, сутність патріотизму осмислюється різними авторами у 

філософських категоріях як моральний і політичний принцип, соціальне 

почуття, змістом якого є любов до батьківщини і готовність заради неї 

жертвувати своїми інтересами. Зокрема, українські вчені, В. Якунін і Р. 

Гула, розкривають поняття патріотизм «як філософську категорію, складне 

соціально-політичне явище, емоційно-психологічний феномен, що 

проявляється через практичний досвід і відношення до виконання 

завдань на благо Батьківщини, високу відповідальність за її долю і 

майбутнє. Патріотизм як цілісна система, що включає в себе реально 

існуючі почуття, погляди і ідеї, які відображаються у свідомості людини як 

об’єктивно існуюча соціальна реальність, формує її духовно-

перетворювальне відношення до Батьківщини, Вітчизни і держави» 

(Якунін, Гула, 2015: 11). В соціології в рамках аксіологічного підходу 

схожим з філософією чином патріотизм розглядається в громадянському 

ракурсі, як одна з найважливіших духовних цінностей суспільства, 

соціокультурної спільноти (в системі координат «особистість-

батьківщина»), «як морально-емоційний зв'язок, єдність географічних, 

етнічних, культурних, релігійних, естетичних, історичних характеристик в 

рамках поняття «батьківщина» (Якунін, Гула 2015: 13).  
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Визнання високої ціннісної значущості патріотизму зумовлено його 

здатністю максимально мобілізовувати суспільство, зосереджувати і 

залучати матеріальні та людські ресурси для досягнення певної мети, 

особливо, в умовах внутрішньої або зовнішньої загрози, здатної порушити 

стабільність існування суспільства.  

Мобілізаційного потенціалу патріотизм набуває через єдність 

аксіологічного та праксеологічного аспектів в соціальних практиках 

індивідів: моральні цінності та установки по відношенню до власної 

країни стають основою діяльності, спрямованої на розвиток її соціальних 

й виробничих структур. Імпульс до набуття цієї єдності надається 

правлячими класами, починаючи вже з виникнення перших держав. Як 

приклад, можна згадати розроблену систему патріотичного виховання, 

яка мала місце в античній Греції, Спарті, а також в Київській Русі і мала на 

меті формування відданості державі та правителю.   

Особливе місце патріотична риторика отримала на державному 

рівні у зв’язку з масовим призовом в армію для ведення війн, які в умовах 

розвитку індустріального капіталізму, національних держав, дефіциту 

ресурсів та формування колоніальних імперій велись майже постійно. За 

авторитетною думкою Б. Поузена, націоналізм як ідеологія та політичний 

рух, збільшує інтенсивність ведення війни, і, зокрема, здатність держав 

мобілізувати творчу енергію та дух самопожертви мільйонів солдатів. 

Держави продукують націоналізм для чіткої мети — покращення своїх 

військових можливостей (Posen, 1993: 81). Закономірно, що військовий 

конфлікт на Донбасі, поряд з використанням численних соціальних 

технологій гібридної війни (Yenin, 2016 a: 27-29) та емоційно піднесеними 
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патріотичними гаслами в медійному просторі, призвів до надзвичайно 

стрімкого падіння позитивного відношення населення України та Росії 

один до одного, за даними емпіричних досліджень, проведених з 

колегами в КМІС (лише протягом року — з травня 2013 р. по грудень 2014 

р. майже втричі з обох сторін) (Enin, 2016: 148).  

Мілітаризація відбувалась паралельно формуванню інститутів 

модерну (Tilly, 1990: 67-95). Поява масових армій, які наприкінці XIX ст. 

досягали мільйон осіб, було успішною практикою з точки зору виживання 

держави в міжнародній політиці та захисту національного суверенітету 

(Eckhard, 1989: 129). Патріотична пропаганда, що велась через інститути 

масової комунікації, сприяла формуванню національної ідентичності та 

забезпеченню лояльності армійських новобранців та боєздатних солдат  

новоствореним державним утворенням. Більшість з цих солдат були 

відірваними від своїх локальних спільнот селян з традиційним 

світоглядом (Hryniuk, 1991: 32). Державні лідери впроваджують 

обов’язкову освіту та розширюють доступ до університетів з метою 

формування та трансляції в народні маси національно-культурних кодів 

(Yenin, 2016 b: 121), а також беруть участь у патріотичній пропаганді. 

Вважалось, що освіта та культура в форматі стандартизованої 

національної версії історичного минулого, національної мови, загального 

набору символів та спогадів полегшіть комунікацію військ, підвищить 

рівень їх солідарності та прихильність декларованим цілям війни, 

готовність солдат жертвувати своїм життям (Posen, 1993: 85).     

Ідея про те, що правлячі класи використовують патріотичні цінності 

як джерело мобілізації населення характерна для сучасних 
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конструктивістських теорій. В цих теоріях патріотизм розглядається як 

політико-ідеологічний конструкт, цілеспрямовано сформований елітними 

групами через механізм винаходу традицій, так, як це описано у Е. 

Хобсбаума — суспільних практик напівритуального або символічного 

характеру, які зазвичай регулюються за допомогою правил, що явно або 

неявно визнаються. Їх метою є впровадження деяких цінностей і норм 

поведінки, а засобом досягнення — повторення (Hobsbawm, 1983: 1). 

Найчастіше традиції винаходились в ході радикального перетворення 

суспільства, коли швидко руйнувалися соціальні форми, під які 

відбудовувалися старі традиції, а натомість виникали такі форми, по 

відношенню до яких ці традиції вже неможливо було використати. 

Національний патріотизм, на думку Е. Хобсбаума — один з ключових 

засобів створення національних держав (Хобсбаум, 1998: 74).  Ситуації, 

що нагадують індивідам про їх громадянство постійно асоціюються з 

символами і напівритуальними діями (прапори, зображення, церемонії, 

музика, вибори), більшість з яких є винайденими історичними новаціями 

(Hobsbawm, 1983: 12).   

Ці мобілізаційні механізми патріотизму викликають серед деяких 

вчених конструктивістського спрямування нищівну критику. На думку 

Кейтеба, захист патріотизму означає фактичну відмову інтелектуалів від 

цінностей Просвітництва: незалежність розуму, неприязнь до фанатизму 

та ідолопоклонства, особливо групового. Негативне відношення до 

патріотизму він пов’язує з його інтелектуальною помилковістю, оскільки її 

об’єкт — країна є абстракцією, що складається з декількох реальних 

(територія та ландшафт країни) та багатьох уявних компонентів 



ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS 
© 2018 Foundation for Good Politics 
ISSN 2227-6068 

 
№ 2(10), 2018                                                                                                                                                                                                        70 

(сконструйована з переданих спогадів соціальна пам'ять, істинна та 

сфальсифікована історія, невидимі або безособові соціальні зв’язки). 

Патріотизм — це самоідеалізація, груповий нарцисизм, готовність вмерти 

або вбити за абстракцію, плід уяви. Ця смертоносна форма побудови 

відносин в групі сприяє захисту і процвітанню релігійного 

фундаменталізму, сепаратизму, етнічної гордості і т.д. Його моральна 

ущербність полягає в тому, що він носить деструктивний характер, 

вимагає наявність ворогів, постійно підтримує міф про реально існуючу 

загрозу, породжує колективну форму самозамилування і суперечить 

загальнолюдській моралі (Kateb, 2006: 4-9).  

Отже, виходячи з цієї логіки міркувань, сам по собі патріотизм 

безплідний, вигідний лише в інструментальному сенсі і використовується 

в політиці як інтегративна цінність. На нашу думку, така позиція є занадто 

тенденційною, в ній елімінуються позитивні соціальні функції 

патріотизму, не враховується його історична і соціокультурна динаміка, а 

також форми, яких він може набувати в конкретних політичних умовах та 

ідеологічних артикуляціях державних інститутів. В процесі суспільного 

розвитку патріотизм наповнювався різним соціальним, національним та 

класовим змістом, мобілізовуючи соціальні практики в різних 

ідеологічних формах: релігійних, класових, революційних, 

націоналістичних, громадянських. В Україні релігійні коріння патріотизм 

набував після прийняття християнства Київською Руссю, коли вірність і 

відданість християнській вірі об’єднувала народ в єдине ціле. Класова, а 

одночасно з цим і революційна форма патріотизму характерна для 

ідеології СРСР, де одним з головних пріоритетів було положення про 
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історичну місію робочого класу радянського народу бути 

першопроходьцями в будівництві справедливого безкласового 

соціалістичного суспільства («радянський патріотизм», «соціалістичний 

патріотизм»). Але найбільш розповсюдженими ідеологічними формами 

патріотизму є етнічний та громадянський.     

В етнічному патріотизмі (націоналізмі), що характерний в період 

утворення національних держав, бути патріотом означає перш за все 

говорити мовою своєї етнічної спільноти, сповідувати її релігію і традиції. 

В наш час цей вид патріотизму має амбівалентний зміст: здатен 

мобілізовувати і консолідувати етнос, структуруючи і організуючи його на 

масштабні соціальні дії, але по відношенню до поліетнічних держав-націй 

(якою є і Україна) може виступати в якості руйнівної сили, відчуженні 

членів етнічної групи від інших, сприяти виникненню шовінізму, 

ксенофобії, культурної і релігійної нетерпимості, міжетнічних конфліктів.  

В своїх теоретичних побудовах більшість теоретиків українського 

націоналізму та діючих сьогодні націоналістичних організацій в Україні 

декларують саме етнічний патріотизм.  

Громадянський патріотизм закономірно формується з надр 

етнічного патріотизму (націоналізму) після перетворення окремого 

народу в державну націю. Якщо етнічний патріотизм не трансформується 

у громадянський, етнічна ідентичність може використовуватись 

регіональними елітами у боротьбі за владу, бути умовою виникнення 

сепаратистських рухів і нових державних (або квазідержавних) утворень. 

Громадянський патріотизм базується на громадянській ідентичності 

(єднання політичних націй за принципом «землі»). Бути патріотом означає 
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мати активну громадянську позицію, дотримуватись вимог закону, 

виконувати свій конституційний обов’язок, нести відповідальність за 

політичну і соціальну стабільність, міжетнічну згоду та міжконфесійне 

взаєморозуміння.  

В наш час, в процесі демократизації і глобалізації світової спільноти 

домінуючою тенденцією є формування патріотизму як прихильність нації-

держави, що включає в себе усвідомлення етнокультурних і 

етноконфесійних відмінностей населення країни. Основоположною 

умовою формування такого патріотизму є наявність високої політико-

правової культури, домінування державних політико-культурних 

цінностей над етнокультурними і етноконфесійними.  

Ю. Хабермас представив ідеї громадянського патріотизму у своїй 

нормативній моделі «конституційного патріотизму», в якому громадяни 

держави пов’язані між собою через прийняття демократичних цінностей і 

прав людини, тобто політична вірність основується не на спільності 

етнічного походження, а на нормах, цінностях і процедурах 

демократичної конституції. Процедури і принципи конституційного 

патріотизму «мають на увазі умови спільного життя і комунікації між 

різними життєвими формами, що співіснують на рівних 

правах…Національним традиціям відповідають колективні ідентичності, 

що частково співпадають між собою, але які вже не вимагають 

центральної точки, де вони фіксуються і інтегруються в національну 

ідентичність. Замість цього абстрактна ідея демократії і прав людини 

утворюють твердий матеріал, поруч з яким тепер пробиваються проміння 

національних традицій — мови, літератури та історій власної нації» 
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(Хабермас, 2005: 130). Отже, конституційний патріотизм передбачає 

демократичний устрій, формулювання умов суспільного договору, 

контракту між громадянами та владою. Як показали історико-соціологічні 

розвідки П. Кутуєва, успішну економічну політику здатна реалізовувати 

демократична держава, яка сприяє розвитку, функціонуючи у середовищі 

плюралістичного політичного суспільства, позаяк таке оточення усуває 

перешкоди на шляху реалізації творчого потенціалу соціальної дії 

(Кутуєв, 2016: 372). В той же час, націоналізм як культурна програма 

модерну, не будучи функціонально пов’язаним із ліберально-

демократичним устроєм, за певних обставин може мати вибіркову 

спорідненість із ним (Кутуєв, 2005: 159). 

Конструювання кордонів «свій — чужий», просторових, часових, 

символічних, явлень про «ми-спільноту» та спільне походження; 

формування системи норм та цінностей всередині певної спільноти; 

створення державних символів, через які держава заявляє про свою 

ідентичність та суверенність; міфологізація та героїзація подій історії, які 

символізують єдність нації — мобілізаційні механізми, які перетворюють 

патріотизм на могутній інтегруючий засіб соціальної (національної) 

спільноти.  

Одне з центральних місць у формуванні патріотизму займає 

історична пам'ять. Будучи саморефлексивною інтерпретацією 

національної спільноти свого минулого (а через нього і свого 

майбутнього) вона є історично змінною формою. Тому завданням 

національної історіографії є формування своєрідної культури патріотизму 

— збереження та відтворення минулого досвіду народу, держави, почуття 
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національної гордості для можливого його використання в діяльності 

людей.  

Особливість сьогоднішньої політики історичної пам’яті в Україні 

полягає в її наближеності до традиції класичного модерну, в якому 

розбіжності в галузі історії пригнічувались. Всупереч європейській 

політиці історичної пам’яті, правляча українська еліта взяла курс на 

побудову єдино вірного історичного наративу, який повинен був би 

консолідувати українську націю і підняти її патріотичну свідомість. В 

реальності він загострює конфлікт історичних пам’ятей як всередині 

країни, так і на міжнародній арені. Імпульс щодо поширення 

націоналістичного наративу отримав живильне підґрунтя на тлі 

технологій гібридної війни. Україна стала жертвою використання ідеології 

«Руського світу», в якій історична пам’ять, як її головне знаряддя, 

виконувала завдання деконструкції української національної ідентичності 

соціальних спільнот цілих регіонів. Відтак, культурно лояльний наратив до 

радянської історичної пам’яті, що підтримується значною частиною 

населення України, почав ототожнюватись з російським, а відповідно з 

ворожим до національних інтересів. Але чи можна ставити знак рівності 

між ідеологією «Руського світу», сепаратизмом та лояльністю до 

радянської культурної спадщини? Свято Перемоги у Великій Вітчизняній 

війні в націоналістичному дискурсі вважається однією з головних подій, 

що пов’язує населення України з радянським наративом історичної 

пам’яті. Натомість, саме ця подія, за даними соціологічних досліджень, 

об’єднує переважну більшість українських громадян. В опитуванні, 

проведеному Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» 
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спільно з соціологічною службою «Ukrainian Sociology Service» в 2015 р., 

виявилося, що, незважаючи на всі запропоновані владними групами 

нововведення, 9 травня — це єдина дата, яка об’єднує 84 % населення 

сучасної України (Якубін, 2016: 166). Індикатором невдоволення 

українськими громадянами політикою історичної пам’яті стали масові 

акції 9 травня 2017-2018 рр., які були своєрідним «майданом» громадян, 

орієнтованих на ідеали «пострадянської України — мирної, індустріально, 

економічно розвиненої країни, лояльної до радянської культурної 

спадщини…спрямований проти спроб нав’язати українцям інші уявлення 

про минуле їх сімей, їх персональної історії, місця в суспільстві». В той же 

час, в Україні немає політичної сили, яка могла б перетворити цю 

активність у відповідні їй установки, фактор політичного життя країни, 

включити в систему політичного представництва. Про певну 

закономірність подібних сплесків громадянської активності нам 

доводилось писати ще у 2013 р.: деідеологізації політичного активізму, 

відсутності на народному рівні дієвих механізмів артикуляції 

колективних інтересів, вже тоді наявних передумов формування 

етнокультурних солідарностей в Україні (Єнін, Віхров, 2013: 232; Єнін, 

2010; Єнін, 2012).  

Всупереч такій політиці, що проводиться правлячим класом, дані 

досліджень Центру Розумкова 2016 р. свідчать про ключове значення 

приналежності до єдиної держави в процесі національної ідентифікації. 

Українську націю, як перш за все громадянську, сприймають 55% 

україномовних і російськомовних і 58% двомовних респондентів. 

Сприймають Україну як свою Батьківщину 96% україномовних і 74% 
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російськомовних респондентів. Спільне розуміння цінності держави 

відображено у поглядах на патріотизм. Більшість опитаних пишаються або 

позитивно відносяться до державних символів та атрибутів України — 

прапору, гербу, гімну, національної грошової одиниці, українській мові як 

державній (Центр Разумкова, 2016: 84-94). У всіх групах респонденти 

погоджуються з тим, що для того, щоб вважатися патріотом, людина, в 

першу чергу, повинна виховувати любов до України в своїх дітях, 

піклуватися про добробут своєї сім'ї, поважати свою державу, її символи, 

закони, інститути влади, знати її історію і культуру, працювати на благо 

своєї країни, бути готовим боротися за дотримання прав і свобод, 

захищати її міжнародну репутацію. 

 

Результати модерованих групових дискусій (МГД) 

Цінності громадянського патріотизму виявились пріоритетними для 

української молоді в інтерпретації його ідейного змісту та мобілізаційного 

потенціалу. Молоді респонденти проводили кордони між 

«конструктивною» і «деструктивною» формами патріотизму. Перша, на їх 

думку, основується на почуттях любові та гордості до своєї країни, 

повсякденній, спрямованій на її благо професійній та громадській 

діяльності (Дмитро, 17 р.: «На мою думку, справжній, щирий патріотизм 

полягає в тому, що я кожен день з любов'ю вкладаюсь в свою роботу. Я 

знаходжусь на своєму робочому місці, творю щось, і знаю, що моя робота 

принесе користь моїй країні..»). Друга включає в себе почуття та дії, які 

межують з явищами фанатизму, націоналізму, шовінізму, авторитаризму, 

нацизму (Сергій, 17 р.: «Важно видеть грань патриотизма с нацизмом, и не 
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переступать её, и не быть патриотом своей страны, одновременно с этим 

питая ненависть к другим странам и народам»). Крім того, молодь 

відзначає, що патріотизм може мати виключно показний характер, 

позбавлений будь-якого діяльного наповнення і виражатися лише у 

демонстрації національної символіки, критики і ненависті до інших країн.  

Помітним є суттєвий вплив ліберально-демократичних ідеологем на 

уявлення та оцінки молоді патріотизму. У своїх відповідях молоді 

респонденти у своїх судженнях часто включали в це поняття соціальні 

відносини, що базуються на свободі вираження власної точки зору, 

толерантному й поміркованому підході до громадянських прав інших 

людей. У такої категорії молоді викликає різке неприйняття насильницьке 

нав’язування державою патріотичних ідей та почуттів (Дмитро, 17 р.: 

людина повинна сама дійти до того, що вона належить до якоїсь нації і 

вона буде патріотом тієї чи іншої держави. Це не повинно даватися 

зверху, як жорстка команда. Тому що це злочин, це диктатура. Якщо ми 

говоримо про демократію, такого просто не повинно бути»). Такі ціннісні 

судження свідчать про наявність соціокультурної динаміки патріотизму, 

зумовленої соціально-політичними умовами глобалізації і демократизації 

світової спільноти, включення молоддю в патріотизм полікультурного 

змісту.  

Єдність аксіологічного і праксеологічного аспектів патріотизму 

проявляється в його інтерпретації молодими респондентами як любові до 

своєї країни, готовністю своїми діями дбати про її процвітання, повагою 

до національних традицій, культури та мови. Молодь наголошувала на 

тому, що патріотизм — це не пасивне почуття. Це почуття, яке мобілізує і 
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об’єднує народ на активну діяльність на благо і розвиток своєї країни, 

мотивує до пізнання її національних особливостей. Крім того, в 

обговоренні концепту патріотизму молодь розмежовує поняття «країни», 

яке наповнюється такими смисловими складовими, як «культура», 

«традиції», «народ», та «держави» — як «апарату чиновників та політиків». 

В оцінках багатьох респондентів спостерігається прихильність до своєї 

країни, народу, національних традицій, віра у розвиток та піднесення 

України у майбутньому, одночасно з гострою зневагою до політичних 

керманичів і державної влади (Марія, 18 р.: «Следует разделять понятия 

— страна и государство. Страна — это народ, а государство — это власть. 

Если спросить: являюсь ли я патриотом своей страны? Да, являюсь, потому 

что я люблю свою страну. И я, в тоже время, ненавижу государство. Я не 

могу спокойно смотреть на то, что делает власть с людьми, ресурсами, со 

страной»). 

Звертає на себе увагу, що сприйняття (декодування) патріотичних 

цінностей у формі владних ідеологічних конструкцій не відбувається 

молоддю механічно. Вона активно реконструює цей концепт відповідно 

до своїх світоглядних уявлень та життєвого досвіду. Українська молодь 

відчуває свідому ідеологізацію українським правлячим класом концепту 

патріотизму (на чому робиться акцент в конструктивістському дискурсі), 

перетворення його на знаряддя політичної боротьби та захист своїх 

владних інтересів, формування зневажливого ставлення населення до 

інших етносів і держав. З іншого боку, молодь підкреслює конструктивне 

інструментальне значення патріотичних цінностей в об’єднанні народу в 

єдину політичну організацію, що запобігає державу від розпаду:  
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Микита, 17 р.: «Це є пропаганда, з однієї сторони, але з іншої, 

якщо цим не займатися, то люди почнуть прославляти якісь 

інші держави, вони не будуть відчувати себе єдиним цілим, і 

просто розпадатимуться. І дійсно треба якось відроджувати 

свою самосвідомість та свою історію, але в розумних мірах, 

щоб не відчувати ненависть до інших країн. Але при цьому і 

розуміти свою гордість». 

Територіальні зазіхання РФ та військовий конфлікт на Донбасі 

відіграли певну роль у формуванні патріотизму. Екстраординарність 

подій, що відміняє колишній порядок та повсякденний хід речей, 

проблематизує почуття колективної ідентичності та національної єдності. 

Учасники МГД відмічають певне пробудження патріотичних почуттів після 

2014 р., у зв’язку з анексією Криму Росією та військовими подіями на 

Донбасі. Ці події мотивували молодь до військової мобілізації, більш 

широкого використання української мови, залученню до громадської 

діяльності:  

Роман, 20 р.: «Майдан трішки перевернув свідомість нації і дав 

зрозуміти, що ми щось можемо. Це все призвело до сумних 

наслідків, але змусило повірити в себе. Ми бачимо чоловіків, 

які самостійно пішли на фронт, а раніше намагалися втекти від 

призову».  

Щоправда, з часом таке патріотичне піднесення, як відмічають 

респонденти, почало поступово зменшуватись через «популізм» та 

«маніпулятивні апеляції можновладців до патріотичних почуттів народу», 

відсутність належного забезпечення української армії з боку держави.  
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Молодь не вбачає у більшості своїх ровесників носіїв патріотичних 

цінностей. Низька ефективність політичної влади, важкі економічні умови 

формують прагнення частини молодих людей реалізуватися, виїхавши за 

кордон. Молодь зазначає, що не бачить зацікавленості у собі як 

спеціалістах з боку представників влади, яка, в свою чергу, не демонструє 

зразків патріотичної поведінки і не є моральним авторитетом у її 

свідомості. Через концепт патріотизму молоддю відображається 

розуміння існуючого політичного режиму в країні і виражається 

відношення до способу організації політичного та соціально-

економічного життя з точки зору ефективності функціонування в 

інтересах більшості населення.  

Ніна, 19 р.: «Мы берем пример с тех, кто владеет нашим 

государством. Я бы сказала, что они думают только о себе, они 

не думают о будущем нашей страны, нашей молодежи. Они 

думают только о том, как заработать себе деньги, поскорее 

отсюда уехать. Я считаю, что будущего в нашей стране нет и 

это очень печально. Я бы, например, не хотела никогда 

выезжать из страны в другую жить, но, к сожалению, я 

понимаю, что это придется сделать скоро многим».  

Факторами, що, на думку молоді, мотивують приймати участь у 

військовій мобілізації є патріотичні цінності та почуття окремих індивідів, 

а також певні державні заходи спрямовані на підвищення престижності 

служби в армії: соціальна реклама, фінансовий інтерес та пільги.  

Демотивуючих чинників приймати участь у військової мобілізації 

було названо більше. Низький професійний та моральний авторитет 
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представників політичної влади; сприйняття масовою свідомістю війни як 

своєрідного засобу збагачення влади та великого бізнесу; невисокий 

професійний престиж служби в армії; негативна оцінка певної частини 

суспільства; відсутність достойної державної допомоги й захисту тих, хто 

повернувся після бойових дій:  

Марія, 18 р.: «Деякі кажуть, що дурний, що пішов на фронт»; 

Ангеліна, 18 р.: «Це дуже складне питання. В нашій країні ти 

можеш бути дуже патріотичним, але повернутися з війни без 

ніг і держава не перейматиметься тобою».  

На думку молоді, можновладці в Україні, на відміну від європейських 

країн, не підняли на достатній рівень престижність військової служби, щоб 

це служило надійним мотивуючим чинником.  

Максим, 20 р.: «Завжди служба в армії була почесною 

професією. Те ж саме в Європі. А в Україні йдучи в армію, ти 

ідеш на вірну смерть».  

У відповідях молодих респондентів був також представлений 

пацифістський варіант патріотизму, що являє собою ідеологічну 

модифікацію любові до батьківщини, яка базується на ідеї ненасилля, 

вирішенні соціальних конфліктів ненасильницьким шляхом, визнає 

людське життя в якості найвищої цінності і є антиподом військової версій 

патріотизму:  

Аліна, 19 р.: «Если бы у нас в стране были бы действительно 

патриотичные люди, точно так же и правительство, никогда бы 
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не произошло этой войны, братоубийственной войны, которая 

просто бессмысленна».  

Деякі респонденти прямо роблять наголос на ліберально-

демократичних цінностях, першості невід’ємних природних прав людини 

перед обов’язком воювати за свою державу:  

Діана, 19 р.: «Ми всі за демократію, лібералізм, то чому мені 

має держава казати, що я маю іти за неї воювати… Держава 

зазіхає, по суті, на наше життя».  

Патріотизм, в уявленнях молоді, не обов’язково передбачає 

прагнення приймати участь у військовій мобілізації. Представлена 

позиція, що патріотизм проявляється в повсякденному житті і діяльності 

людини і пов'язаний з сумлінним виконанням службових обов’язків і 

громадянського боргу. Наука, культура, мистецтво, спорт та інші сфери 

суспільного життя, в яких молодь, на її думку, може проявити свої 

найкращі якості, не будучи однаково корисною для своєї країни на війні. 

Ставлення до проходження строкової служби серед респондентів є  

неоднозначним. Частина з них підтримала ідею загальності військової 

підготовки для всіх громадян:  

Соломія, 18 р.: «Хочу додати по Ізраїлю. Вони дуже сильні у 

військовій сфері. У них всі чоловіки і жінки проходять службу 

в армії. Військова служба дозволяє населенню завжди бути 

напоготові в гарній формі».  

Інші молоді респонденти підтримали ідею виключно контрактної форми 

армії, особистого вибору людини проходити строкову службу. Це, на їх 
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думку, є однаково корисним, як для окремих людей, так і для суспільства 

в цілому, дозволить підвищити ефективність використання людського 

капіталу в різних сферах суспільного життя, знизити число людських втрат 

під час служби в армії та ведення бойових дій. Примусова строкова 

служба не дає, як вважають прихильники контрактної служби, необхідних 

знань та навичок, які можуть бути ефективно використані під час війни:  

Дмитро, 18 р.: «Для меня послужить в армии не проблема, но 

я не тот человек, который понадобится государству для того, 

чтобы меня учить год ходить и бегать. Как по мне, лучше 

набрать достойных профессионалов, чтобы они могли 

защищать Родину, чем каких-то непонятных совсем разных 

людей забирать в армию, учить военному делу… Вот призвали 

тебя в армию, отправили в казарму, на какой-то полигон…Всё-

равно ты демобилизуешься…у тебя настанет своя жизнь, 

семья, дети. Когда придет время защищать Родину, то всё 

равно у тебя не останется тех знаний, которые ты приобрёл в 

этой армии…Общая масса обычных парней, которых 

призывали в армию, будут гибнуть из-за недостатка каких-то 

навыков». 

Служба в армії у переважної частини опитаної молоді не вважається 

престижною (Владислав, 20 р.: «У нас в Україні армія нічого не дає. Зараз 

люди йдуть в армію, якщо не мають майбутнього, роботи. Чому я маю 

віддавати півтора роки людям, які самі довели країну до такого стану?»). 

Це підтверджується також даними соціологічного дослідження 2016 р., 

проведеного Центром незалежних соціологічних досліджень «ОМЕГА» на 
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замовлення Міністерства молоді та спорту України. Найменш 

привабливими для молоді є професії військового (12,1%), 

фермера/фахівця у галузі сільського господарства (7,3%), інженера (8,7%). 

Натомість привабливими професіями для молоді є 

бізнесмен/підприємець (44,4%), юрист (40,6%), лікар (37,2%). Вказані 

професії за оцінками молоді забезпечують успіх у житті (Центр 

соціологічних досліджень «ОМЕГА», 2016: 27-28). 

Молоді респонденти часто протиставляли Україні ефективність 

військової підготовки в країнах Ізраїлю і США:  

Настя, 20 р.: «Когда молодые люди говорят о службе в армии, 

негативно высказываются. Говорили, что пошли бы, если бы 

там была хорошая подготовка, как в израильской армии, 

американской, чтобы полезно было. А не то, что там ты 

чистишь картошку, а потом ты должен воевать. И вся эта 

дедовщина... Система вообще, в принципе, устарела. Если бы 

была она более модернизирована, то, возможно, ребята туда 

шли».  

Найбільш ефективними формами допомоги Збройним Силам 

України є, перш за все, надання матеріальної допомоги, що включає в 

себе медичне забезпечення, харчування для військових, допомога 

технічними засобами ведення бойових дій та виживання в польових 

умовах. Також було зазначено про важливість моральної підтримки та 

належної психологічної реабілітації:  

Альона, 20 р.: «Моральная поддержка также важна. Ездить с 

концертами, детские рисунки и письма…». 
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Волонтерство є важливим внеском у допомогу армії, але воно не 

вичерпує проблему нестачі фінансового і матеріального забезпечення 

армії:  

Роман, 20 р.: «Влада повинна робити зміни, на одному 

волонтерстві ми не виїдемо». 

Лише незначна частина молоді, що приймала участь в МГД, змогла 

згадати історії, які б послужили надихаючим, хорошим прикладом в 

контексті добровільної військової мобілізації. Сюжети таких історій 

сповнені духом благородства українських військових, їх відданістю 

своєму народові, усвідомленням свого обов’язку захищати українську 

землю та готовності покласти життя задля добробуту своєї країни:  

Ірина, 20 р.: «У меня есть знакомый. Он — народный мастер, 

гончар, ему 40 лет. Он отслужил в армии, был пограничником, 

потом занялся гончарством, это была его профессия. Когда 

начались военные действия, он никому не сказал, что пошёл 

добровольцем, а сказал, что его призвали. Он мне 

рассказывал, что для него это было важно, он понимал, что это 

его долг, и он украинец, он потомок казаков, и как сидеть 

дома, если на его Украину напали... Меня вдохновляет, что он 

мог и не идти, то есть он всех обманул и сказал, что его 

заставили, а на самом деле сработал исторический инстинкт, 

он должен защитить свою страну, и он не может сидеть 

спокойно и смотреть на то, как забирают землю. 

Противостояние несправедливости»).  
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Ще один тип надихаючих молодь історій містять сюжети героїзму 

українських військових, дружби та альтруїзму на полі бойових дій:  

Василь, 17 р.: «Мій старший друг розказував про знайомого, 

який виніс на плечах тяжко пораненого. Він ніс його 2,5 км 

лісом на плечах до бази, хоча сам був пораненим. Я чув, що ця 

історія надихнула багатьох».  

В цілому ж, переважна більшість молодих респондентів вважає, що історії 

про реальні військові дії демонструють трагедію війни, знецінення 

людського життя.  

 

Висновок  

Формування патріотизму української молоді відбувається в 

цивілізаційних умовах, провідними тенденціями яких є, з одного боку, 

входження України в глобальну відкриту економіку та інформаційний 

простір з переважаючим акцентом на ліберально-демократичних 

цінностях, правах та свободах індивідів; з іншого — територіальний 

конфлікт з РФ, військові дії на Донбасі, що стимулюють ідеологічний ухил 

порядку денного в Україні вправо, де колективна ідентичність є більш 

пріоритетною за індивідуальні права та свободи. В рамках українського 

соціокультурного простору ці тенденції породжують такі ціннісні 

модифікації патріотизму у свідомості молоді: 

1) громадянська форма патріотизму, яка проявляється в любові до 

батьківщини, її історії, культури, звичаїв і традицій; прагненні незалежно 
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від етнічної приналежності своїми реальними, а не символічними діями 

сприяти прогресу своєї країни; 

2) інтеріоризація частиною молоді духовних цінностей етнічного 

патріотизму (що засуджувалось учасниками МГД); 

3) пацифістський варіант патріотизму в контексті толерантності, ідеї 

ненасилля, визнання людського життя в якості найвищої цінності; 

4) індиферентність як до громадянської, так й етнічної форм 

патріотизму. 

Низький рівень життя та легітимність правлячого класу й відчуття 

молоддю обмеженості шансів професійної самореалізації в Україні є 

одними з ключових чинників її невисокої готовності у мобілізації в 

системі ціннісних координат «особистість-батьківщина». Особливо це 

стосується військової форми мобілізації. Демотивуючим чинником для 

молоді приймати в неї участь є низький професійний та моральний 

авторитет політичного класу; сприйняття війни як засобу збагачення 

влади та представників великого бізнесу; невисокий професійний 

престиж служби в армії; негативна оцінка суспільства; відсутність 

достойної державної допомоги й захисту після повернення з бойових дій. 

Професія військовослужбовця входить в перелік найменш привабливих 

для молоді професій, таких, що не забезпечують життєвий успіх. 

На основі отриманих результатів МГД можна зробити припущення, 

що піднесення патріотичної самоідентифікації молоді на сьогодні 

залежить більшою мірою від зовнішніх факторів (анексія Криму та 

інтервенція РФ на Донбасі), ніж від внутрішньої політики. Основна 
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зовнішня загроза здатна призвести до загальносуспільної мобілізації 

молоді на основі патріотичних цінностей, як показали результати МГД, — 

повномасштабне військове вторгнення та обмеження національного 

суверенітету з боку сторонніх зовнішньополітичних агентів.  

В умовах територіального конфлікту з РФ та військових подій на 

Донбасі, правлячий клас в Україні проявляє інтенції до моделювання та 

розповсюдження етнічної форми патріотизму, позиціонування в мас-

медіа образу РФ в якості ворога, формування з націоналістичним ухилом 

єдино вірного історичного наративу та нормативно-правової бази з 

акцентом на військову мобілізацію. Цей політико-ідеологічний рефлекс 

стратегії консолідації населення, в тому числі його молодіжної верстви, 

перегукується з особливостями мобілізаційних практик періоду 

формування національних держав та колоніальних імперій, коли 

цілеспрямоване спонсорство державою як культурних, так і ідеологічних 

складових націоналізму вважалося корисною технологією у масовій 

мобілізаційній війні. Однак, історична і соціокультурна динаміка 

патріотизму, що проявляється, зокрема, у проникненні у зміст його 

інтерпретації молоддю полікультурного змісту та ліберально-

демократичних цінностей (дані МГД) не дозволяє сподіватись на 

успішність етнічного патріотизму в державотворчих процесах. Дискурс 

українського патріотизму в лоні етнічного націоналізму, що зараз має 

певні інтенції в політичному та інтелектуальному полях України, 

особливий акцент на військовій складовій патріотичного виховання, а 

також формування нормативно-правової бази з акцентом на військову 

мобілізацію, вступає в суперечність з ціннісними установками молоді, а 
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також такими трендами сучасного світового розвитку як глобалізація, 

демократизація, інформатизація та мультикультуралізм. Це ставить 

питання переосмислення моделей та засобів національно-патріотичного 

виховання з боку держави, освітніх закладів, мас-медіа, громадських 

організацій та інших соціальних інститутів. Взаєморозуміння в 

глобальному світі будується на основі ціннісної комунікації, що виступає 

основою стабільності та інтеграції. Організація держави на принципах 

етнічного націоналізму, де найважливіші елементи організації соціуму 

підтримують культурну єдність, ставить під загрозу основні принципи 

демократії і свободи та вступає в суперечність з принципами побудови 

суспільства ЄС (проект під гаслом «Єдність в різноманітті», який 

задумувався як альтернатива європейському націоналізму), вступ до 

якого декларується правлячим класом стратегічною зовнішньополітичною 

метою України.  

Певний об’єднавчий та мобілізаційний потенціал для національної 

спільноти та її молодого покоління може мати модель громадянського 

патріотизму («конституційного патріотизму» в термінології Ю. Хабермаса), 

основоположною умовою формування якого є наявність високої політико-

правової культури, домінування державних політико-культурних 

цінностей над етнокультурними і етноконфесійними, створення в 

суспільстві через механізми державної політики передумов 

патріотичного відношення до своєї країни. Зокрема, як показали 

результати МГД, характеристиками, які визначають суб'єктивне ставлення 

української молоді до своєї країни та цінностей патріотизму є: моральна 

та професійна легітимність політичного класу; створення державою 
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гідних умов життя громадян; соціальна, економічна, правова, політична 

захищеність державою; гарантії стабільного всебічного розвитку 

індивідів; тотожність ідеалів і мети існування у держави та її громадян; 

децентралізація влади. Через концепт патріотизму молоддю 

відображається розуміння існуючого політичного режиму в країні і 

виражається відношення до способу організації політичного та соціально-

економічного життя з точки зору ефективності його функціонування в 

інтересах більшості населення. 
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Анотація. Дослідження конфлікту на Сході України потребує розширення 

евристичних меж та подолання однобічності підходів. В даній статті 

здійснюється спроба побачити протистояння на Донбасі в контексті 

розвитку громадянського суспільства в Україні, враховуючи встановлення 

миру як важливу мету завершення конфлікту. У дослідженні робиться 

припущення, що мобілізація громадянського суспільства може стати 

чинником подолання суперечностей в українському соціумі. Для розуміння 

причин конфлікту використовується концепція «конфліктного етосу», 

зокрема щодо подій на Майдані 2013-2014 рр.. Поляризація суспільства 

також розглядається в межах більш раннього періоду 2000-х рр.. 

Окреслюються перспективи миротворчого руху в Україні з огляду на думки 

його активістів, що досліджено за допомогою проведеного опитування.  
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Вступ 

Врегулювання конфлікту та розбудова миру на Сході України передбачає 

знаходження вдалої комбінації інтересів, ресурсів та їхньої мобілізації, 

що може потенційно забезпечити тривалий мир.  В першу чергу йдеться 

про мобілізацію в межах держави як організації з монополією на 

використання сили, та мобілізацію громадянського суспільства як 

сукупності недержавних організацій, що володіють засобами захисту 

прав людини.  

Значна частина наукових праць з конфліктних студій (conflict 

studies) стосується становлення інститутів демократії для подолання 

наслідків насилля та авторитарного минулого. Але навіть найбільш 

демократичні суспільства не здатні забезпечити відсутність насилля в 

межах мирного співжиття.  

Мета статті — розглянути ідеологічні обмеження мобілізації 

громадянського суспільства в Україні у передконфліктний та конфліктний 

період та окреслити шляхи посилення його впливу в процесі мирного 

врегулювання конфлікту.  

Серед різноманітних ресурсів мобілізації громадянського 

суспільства вагоме місце займає ідеологія. Важливість ідеологічного 

ресурсу мобілізації позначається тим, що колективна дія спирається на 

певні уявлення людей. Тому, в межах даної статті, поняття ідеології буде 

використовуватись у сенсі сукупності уявлень людей, що призводять до 
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соціальних дій. Ідеологічні межі конфлікту будуть проаналізовані за 

допомогою концепції «конфліктного етосу». До конфлікту буде віднесено 

не лише історичний проміжок подій 2014-2017 рр.. в Україні, але і більш 

ранні події Майдану 2013-початку 2014 рр., що на думку автора 

сформували передумови конфліктного етосу, а також ідеологічну 

поляризацію українського суспільства всередині 2000-х рр..  

Постконфліктні та поставторитарні держави крім організаційної і 

ресурсної слабкості демонструють ідеологічні труднощі, що виявляється у 

поверненні до радикальних націоналістичних політичних поглядів, 

зокрема серед партій, що беруть активну участь у політиці (як це 

наприклад відбувається у Боснії і Герцеговині та Сербії). Підвищення 

легітимності державних інститутів, а з іншої сторони, забезпечення 

громадянських прав і свобод часто може виступати дилемою для 

розбудови миру. Навіть найбільш розвинуті суспільства не позбавлені 

конфліктогенності, тому завданням держави стає мобілізація ресурсів для 

подолання соціальних конфліктів всередині неї. 

Відповідно, першою гіпотезою дослідження слугуватиме теза про 

зародження ідеологічних суперечностей, що призвели до конфлікту в 

Україні ще в 2000 рр.. Відбулася локалізація гібридного дискурсу на Сході 

України та його поляризація з націоналістичним та державним дискурсом. 

Другою гіпотезою є те, що мобілізація суспільства в 2014 р. відбулася 

через масове порушення прав людини на Майдані і саме під час подій на 

Майдані сформувався так званий конфліктний етос. Третьою гіпотезою 

дослідження висунуто припущення, що посилення спроможностей 

громадянського суспільства в напрямку встановлення миру в Україні буде 
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досягнуто за допомогою діалогу та консолідації громадських організацій, 

а також нівелювання сил, які шкодять мирним ініціативам (так званих 

спойлерів). Для підтвердження чи спростування останньої тези автор 

опитав експертів та активістів громадянського суспільства в Україні, і 

результати опитування будуть проаналізовані в останній частині статті.  

Розмірковуючи над шляхами врегулювання конфлікту в Україні 

потрібно зазначити, що подолання наслідків масового насильства, 

формування колективної пам’яті, питання репарацій, розбудова інституцій 

перебуває у фокусі теорій перехідного (транзитивного) правосуддя 

(Olsen, Payne & Reiter, 2010; Mendez, 2016; Hamber & Wilson, 2002; Miller, 

2008, etc.). У найзагальнішому значенні транзитивне правосуддя — це 

«комплекс механізмів та підходів, спрямованих на подолання або 

примирення з насильством у минулому» (Olsen, 2010a). В багатьох 

дослідженнях визначаються чотири базових складових транзитивного 

правосуддя — це: кримінальні переслідування, встановлення правди, 

репарації та інституційні реформи.  

Оскільки кожен конфлікт має специфічну природу, власні 

особливості перебігу та конфігурацію учасників, дані чотири 

постконфліктні інструменти варіюються залежно від локального 

контексту. Широке розуміння застосування транзитивного правосуддя на 

локальному рівні пов’язано з тим, як люди щодня долають 

несправедливість та труднощі на місцях у безпосередньому щоденному 

досвіді (Gready and Robins, 2017). Повсякденні досвіди формують 

«гібридний порядок», який поєднує місцеві соціальні практики і уявлення, 

що можуть як опонувати миротворенню, так і посилювати розбудову миру. 
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Вивчення потенційних можливостей громадянського суспільства у 

поєднанні локальних ініціатив з державною політикою у врегулюванні 

конфлікту є необхідним в Україні: з однієї сторони — конфлікт станом на 

червень 2018 р. перебуває в активній фазі, застосовується важке 

озброєння, зростає кількість жертв та поранених. З іншої сторони, без 

пошуку відповідей на запитання щодо встановлення миру буде важко 

побачити горизонт як завершення протистояння на Сході України, так і 

розвитку країни в цілому.  

У визначенні мобілізації в нагоді стане дефініція Чарльза Тіллі, де 

мобілізація розуміється як процес в якому група отримує контроль за 

ресурсами потрібними для дії. Даними ресурсами можуть бути ринок, 

влада, зброя, голоси на виборах, і все інше, що використовується у діях на 

основі спільних інтересів. Інтереси можуть бути як суто індивідуальними, 

так і універсальними, а люди залучаються до колективних дій як 

випадково, так і організовано (Tilly 1977: 10). Стаття представляє спробу 

аналізу мобілізації громадянського суспільства у межах конфлікту на 

Донбасі з огляду на перспективи його подальшого врегулювання. В змісті 

статті важливим ресурсом мобілізації громадянського суспільства для 

вирішення проблеми миру стає ідеологія як комплекс ідей та уявлень.  

В межах дослідження недержавного сектору мобілізації важливою 

є теза Ч. Тіллі, що група може мати розгалужену структуру, але бути 

бідною на ресурси, або навпаки — більшість ресурсів перебуває під 

індивідуальним контролем. Побудова демократичного суспільства як 

основа примирення передбачає розподіл ресурсів і відповідно 

досягнення миру може бути наслідком передання і появи ресурсів на 



ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS 
© 2018 Foundation for Good Politics 
ISSN 2227-6068 

 
№ 2(10), 2018                                                                                                                                                                                                        100 

локальному рівні громадянського суспільства. Водночас, деякі успіхи у 

постконфліктному врегулюванні таких держав як Руанда свідчать, що 

авторитарний шлях до консолідації ресурсів примирення також може 

бути однією з траєкторій мирного розвитку (Straus, Waldorf, 2011). 

Відповідно, широке залучення громадянського суспільства до мирного 

процесу, та надання «голосу» якомога більшій кількості соціальних груп 

створює підвалини для більш тривалого та стабільного миру.     

Щоб побачити динаміку конфлікту в Україні варто зануритись у 

події, які вже стали новітньою історією.   

 

Громадянське суспільство у вирі протистояння 

В 2014 році Україна стикнулася з небаченим до цього воєнно-політичним 

конфліктом: протистояння на Сході країни налічує тисячі жертв та 

поранених, більше мільйона людей були змушені залишити свої домівки, 

а держава зазнала значних економічних та інфраструктурних збитків. 

Показово, що супротив російському втручанню на територію України на 

перших фазах конфлікту відбувався завдяки активному залученню 

ресурсів громадянського суспільства і волонтерському забезпеченню 

української армії. Суспільство охопив підйом патріотичних настроїв, а на 

лінію фронту, крім звичайних мобілізованих солдат з усіх регіонів країни, 

вийшли радикально налаштовані добровольчі батальйони.  

Антитерористична операція (АТО), оголошена Українським урядом 

15 квітня 2014 р. не додала легітимності воєнним діям та використанню 

важкої зброї у цивільному секторі і створила умови для оскарження дій 
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України у міжнародних судових інстанціях. 21 травня 2015 року 

Український парламент прийняв заяву про «Відступ України від окремих 

зобов’язань, визначених Міжнародним пактом про політичні та 

громадянські права та Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод». Це стосується зокрема статей 5, 6 і 13 Пакту: 

права на свободу та особисту недоторканність, права на справедливий 

суд, права на ефективний засіб юридичного захисту (Постанова, 2015). 

На окупованій території Донбасу були здійснені важкі злочини 

проти базових прав і свобод людини. На думку авторів звіту Української 

Гельсінської Спілки є достатньо підстав вважати, що було скоєно 

міжнародні воєнні злочини: тортури і нелюдське поводження, зазіхання 

на людську гідність, зокрема образливе і принизливе поводження, 

згвалтування, умисне заподіяння сильних страждань, серйозних тілесних 

ушкоджень або шкоди здоров’ю. Дані злочини, у разі їх розслідування та 

доказів, ймовірно будуть розглядатися українськими національними та 

міжнародними судами (Бриних, Бабій, 2018) 

Порушення громадянських і політичних прав стосується також 

внутрішньо переміщених осіб в Україні, які внаслідок конфлікту були 

змушені покинути своє житло. Більшість з 1 млн. 424 тис. зареєстрованих 

переселенців не мають можливості голосувати на місцевих виборах через 

відсутність процедури тимчасового внесення до виборчого реєстру без 

зміни виборчої адреси. «Через зазначені невідповідності законодавчої 

бази, ВПО у 2016 році не взяли участь у місцевих виборах в 438-ми 

територіальних громадах» (Каплан, 2017).  Громадяни України усунуті від 

участі у місцевих справах, що зрештою може призвести до збільшення 
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позовів у міжнародних судах щодо неналежного виконання державою її 

функцій.  

Події Майдану осені 2013-зими 2014 рр., анексія Криму, сепаратизм 

на Сході України супроводжувались значною громадянською активністю. 

У Звіті СММ ОБСЄ вказується на те, що трьома основними чинниками 

діяльності громадських організацій цього часу стали: зміна спрямованості 

діяльності раніше зареєстрованих організацій на допомогу людям, які 

постраждали від конфлікту, також це — новостворені організації, що 

починають допомагати активістам, військовослужбовцям та 

консолідувати індивідуальні ініціативи і окремий різновид організацій — 

ті, що почали допомагати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) (Звіт, 

2015).  

Втім, найбільш проблемним елементом громадянського суспільства 

стали громадяни України, які залишились на окупованій території. 

Соціально-економічні проблеми після початку конфлікту зачепили, 

зокрема, найбільш економічно активну частину населення Сходу України. 

Підприємці Донбасу опинились у своєрідній подвійній пастці (double 

bind): якщо вони платитимуть податки сепаратистам, то їх звинуватять у 

фінансуванні тероризму, водночас, якщо вони не зареєструються у 

псевдо-республіках на них чекають переслідування (Mirimanova, 2018). 

Отже, спостерігаємо тривале та значне порушення прав людини в 

межах конфлікту на Сході. Недотримання прав і свобод людини може 

створити підґрунтя для мобілізації громадянського суспільства, що 

зрештою може позначитись на демократизації держави, як це відбулося 

наприклад у країнах Латинської Америки, зокрема у Гватемалі, де 
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прогресивні актори громадянського суспільства, в першу чергу жертви 

конфлікту, брали активну участь в укладенні мирних угод та 

постконфліктній розбудові суспільства  (Brett, 2017).  

Тепер спробуємо розглянути ідеологічні причини ескалації 

насильства та масових порушень прав людини на Донбасі, що призвели 

до розгортання конфлікту.  

 

Локалізація гібридного дискурсу: назад в 2000 рр. 

Поняття «гібридний політичний режим», «гібридна війна» останніми 

роками широко увійшли у щоденний соціально-політичний дискурс. 

«Гібридність» позначає проміжну природу суспільних феноменів, що 

відхиляються від нормативних уявлень демократичності та 

авторитаризму, або, наприклад, класичних воєнних дій і спецоперацій.  

Гібридність використовується для пояснення контекстів 

багатоманітних соціальних форм, або «життє-світів», а також «гібридного 

порядку», який поєднує різні практики урядування, соціальної регуляції, 

тобто те, що позначається як традиційне, корінне, локальне на противагу 

модерному (Grenfell, 2015, 285). 

Український Донбас можна вважати втіленням гібридності саме у 

вищезгаданому значенні. Традиційний гібридний порядок промислового 

регіону з сильними регіональними та локальними ідентифікаціями і 

слабкою національною ідентичністю сформувався ще за часів 

Радянського Союзу і оформився вже у пострадянський період. Місцеві 

еліти скористалися таким станом речей і почали вибудовувати власні, 
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місцеві версії історії, спираючись на радянську, а не російську чи 

українську ідентичність (Wilson, 1994, Ishchenko, 2014).  

На рівні публічного дискурсу Луганські та Донецькі керівники 

підтримували смисловий зв’язок з офіційним Києвом. Проте, опозиційний 

до центрального стиль мислення та подвійні стандарти можна 

спостерігати на рівні документів місцевої влади. Так, в обласній програмі 

«Патріот Луганщини», затвердженої рішенням Луганської обласної ради 

від 24 листопада 2006 р. наголос робиться на датах і святах радянського 

минулого — День Перемоги (9 травня), День виводу радянських військ з 

Афганістану (15 лютого), День захисників Вітчизни (23 лютого). Водночас, 

День Незалежності України — основне свято Української держави в 

окрему програму заходів не входить — йому відводиться лише одне 

речення програми, пов’язане з конкурсом на найкращий публіцистичний 

твір. 

Ще однією рисою документа є протиставлення націоналізму та 

патріотизму: «все більш помітною стала втрата суспільством патріотичної 

свідомості. Багато в чому втрачене істинне розуміння інтернаціоналізму» 

(Програма, 2006). Очевидно, що при зовнішній показній лояльності до 

державних українських пам’ятних дат, акцент робиться на місцевому 

патріотизмі, що з одного боку, посилював ізоляціоністські настрої регіону, 

а з іншого — мав чітку апеляцію до радянського минулого. Це виявилося, 

зокрема, у стереотипах: «Донбас годує Україну», де шахтарський регіон 

показувався як такий без якого Українська держава не може існувати.  

В цей же час на рівні національного уряду радянське минуле 

переоцінюється та засуджується. В 2006 р. парламент прийняв Закон 
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України «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні», який засуджує 

«злочинні дії тоталітарного режиму СРСР, спрямовані на організацію 

Голодомору, наслідком яких стало знищення мільйонів людей, 

руйнування соціальних основ Українського народу, його вікових традицій, 

духовної культури і етнічної самобутності». Даний закон за рік після цього 

підтверджується Указом Президента України, де Голодомор визначається 

як геноцид українського народу (Закон, 2006). Таким чином, одним з 

перших ідеологічних розколів між офіційним Києвом та Донбасом є різне, 

більшою поляризоване трактування радянського минулого.  

Отже, можна побачити, що на рівні політики пам’яті держава СРСР 

визначається як тоталітарний режим, відповідальний за масове 

насильство на українських землях. Водночас, у офіційних документах 

місцевої влади Донбасу така теза не лише не підтримується — будується 

цілком альтернативний дискурс позитивного, героїчного радянського 

минулого. Надалі зіткнення гібридного та офіційного дискурсу в Україні 

мало різноманітні прояви: це і протести проти встановлення пам’ятника 

Катерині II у Харкові, і Закон про державну мову (Закон Ківалова-

Колесніченка), ініційований Партією Регіонів, який закріплював 

особливий статус російської мови, що також викликав протести 

україномовної частини суспільства.   

Указ Президента Ющенка про надання звання героя України 

націоналісту Степану Бандері також був незрозумілим жителям Сходу 

України. Ющенко, як Президент обраний переважно голосами 

Центральної та Західної України, негативно сприймався в індустріальних 

центрах Донбасу, а його культурна політика розцінювалась як 
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націоналістична. Апеляція до Помаранчевої революції як до вияву 

свободи також більшою мірою роз’єднувала суспільство. У промові 

Президента, присвяченій 15-й річниці незалежності України,  лунало: 

«новий український громадянин. На Майдані він відчув свою силу... ніхто 

тепер не зможе топтати його права» [Ющенко, 2006]. Відповідно ті, хто не 

був учасником подій Помаранчевого Майдану до «нових громадян» 

тодішньою владою не зараховувався. 

Відповідно, і сам статус Президента України створював 

поляризацію: якщо Президента Ющенка обирала Центральна та Західна 

Україна, він працював на своїх виборців і не особливо дбав про своє 

сприйняття на Сході України. Фактично те саме, але з дзеркальним 

відображенням відбулося з наступним главою держави — Янукович був 

вихідцем зі Донбасу, якого підтримав в першу Схід України та Крим. 

Гібридний дискурс всіляко насаджувався Російською Федерацією 

через здійснення ідеологічних інтервенцій. Флеш-моб «Георгіївська 

стрічка», започаткований у 2005 році і спрямований на символізацію 

спільного минулого Росії та інших пострадянських країн у Великій 

Вітчизняній війні, різко контрастував з заявою Володимира Путіна, що 

Росія і без України здобула б перемогу у найбільшій трагедії XX сторіччя.  

Втім, відмова українського політичного керівництва від радянського 

минулого також здійснювалась мляво і не послідовно: окрім заміни 

старих пам’ятників на нові, суспільству не було запропоновано жодної 

об’єднуючої Cхід та Захід концепції історії та cпільного бачення 

майбутнього.  
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Така ситуація, призвела до поляризації на рівні масової свідомості, 

що зрештою створило передумови до ескалації насильства та посилення 

конфліктного етосу у 2014 р.  

 

«Майдан» у фокусі конфліктного етосу  

Концепт «конфліктного етосу» широко застосовується у працях 

ізраїльського дослідника Даніеля Бар-Тала. За Бар-Талом, суспільство 

складають різноманітні соціетальні переконання, але лише деякі 

переконання є специфічними для конкретного суспільства, вони і 

формують соцієтальний етос (Bar-Tal, 2000: 137). Центральні соцієтальні 

переконання виступають як ідеологічні догми за допомогою яких люди 

поділяють переконання про себе та оточуючий світ, через них проходить 

та інтерпретується досвід, судження про інших та нова інформація. 

Конфліктний етос формується між двома та більше конфліктуючими 

групами та відображає картину світу кожної з них, що протистоїть 

переконанням протилежної групи.  

Конфліктний етос має 8 складових: віра в справедливість цілей 

своєї групи, переконання про безпеку, віра у позитивний образ групи (все 

позитивне — в групі), внутрішньогрупова віктимізація (група як жертва), 

соцієтальні переконання делегітимізації опонента, віра в патріотизм, 

соцієтальні переконання єдності, переконання миру. Події Майдану, 

мобілізацію суспільства під час цих подій, і уявлення людей — учасників 

подій можна проаналізувати за допомогою даних складових 

конфліктного етосу.    
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Події Майдану 2013-2014 умовно поділяються на чотири періоди. 

Відправним пунктом мобілізації суспільства, яким розпочинається 

перший період, стосується не підписання Президентом Януковичем Угоди 

про асоціацію з Європейським Союзом. 21 листопада 2013 року почалися 

мітинги, на які вийшли студенти і частина проєвропейськи налаштованих 

українців, протестувальники називають себе «Євромайдан», а мітинги 

мають мирний характер. На цьому етапі мобілізація прихильників 

відбувалася через соціальні мережі Facebook і Twitter. На рівні меседжів 

прагнення до європейської інтеграції показувало цивілізаційний шлях 

України і бажання людей наблизитись до європейських стандартів життя. 

Даний етап розгортання мітингів складно назвати масовим. 

На відміну від наступного етапу, коли побиття студентів 30 

листопада отримало бурхливий відгук у суспільстві і мобілізація сил на 

мітингу відбувається вже не тільки через зірвану євроінтеграцію, а й 

проти насильства, яке демонструють представники влади.  

На Майдані Незалежності в Києві зводяться барикади, відділяється 

досить велика територія для наметового містечка, споруджується сцена з 

цілодобовими виступами політиків і артистів. Майдан починає 

об'єднувати різноманітні соціальні групи і поширюватися територіально: 

мітинги проходять у багатьох обласних і районних центрах Західної та 

Центральної України. У свою чергу, влада демонструє серію невдалих 

спроб розгону демонстрацій і протестуючих, а також створює 

альтернативний мітинг з центром в Маріїнському парку, зовсім недалеко, 

на захід від Майдану. На провладний мітинг автобусами звозять в 

основному робітників і працівників бюджетної сфери східних регіонів 
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України, монтується сцена під гучною назвою «Анти-майдан». Однак, 

контраст з мотивованими і масштабними протестами Майдану не на 

користь прихильників влади. Тому мітинг має короткочасний характер. 

Символом-гаслом цього періоду виступів стає розтяжка-банер 

висотою і довжиною в кілька метрів в біло-синіх кольорах провладної 

Партії Регіонів, вивішений з боку протестуючих на Майдані: «Зрозумійте 

нас. Задовбало». Меседж адресований учасникам провладного мітингу, і 

розташований на крайній барикаді, що розділяє Майдан і анти-Майдан. 

Лозунг «Зрозумійте. Нас задовбало» веде до чотирьох позицій: 1. Між 

опозиційною та провладною групами складно зафіксувати порозуміння. 

2. Опозиційна група НЕ може більше терпіти стан речей у суспільстві, на 

відміну від провладної групи. 3. Під «Нас» мається на увазі поділ на «ми» 

і «вони», що стає основою конфліктного етосу. 4. Можливості для діалогу 

не вичерпані.  

Третій період знаменується січнем 2014 року і ескалацією 

насильства. Протестуючі починають використовувати запалювальні 

суміші — так звані коктейлі Молотова і відтісняють поліцію від початку 

вулиці Грушевського. Поліція в свою чергу використовує автоматичну 

помпову зброю, а проти учасників Майдану застосовуються репресії. 

Закінчується ескалація трагічно — підпал будівлі профспілок, 

невдалий наступ на Майдан, оголошений владою як антитерористична 

операція, стрілянина 21-24 лютого і 110 жертв, названих пізніше Героями 

Небесної Сотні. 

Варто відзначити, що учасники Майдану не були цілісною 

соціальною групою і представляли різноманітність політичних поглядів. 
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Значну частину Майдану складали громадяни націоналістичних поглядів, 

що неоднозначно сприймалося на Сході України в контексті 

вищезгаданих локалізації та поляризації гібридного дискурсу. Відповідно, 

однією з гіпотез дослідження є теза про те, що конфліктний етос, 

соцієтальні вірування, що стали передумово конфлікту отримали значний 

прояв під час подій на Майдані.  

Якщо використовувати концепт конфліктного етосу для аналізу 

переконань учасників протесту, то бачимо тут реалізацію бар-талових 8 

соцієтальних вірувань. 

1. Віра в справедливість цілей своєї групи. Протестувальники 

переконані, що Майдан бореться не тільки за європейські цінності, а й 

проти репресивної політики режиму президента Януковича. 

2. Безпека. Майдан, огороджений барикадами, представляє собою 

деякий закритий простір, але крім цього, це — проекція всієї України, яку 

також потрібно захистити від влади і зовнішніх ворогів, в першу чергу від 

Росії. 

3. Всі позитивне — в групі. Якщо умовно розглядати Майдан як центр 

не тільки політичного, а й культурного протесту, то може бути виявлено, 

що тут досить цікаво проводити час. Можна зустріти багато творчих 

людей: письменників, художників, активістів за права людини та інших 

яскравих особистостей. Це різко контрастує з провладним мітингом, анти-

Майданом, куди за рознарядкою влади зверху звозять переважно 

робочий клас, основними розвагами якого були концерт на сцені та 

горілка. Водночас, бути на Майдані весело, модно і небезпечно, але саме 
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це обіцяє пригоди та унікальний досвід. Навіть не залученим перехожим 

цікаво подивитись на Майдан як місце культурного паломництва людей. 

4. Група — це жертва, опонент — злочинець. Не дивно, що жертви 

побиті поліцейськими (українською міліцією або «Беркутом») стали в 

перші ряди протестуючих. У цьому плані, внутрішня динаміка протесту 

змінюється від вимог відставки уряду і підписання угоди з ЄС до захисту 

жертв побиття. Всі хто відноситься до влади, навіть пересічні громадяни, 

які підтримують або навіть нейтрально ставляться до влади автоматично 

ідентифікуються як прихильники насильства. Нейтрально налаштовані по 

відношенню до конфлікту громадяни України, так звані «stand byers», 

постали перед вибором. Не підтримка протестних мітингів означала в 

моральному плані мовчазну згоду щодо силових дій влади. Тому чаші 

терезів у боротьбі за владу в результаті схилилися до опозиції — 

нейтральна частина суспільства мовчки підтримала Майдан через низьку 

легітимність дій Януковича і команди. 

5. Нелегітимність опонента. Термін «легітимність» досить часто 

звучить на Майдані. Януковича звинувачують в узурпації влади, і це 

постійно простежується в заявах опозиційних політичних лідерів протесту 

Арсенія Яценюка, Віталія Кличка та Олега Тягнибока. На думку 

протестувальників, беззаконня починається з рішення Конституційного 

суду 2011 року, коли суд під впливом Президента, посилив повноваження 

останнього. Після цього сам Янукович показується як максимально 

корупційний диктатор, який узурпував свої повноваження, а тепер ще й 

використовує не законну силу проти мирного протесту. Особливо 

негативним є ставлення протестуючих до «Беркуту» — поліцейської 
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структури, з якої і починається насильство на Майдані. В «Беркут», який 

охороняв урядовий квартал, з боку протестуючих летять каміння і 

запалювальні суміші. Той, в свою чергу робить стрімкі, але невдалі 

контратаки. 

6. Віра в патріотизм, любов, турбота, сила. З огляду на те, що право-

радикальні сили були активно представлені на Майдані, апеляції до 

патріотизму, особливо в його націоналістичній формі, стали лейтмотивом 

практично всіх акцій в рамках протестного руху. Усередині наметового 

містечка панує дисципліна, але кожен учасник Майдану може 

розраховувати на підтримку. Особливу роль відіграють рядові кияни, 

багато з яких не готові брати участь в мітингу безпосередньо, але 

забезпечують його інфраструктуру їжею, дровами та навіть 

автомобільними шинами в дні активної фази супротиву. Слоганами, навіть 

у ліберально налаштованих учасників Майдану стають гасла Організації 

Українських Націоналістів — Української Повстанської Армії (ОУН-УПА): 

«Слава Україні — героям слава!». У січні 2014 року в день народження 

лідера українського націоналізму Степана Бандери в центрі Майдану 

проходить факельна хода українських націоналістів в пам'ять про героя, 

який неоднозначно сприймається в Східній Україні. 

7. Віра в єдність — ігнорування конфліктів всередині. Очевидно, 

якби Майдан був дезінтегрований зсередини він би програв. Проте, не 

можна стверджувати і повну відсутність конфліктів всередині мітингу. Не 

всі протестуючі підтримували радикальні методи, наприклад кидання 

коктейлів Молотова, або руйнацію памятників Леніну. Однак, 



ІДЕОЛОГІЯ І ПОЛІТИКА ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА IDEOLOGY AND POLITICS 
© 2018 Foundation for Good Politics 
ISSN 2227-6068 

 
№ 2(10), 2018                                                                                                                                                                                                        113 

консолідуючим фактором стала наявність спільного зовнішнього ворога 

— представників правоохоронних органів. 

8. Віра у мир. Навіть в період третьої і четвертої, «гарячих» фаз, 

Майдану його прихильники активно називають безстрокову акцію 

мирною. Тут важливо відмітити, що насильство здійснюється і тлумачиться 

мітингувальниками як вимушене, як самозахист і реакція на сваволю 

поліції. 

Реакцією на Майдан на Сході України стали сепаратистські рухи, 

підтримувані Російською Федерацією. Як бачимо, конфліктний етос 

майданівців не лише мобілізував та консолідував їх зусилля, а й створив 

передумови до розділення суспільства, особливо в найбільш радикальній, 

націоналістичній складовій Майдану. Очевидно, з тієї сторони, також 

формувався, опозитний до майданівського конфліктний етос, що, 

посилюючись російською пропагандою призвів до початку 

повномасштабного збройного конфлікту. Іншим виявом Майдану стала 

безпрецедентна для України мобілізація громадянського суспільства — 

громадський рух борючись проти насильства та сваволі влади став 

заручником радикально налаштованої частини протесту.  

 

 

 

Громадянське суспільство в Україні на межі війни і миру: погляд у 

майбутнє 
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Розглядаючи мобілізацію громадянського суспільства як важливий етап 

для становлення миру в Україні необхідно проаналізувати, які можливості 

та ресурси мають на сьогодні громадські організації, щоб посилити та 

прискорити мирні процеси. З цією метою було проведено експертні 

опитування 5 провідних українських активістів та фахівців громадського 

сектору у сфері розбудови миру, медіації та діалогу. Експерти обирались 

за критеріями залученості в сферу миротворення, але також були опитані 

активісти зі значним бекграундом у адвокаційній та правозахисній 

діяльності. Було обрано представників впливових громадських 

організацій, в яких заходи щодо миротворення складають основний 

напрям діяльності, враховувалось регіональне охоплення — залучались 

спеціалісти з різних регіонів України. У дослідженні було використано 

метод збору думок та заочного інтерв’ювання.  

Експертам було задано 5 запитань:   

1. Яких ресурсів не вистачає громадським організаціям для діалогу 

з державними органами, суспільством, іншими громадськими 

організаціями Україні? 

2. Як можна консолідувати громадянську активність щодо 

врегулювання збройного конфлікту на Сході України? 

3. Чи можливе примирення в Україні? На які аспекти примирення 

потрібно звернути увагу в першу чергу? 

4. Якою має бути мова врегулювання конфлікту? Чого не вистачає у 

офіційному дискурсі політиків, засобів масової інформації?  
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5. На Вашу думку, які суб’єкти, або інституції найбільше шкодять 

становленню миру в Україні?  

Відповідно, перше питання мало декілька аспектів. Для того, щоб 

посилити можливості впливу на процеси миру, громадські організації, 

слідуючи теорії Чарльза Тіллі, мають володіти багатьма ресурсами та бути 

сильними організаційно. Матеріальні та ідеологічні ресурси набувають 

свого значення у взаємодії з державою, іншими громадськими 

організаціями та суспільством. Респондент/ка 1 вказує також на 

першочергову важливість людських ресурсів:  

«Вважаю, що головний ресурс будь де — це люди.  А бажання 

чути народ і є тим ресурсом, якого так не вистачає державним 

органам для діалогу і порозуміння».  

Розрив у комунікації влади та народу також підкреслює 

респондент/ка 2, а причиною такого стану називається відсутність знань 

як ресурсу управління. Знання та навички вказуються як важливий 

елемент побудови миру у формуванні третього сектору, зокрема 

підкреслюється дефіцит в Україні «навичок мережування, спільної роботи, 

інклюзивності та парципативності». Аналогічну тезу підтримує 

респондент/ка 3, називаючи серед дефіциту ресурсів: брак «навичок 

ведення діалогу та розуміння сутності діалогу», а також у більш 

загальному плані «цінностей відкритого суспільства та готовності 

слухати і чути один одного». 

Брак знань та навичок існує не лише у тих, хто приймає політичні 

рішення, а і у самих представників громадянського суспільства 

підкреслює респондент/ка 5:  
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«В першу чергу в багатьох представників українського 

громадянського суспільства відсутнє поглиблене розуміння 

роботи влади, зокрема місцевої, що становить значну 

перешкоду на шляху до ефективної комунікації та взаємодії. 

Зокрема, коли йдеться про взаємодії з місцевою владою, 

представники НДО не завжди мають розуміння про (формальні) 

механізми взаємодії з владою і, більше того, не завжди 

розуміють розподіл повноважень та компетенцій між різними 

органами влади, у зв’язку з чим часто звертаються «не за 

адресою».  

Крім того, представник/ця громадянського суспільства вказує на 

певні труднощі всередині самого третього сектору в Україні, спричинені 

зокрема невмінням доносити свої ідеї та конкуренцією за кошти донорів:  

«НДО бояться бути використаними владою у власних цілях та 

не вміють ефективно доносити до влади свої ідеї. Головною 

перешкодою у комунікації всередині третього сектору, на мою 

думку, є конкуренція, що виникає через розподіл донорських 

коштів.» 

У пошуці шляхів щодо консолідації громадянської активності у 

врегулюванні збройного конфлікту на Сході України експерти 

запропонували декілька інструментів. По-перше, це — продумана 

політика, що унеможливлює пропаганду та активна медіа-кампанія, що 

сприятиме розумінню причин та наслідків конфлікту. Другим аспектом, 

який пропонують фахівці з розбудови миру, є необхідність впровадження 

«форматів, які б дозволили залучити більшість активістів громадянського 
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суспільства, діяльність яких спрямована на врегулювання конфлікту» 

(респондент/ка 2). По-третє, наголос робиться на необхідності 

встановлення контролю за владою та делегування кандидатів від 

громадянського суспільства на політичні посади. 

Важливим елементом для об’єднання зусиль стає тривалість 

міжнародної підтримки проектів громадських організацій:  

«Підтримка довгострокових проектів НДО може збільшити 

їхню стабільність, сприяти організаційному розвитку та 

покращенню комунікації. Особливу увагу також слід звернути 

на комунікацію між донорською спільнотою та НДО, так як на 

мою думку така комунікація часто є односторонньою» 

(респондент/ка 5).  

Експерти підкреслюють, що громадянська активність не вирішить 

всіх проблем пов’язаних з врегулюванням конфлікту. Мобілізація 

громадянського суспільства може відбуватися у взаємодії з іншими 

заходами з розбудови миру: демобілізацією комбатантів, роззброєнням 

та реінтеграцією, а також міжнародною підтримкою. Експерт/ка 4 

зауважує, що запитання 2 «виглядає дещо формуючим. Найширша 

консолідація громадянської активності не зможе вирішити всіх питань 

щодо врегулювання. Наприклад, без розробки відповідної державної 

програми та міжнародної підтримки з DDR (Disarmament, demobilization 

and reintegration), специфічної саме для ситуації в ОРДЛО важко собі 

уявити ефективними інші громадянські зусилля. Інша справа, що 

громадянському суспільству важливо узгоджувати між собою і з державою 

спільну політику реінтеграції населення окупованих територій. Вважаю, 
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що найефективніші зусилля з врегулювання, трансформації конфлікту 

передбачають консолідацію гравців всіх рівнів – Track 1, track 2, track 3.» 

Одним з ключових та складних питань є питання примирення в 

Україні — активну фазу конфлікту на 2018 рік ще не завершено, але 

експертний пул та громадянські активісти вже розмірковують над цією 

проблемою. У ході спілкування фахівці наголосили на тому, що 

примирення — це тривалий процес, що потребує багато часу, можливо 

навіть зміни поколінь. Респондент/ка 1 вважає, що умовою примирення є 

розширення перемовин, діалогу та медіацій. Респондент/ка 2 зауважує, 

що наразі доцільніше говорити про співіснування, ніж про примирення, 

яке може бути встановлено через пошук взаємної вигоди миру між двома 

сторонами. Зокрема, йдеться про те, що «при врегулюванні конфлікту 

жителі ОРДЛО отримають доступ до різноманітних ресурсів, 

пропонованих Україною (соціальні, освітні, фінансові, свобода пересування 

і т.п.), а жителі контрольованої території будуть мати більше безпеки 

та відсутність «чорної діри» на східному кордоні як фактору 

дестабілізації країни». Конструктивне співіснування як шлях до 

примирення підкреслює респондент/ка 5:  

«Окремі сторони конфлікту не зобов’язані «любити» один 

одного, але це не означає, що вони не можуть разом працювати 

та ефективно взаємодіяти».  

Крім того, важливим елементом тут має бути отримання більшої 

інформації про події конфлікту, а інституцією, що може сприяти процесу 

примирення може бути комісія зі встановлення правди (респондент/ка 3). 
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Важливим аспектом є мова врегулювання конфлікту, оскільки 

дискурс ворожнечі, що, зокрема, розповсюджуються деякими 

українськими політиками через засоби масової інформації, не створює 

передумов для подолання конфліктної ситуації. Українські експерти 

громадянського суспільства підкреслюють, що «мова врегулювання 

конфлікту має бути максимально нейтральна та беземоційна» 

(респондент/ка 2), «всі перемовини (медіації) повинні бути мовою яка 

зрозуміла всім сторонам» (респондент/ка 1). Однією з пропозицій 

забезпечення нейтральності деякі фахівці пропонують вживання 

англійських слів замість традиційних українських лексем. Крім того, до 

мовних характеристик експерти відносять такі як: взаємну повагу, 

усвідомлення цінності взаємного співіснування, наявність розуму. 

Респондент/ка 4 також уточнює, що говорити потрібно про мову 

трансформації, а не мову врегулювання конфлікту.  

Останнє запитання до експертів стосувалось інституцій та суб’єктів, 

які на їхню думку, шкодять мирному процесу, тобто є так званими 

спойлерами. Тема спойлерів в дослідженнях миротворчої сфери 

подається як така, що становить один з найбільших ризиків для миру, та 

можливих рецидивів насилля. Шкідниками, як правило, є лідери та 

політичні партії, які впевнені, що врегулювання конфлікту слугує не на 

користь їхнім інтересам і підважить їх владу в майбутньому (Stedman, 

2000). Практика вирішення соціально-політичних конфліктів показує, що 

сам мирний процес створює спойлерів, оскільки повернутися до насилля 

для останніх завжди легше, в той час як задоволення інтересів всіх 

задіяних у протистоянні сил є надзвичайно складним завданням. 
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Українські активісти громадянського суспільства майже одностайні 

у думці, що найбільшими спойлерами мирного процесу на Донбасі є 

політики та політичні інститути. Так, респондент/ка 1 зауважує, що миру в 

Україні шкодить «меркантильна цинічна політика і особи від неї, які 

використовують існуючий конфлікт на свою користь та власне 

збагачення, тим самим нехтуючи інтересами пересічного народу». 

Респондент/ка 2 більшою мірою деталізує спойлерів, до яких відносить: 

«Міністерство соціальної політики України, що веде політику відмови у 

низці законних прав жителям неконтрольованих територій та ВПО 

(передусім, соціальні виплати, принизливий порядок реєстрації для ВПО 

тощо); Міністерство інформаційної політики України. Дане Міністерство 

впроваджує виключно інформаційну політику, спрямовану на 

протистояння російській пропаганді. При цьому Міністерство виявилося 

не спроможним розробити та імплементувати окрему комунікаційну 

політику щодо жителів неконтрольованих територій (ОРДЛО) як 

громадян України, які опинилися у складній ситуації. Дана комунікаційна 

стратегія мала б бути спрямована як на жителів ОРДЛО (основний 

меседж: Україна пам’ятає та дбає про Вас), так і на жителів 

контрольованої території щодо жителів ОРДЛО (основний меседж: люди, 

які проживають на неконтрольованій території, — це громадяни України, 

які опинилися у скрутній ситуації); Верховна Рада та владні політичні 

сили, які протидіють прийняттю законів, які б дозволяли голосування на 

місцевих виборах для ВПО, що б забезпечувало їхні громадянські права та 

сприяло їхній повноцінній інтеграції у нові громади та демонстрували б 

позитивний приклад ставлення держави Україна до своїх громадян.» 

Респондент/ка 3 також згадує Український парламент і найбільшими 
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шкідниками називає депутатів Верховної Ради України. А респондент/ка 

5 наголошує на складності координації мирних та виборчих процесів:  

«Проводити мирний процес в Україні особливо складно у 

контексті наближення виборів, оскільки в цей час збільшується 

кількість популістичних висловлювань, а фокус медіа-дискурсу 

помітно зміщується в політичну площину.» 

Респондент/ка 4 говорить про більш широкі процеси:  

«В моєму досвіді становленню миру шкодять соціальні та 

психологічні процеси дегуманізації, делегітимізації, не 

пропрацьовані відчуття страху, болю, гніву.» 

Загалом, спілкування з експертами та активістами показало 

можливості для мобілізації громадянського суспільства в Україні для 

справи встановлення миру — націленість на формування відповідних 

навичок діалогу, розуміння механізмів подолання конфлікту на 

локальному рівні, довгостроковість та стратегічність ініціатив. Водночас, 

в опитуваннях видно, що складним елементом взаємодії залишається 

рівень відносин держави та громадянського суспільства: політики 

викликають недовіру, а громадські організації не готові та не мають 

достатньої спроможності, щоб завжди ефективно впливати на державу, 

або делегувати до управління нею своїх представників.    

 

Висновки 

Ідеологічними обмеженнями у розгортанні конфлікту на Сході України 

стали локалізація гібридного дискурсу, поляризація українського 
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суспільства та формування конфліктних етосів. Розбудова миру в Україні 

залежить від злагодженості громадських зусиль щодо подолання 

ідеологічних обмежень та наслідків насильства, а також продуманих 

інтервенцій держави для забезпечення миру, зокрема в межах 

демобілізації, демілітаризації та реінтеграції. В свою чергу, основними 

заходами для досягнення примирення потенційно мають стати 

забезпечення правди, щодо подій попередніх років, що буде 

розповсюджена у всьому суспільстві, справедливе правосуддя, ефективна 

система репарацій жертвам конфлікту та інституційні реформи. Дискурс 

правди як альтернатива гібридним та націоналістичним дискурсам 

слугуватиме основою мирного співіснування. Подолання наслідків 

конфлікту не буде можливим без взаємодії держави та громадськості у 

виробленні єдиних концепцій пам’яті, зокрема щодо історії України в XX 

ст., а також спільного майбутнього в XXI ст. Мобілізація громадянського 

суспільства буде залежати від поліпшення навичок ведення діалогу між 

громадськими організаціями, збільшення їхньої фінансової та 

організаційної спроможності, а також подолання спротиву сил, які не 

зацікавлені у встановленні миру.  
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Анотація. Зростання соціальної нерівності, що спостерігається сьогодні 

рівною мірою як в пострадянських, так само й в країнах ліберальної 

демократії та розвиненої ринкової економіки, пов'язане із 

парадоксальною політичною ситуацією. Пріоритетною в політичному 

порядку денному постає боротьба із «екзистенційною нерівністю» 

(Й. Терборн), при цьому саме економічна нерівність все більше 

сприймається як одна із найбільших загроз сучасним суспільствам й 

глобальному світу в цілому. В роботі на прикладі українського суспільства 

аналізується «гіпотеза Гімпельсона-Трайсмана» про незбіг фактичної 

нерівності, та нерівності, що сприймається. Демонструється, що 

доопрацювання цієї гіпотези дозволяє запропонувати на її основі 

пояснення зазначеного парадоксу, а саме того, чому в ситуації зростання 

соціальної нерівності ми є свідками не «лівого», а «право-популістського» 

повороту. 
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Повна версія статті доступна російською мовою.  
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Резюме. Демократія потребує, щоб у процесі ухвалення політичних рішень 
інтереси жінок та чоловіків враховувалися б рівною мірою. Крім того, 
участь жінок є одною з найважливіших передумов, що забезпечують 
повний розвиток країни, злагоду та мир. У процесі демократичного 
державного будівництва Грузії надзвичайно важливою є рівна участь жінок 
і чоловіків під час ухвалення політичних рішень. Сьогодні в багатьох 
державах, зокрема й у Грузії, ведеться робота із забезпечення більшого 
політичного представництва жінок. Попри спільні зусилля влади й 
громадянського сектора, а також проведення заходів для прискорення 
цього процесу, темпи зростання представництва жінок у політичному 
житті Грузії усе ще залишаються низькими.  

 Основна мета цього дослідження полягає у вивченні того, яким є 
сьогодні політичне представництво жінок у Грузії, наскільки чинна 
виборча система сприяє зростанню політичного представництва жінок, 
наскільки мажоритарна система уможливлює кандидування жінок на 
виборах і чи працює ухвалена для політичних партій т. зв. норма 
фінансової надбавки на місцевих та парламентських виборах.  

 Попри зростання ролі жінок у суспільному житті Грузії, на жаль, 
жіноча участь у політиці усе ще залишається низьким. Причина цього 
більш складна, ніж це може здатися на перший погляд. У процесі включення 
в політику жінки наштовхуються на політичні, соціальні, культурні та 
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інші бар’єри. Низька політична культура країни, гендерні стереотипи, 
недостатність фінансових ресурсів, недостатнє висвітлення у ЗМІ ролі 
жінки в суспільному та політичному житті. Політичні, інституційні та 
економічні проблеми усе ще обмежують залученість жінок до процесу 
ухвалення рішень і в цілому у політичне життя.  

 Коли ведеться про політичну участь жінок, передусім слід зважати 
на наявну виборчу систему, централізовані та патронажні системи 
формування списків політичних партій і номінування кандидатів у 
представницькі органи, а також непрозорі механізми висунення жінок у 
партіях. У Грузії політичні партії характеризуються низьким рівнем 
внутрішньої демократії, у них переважно домінують чоловіки і, відповідно, 
правила гри й устрій партій маскулінного типу. Для подолання нерівності 
між чоловіками і жінками в Грузії намагаються змінити законодавство 
так, аби прискорити збільшення ролі жінок у політиці та зменшення 
гендерної нерівності. Зараз же Грузія належить до числа країн, де в останні 
два десятиріччя показник посідання жінками управлінських посад низький.  

 Фінансова заохочувальна норма для політичних партій, ухвалена в 
Грузії у 2011 році задля посилення представництва жінок у владі, виявилася 
неефективною, оскільки не була застосована жодною з очільних 
політичних сил. Іншим найбільш ефективним засобом зростання 
політичної участі жінок у політиці є тимчасовий захід, відомий як 
гендерне квотування. Якщо цю квоту вірно вибрано й включено до виборчої 
системи, то вона може бути результативною для зростання політичної 
ролі жінок. На разі, експертна спільнота рекомендує введення гендерної 
квоти у 30%, що сприятиме створенню «критичної маси» жінок і їхньої 
впливовості у процесі ухвалення рішень. Разом із гендерною квотою 
важливо посилювати жіночий рух, продовжувати надавати уряду 
рекомендації щодо жіночої проблематики та підвищувати обізнаність 
населення щодо основ гендерної справедливості.  
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Анотація. У статті розкрито форми і методи мобілізаційних акцій у 

середовищі інтернованих вояків–українців армії УНР у таборі Стшалково, 

що мали своїм завданням їх згуртування та піднесення морального духу. 

Це стало можливим завдяки діяльності українських таборових 

культурно–мистецьких осередків та видавничих товариств, а також 

через організацію силових та легкоатлетичних вправ у таборі та поза 

його межами. Національно–патріотична та спортивна–оздоровча 

мобілізація українського вояцтва у таборі дозволила зберегти військову 

організацію та кадровий склад армії УНР, а крім того уможливила 

формування у польського суспільства позитивної візії у сприйнятті 

                                                             
* Дану статтю підготовлено завдяки сприянню Студіуму Східної Європи (Studium Europy Wschodniej) 
Варшавського університету, за ініціативи якого 2014 р. була започаткована щорічна Нагорода імені 
Івана Виговського (під почесним патронатом Президента Польщі), що вручається рішенням її Капітули 
з числа делегатів від 25 університетів та вищих шкіл Польщі — авт. 
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українців–наддніпрянців, що у подальшому полегшило їх соціально–

психологічну адаптацію в Польщі. 

 

 

Ключові слова: мобілізація, інтерновані вояки–українці, табір, спорт, 

Стшалково, Польща.  
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Хоча обставини перебування інтернованих вояків–українців у таборі 

Стшалково вже перебували у полі уваги кількох дослідників (Karpus, 1997; 

Срібняк, 1997; Павленко, 1999; Сидоренко, 2000), наукова розробка цієї 

проблеми тривала й після виходу згаданих праць. Значний внесок в 

опрацювання цієї теми був здійснений польськими істориками, і зокрема 

— О. Вішкою, який подав стислий виклад історії існування табору в 1914–

1923 рр., а також окреслив основні прояви життєдіяльності у ньому 

вояків–українців (Вішка, 1999:167–174 ). Крім того, значний масив 

фактичних даних про таборову періодику в Стшалкові міститься у його 

загальновідомих працях з історії української видавничої справи в Польщі 

(Wiszka, 2001; Вішка, 2002). Короткий нарис історії функціонування 

табору був уміщений і в монографії О. Колянчука (Колянчук, 2000). 

Прикметною подією стало й видання ілюстрованого альбому, який 

унаочнив різні аспекти перебування полонених та інтернованих вояків (у 

т.ч. й українців) у Стшалково (Czerniak B., Czerniak R. 2013). Останнім часом 

до наукового обігу був уведений значний обсяг джерельної інформації з 

досліджуваної теми, що дозволило суттєво уточнити наші уявлення про 

специфіку перебування інтернованих у таборі Стшалково (Срібняк 2017: 

182–195; Срібняк, 2018).  

Проте сформульована у назві статті дослідницька проблема все ще 

залишається недослідженою лакуною таборового повсякдення 

українського вояцтва, яке було змушене долати у таборі величезні 

труднощі морально–побутового характеру. Між тим в умовах ізоляції та 
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відірваності від рідного краю таборяни особливо потребували на 

позитивні емоції та переживання задля відновлення запасу своїх 

душевних сил. З цією метою штаб групи інтернованих Військ УНР 

провадив у таборі перманентну національно–патріотичну та спортивно–

оздоровчу мобілізацію вояцтва, прагнучи наповнити весь їх вільний час 

конструктивним змістом. 

Одним з найефективніших засобів національно–патріотичної 

мобілізації таборян було відзначення національних свят (і зокрема — 

Шевченківських днів), до проведення яких традиційно долучались всі 

культурно–мистецькі осередки табору (культурно–освітні відділи дивізій, 

таборові театральні трупи, хори, оркестр та ін.). Згадані мистецькі 

осередки також являли собою дієвий інструмент мобілізації українського 

вояцтва, які найдієвіше зміцнювали моральний дух інтернованих. Решту 

вільного часу таборян поглинав спорт, і зокрема його ігрові види, участь 

в яких дозволяла стабілізувати емоційний стан тієї частини вояків, які 

сповідували активного способу життя.  

У багатьох випадках мобілізація вояцтва відбувалась через 

таборову пресу, різножанровість якої дозволяла охопити різні — як за 

своїм походженням, так і за освітнім цензом — групи інтернованих вояків 

армії УНР. Ця форма мобілізації інтернованих була тим більш 

ефективною, що у таборі видавалась «жива» газета «Промінь», кожен 

номер якої прочитувався перед загалом інтернованих артистами–

аматорами таборового театру. 

Вже у серпні 1921 р., після відносного поліпшення умов 

перебування вояцтва в таборі, стало можливим розпочати культурно–
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мистецьку мобілізацію вояцтва, зокрема поновити роботу художньої 

студії, театру, музичної капели (під орудою Віталія Лівицького) та хору (під 

орудою сотника Дмитра Котка) (ЦДАВО а). Досить інтенсивно у цей час 

працював таборовий театр, на сцені якого майже щоденно відбувались 

вистави (відвідування частини з них було безкоштовним). Вистави 

готувались кількома мистецько–артистичним гуртками, між якими мала 

місце неформальна конкуренція, що слугувало вагомим чинником для 

самовдосконалення артистів–аматорів.  

Одне з таких творчих товариств (драматичне) діяло при 5–й 

Херсонській дивізії, яке «не дивлячись на різні перешкоди на своєму 

шляху, не маючи матеріальної допомоги з боку командування, а маючи 

лише конкурентів», поступово «стало на ноги, розвиваючи свою діяльність 

ширше й ширше». Своїм завданням воно визначило «виховання творчо–

артистичних сил табору, піднесення національної свідомості вояцтва і 

селянства через театр» шляхом постановки «історичних, побутових й 

сучасних п’єс в найкращому сценічному виконанню», а крім того, 

намагалось «дати розумну розвагу козацтву серед невідрадних умов 

таборового життя» (ЦДАВО b). Весь час свого існування товариство 

«свідомо йшло на зустріч Культурно–Освітнім установам і організаціям 

даючи благодійні цілком безкорисно» навіть й тоді, коли власну боргові 

зобов’язання у зв’язку з придбанням театрального реквізиту. Потрібні для 

цього кошти товариство отримувало проводячи час від часу виїзні вистави 

у найближчих польських містах (ЦДАВО с).  

Можливо, що саме ця обставина та небажання мати справу з 

«самостійним» артистичним товариством підштовхнула начдива 5–ої 
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дивізії до фактичної заборони його діяльності — шляхом відмови 

визнання за ним прав юридичної особи. Кількома своїми наказами, 

«направленими до унеможливлення артистичної праці» членами 

згадуваного товариства, полковник А.Пузіцький фактично паралізував їх 

нормальну роботу. Взагалі — всі його розпорядження, на думку членів 

Драматичного товариства, дискримінували товариство, та мали 

образливий для його членів зміст. А вже на початку жовтня 1921 р. він 

взагалі віддав усне розпорядження про його ліквідацію. 

Слід відзначити, що доцільність такого рішення була сумнівною, бо 

ліквідуючи це товариство, члени якого мали майже річний досвід виступів 

перед таборянами (в Пикуличах, Ланцуті та Стшалкові), начдив 

А.Пузіцький фактично знищував частинку культурно–мистецького життя у 

таборі. Відтак не є дивним, що члени товариства відповіли відмовою на 

пропозицію влитись до складу театральної трупи при культурно–

освітньому відділі 5–ої дивізії, ухваливши на своїх загальних зборах 

рішення про самоліквідацію товариства та продаж усього його майна (з 6 

жовтня 1921 р.) (ЦДАВО d). 

Але в таборі існували й інші мистецькі товариства, які мали 

сприятливіші можливості для своєї діяльності. Як і колишнє Драматичне 

товариство при 5–й дивізії, вони готували театральні вистави не тільки 

для таборян, але й для місцевого польського населення, отримуючи в 

такий спосіб невеликі кошти для власної діяльності. Їх зусиллями 

впродовж липня 1921 р. — квітня 1922 р. у таборі відбулось 87 вистав (60 

з них були проведені на безоплатній основі) (ЦДАВО е).  
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Яскравою сторінкою в житті табору завжди залишався й створений 

сотником Д.Котком «мішаний» хор таборян, який завдяки зусиллям 

керівника та природним здібностям хористів дуже скоро переріс рамки 

Стшалкова. Хор Д.Котка вже у середині вересня 1921 р. (у складі 16 

хористок і 37 хористів) відбув у концертне турне Познаньщиною, і його 

охоче запрошували до себе різні польські інституції, і зокрема гімназії, а 

самі концерти відбувались при переповнених залах. Хор виступав у 

Гнєзно (24 і 25 вересня), Стшалково, Слупцах, Загурові, Вжесні та ін. Разом 

з тим, повертаючись до табору, хор не забував і про інтернованих — 

давши у таборовому театрі шість концертів. У кінці жовтня ц.р. хор 

закінчив свої гастролі Польщею, але вже у перших числах листопада хор 

відбув ще одне концертне турне, давши концерти в Познані, Бидгощі, 

Кротошині, Лешно, Іновроцлаві, Торуні та ін. Гуманітарну допомогу хору 

надавала таборова YМСА*, на кошти якої були виготовлені національні 

строї для всіх хористів (Концертове турне, 1921: 4). 

Дуже важливим напрямком діяльності таборян у цей час залишалась 

ще одна форма діяльності — гуманітарно–допомогова. Прагнучи 

допомогти найуразливішим категоріям таборових мешканців — хворим, 

інвалідам, жінкам та дітям командування групи максимально сприяло 

роботі тих таборових громадських та благодійних організацій, які ставили 

своїм завданням потреб цих груп таборян. У випадку надходження до 

табору гуманітарної допомоги штабом групи створювалась уповноважена 

до розподілу пожертв комісія, які мала враховувати потреби різних 

                                                             
* Young Men’s Christian Association (YMCA) — Молодіжна християнська асоціація, благодійна 
американська організація, яка надавала гуманітарну допомогу в різних європейських країнах, у т.ч. 
полоненим та інтернованим у таборах — авт. 
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верств таборян. До її складу традиційно залучались представники різних 

таборових громадських організацій. У липні 1921 р. розподіл грошей, 

привезених генералом О.Удовиченком для дітей, хворих та інвалідів 

табору, здійснювала одна з таких комісій за участю представника Спілки 

вчителів армії УНР підполковника М.Середи (ЦДАВО f). 

Однією з найавторитетніших благодійних організацій в таборі був 

стшалковський відділ «Товариства допомоги збігцям з України та їх 

родинам», управу якого очолювала дружина генерал–хорунжого 

О.Пилькевича — Софія (червень 1922 р.). Управа відала розподілом 

коштів, які надходили від центрального представництва Товариства 

допомоги збігцям з України та була уповноважена розподіляти й ті 

матеріальні засоби, які надходили від інших благодійних організацій 

(ЦДАВО g). 

Але інтерновані не тільки приймали пожертви, вони брали участь й 

мобілізаційних збірках коштів на різні потреби — в жовтні 1921 р. Спілка 

вчителів армії УНР в таборі Стшалково зібрала й передала до видавничого 

фонду газети «Українська Трибуна» 500 м.п. У листі до редакції цього 

видання провід Спілки відзначав, що «голодні й холодні козаки й 

старшини, відокремлені од світу неприязними дротами, виявили таку 

щиру і діяльну акцію, щоб урятувати наш часопис[…]», та інформував, що 

протягом одного тижня на потреби «Української Трибуни» у Стшалково 

було зібрано 106 тис. м.п.» (На допомогу «Українській трибуні», 1921: 1). 

Спілка також висловлювала сподівання, що решта українського вояцтво 

теж зрозуміє «вагу настоящего менту і підтримає[…] єдиний на еміграції 
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демократичний орган», який являє з себе згадана газета (Пастирські 

курси, 1921: 4). 

Інтерновані також в різний спосіб підтримували й власну — 

таборову — пресу, яка, як вже зазначалось, з перших днів існування 

табору виступала потужним мобілізаційним чинником. У Стшалкові 

продовжилось видання цілої низки перенесених з Ланцуту («Наша зоря», 

«Промінь» та вадовицька «Запорожська думка») часописів (Вішка, 2002: 

105, 208–210, 241–243, 268–270). Крім того, тут вийшли друком 

новозасновані («Блоха», «Військовий вісник», «Спортсмен»). І якщо 

перший мав, очевидно, гумористично–сатиричний характер, два останні 

орієнтувались на цілком різні групи інтернованих, намагаючись 

задовольнити їх особливі потреби.  

Перше число «Військового вісника» вийшло завдяки заходам 

вченого секретаря Українського народного університету в Стшалково 

А.Ільницького при допомозі К.Подільського та гурту старшин — слухачів 

УНУ. У редакційній статті засновники видання пояснили потребу появи 

нового часопису необхідністю «віднестись до військової справи більш 

уважно[…] і стати нарешті на шлях точної військової науки і уґрунтованого 

знання» (Військовий вісник, 1921: 1). Задля реалізації цього завдання 

редакція планувала уміщувати на шпальтах часопису оригінальні та 

перекладні статті з історії та теорії військового мистецтва, аналітичні 

матеріали про особливості розвитку військової справи в різних країнах, 

огляди новітніх праць з історії війська та рецензії на такі видання. В такий 

спосіб редакція розраховувала «стати на шлях чистої військової науки, 

поширювати її висліди друком праць[…] висвітлюючи провідні ідеї». 
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Тільки таким чином, на її думку, можна би було «спільно дійти до єдиної 

військової доктрини», надавши «окремим, збитим зі своїх позицій 

воякам[…] кришталево чистий сигнал «Збір» у контрнаступ» (Сидоренко, 

2000: 96). 

Крім таборової преси меті національно–патріотичної мобілізації 

інтернованих слугувало й відзначення різних пам’ятних дат з історії 

України та річниць та дивізійних свят. Так, зокрема, 15 листопада 1921 р. 

заходами культурно–освітніх організацій табору було організовано 

відзначення «Річниці перемоги над гетьманом Скоропадським», до 

програми якого увійшли Служба Божа, читання «надзвичайного» числа 

живої газети «Промінь», вистава–концерт з виголошенням реферату на 

цю тему. Після концерту заходами «Громади старшин табору Стрілково» 

(Стшалково — авт.) були проведені загальні збори всіх безпосередніх 

учасників тих подій, і, як зазначалось в одному з уенерівських видань — 

«у цей день у вояцтва[…] на обличчю можна було бачити радість і 

задоволення» (Полтавець, 1921: 4). 

Нарешті, ще однією складовою таборового дозвілля інтернованих 

були заняття спортом, чим особливо опікувались регіональне та таборове 

представництва YМСА. Заходами секретаря познанського району цієї 

організації Андерсена через аташе YМСА табору Стшалково 

Сергієвського, під безпосереднім керуванням завідуючого спортом при 

YМСА в Стшалково Н.Т.Малюшина в 1921 р. у таборі була відкрита 

«спортивна гімназія» (на зразок американських). Для облаштування 

спортивного залу та допоміжних приміщень польська комендатура 
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передала один барак, в якому було проведено необхідний ремонт та 

завезено потрібне спортивне устаткування.  

З часу відкриття гімназії до неї вписалось близько 400 таборян, у т.ч. 

й жінок (які утворили власну команду з 25 осіб). Гімназія працювала 

дванадцять годин на добу (з 10.00 до 20.00), до її штату були призначені 

інструктори з числа досвідчених спортсменів, за допомогою яких 

інтерновані могли обирати вид спорту до своєї вподоби (легка і важка 

атлетика, «машинна» гімнастика, вільні рухи, французька та американська 

боротьба, бокс, фехтування, теніс, волейбол, баскетбол, футбол, бейсбол 

та ін.(Спортивне життя, 1921: 3) 

Для популяризації спорту в Стшалково та інших таборах 

інтернованих YМСА надала кошти для видання місячника «Спортсмен», 

завдяки чому навесні–влітку 1922 р. вийшло п’ять його номерів. Журнал 

позиціонував себе як аполітичне видання «Об’єднання інтернованих 

спортсменів таборів Польщі», а сама його поява була обумовлена 

бажанням YМСА підтримати ту частину таборян, яким набридло 

«пережовування остогидлих політичних питань» (Спортсмен, 1922: 1). З 

огляду на те, що журнал призначався і для інтернованих вояків–росіян, у 

ньому розміщувались статті й російською мовою (але переважна 

більшість текстів друкувалась все ж таки українською).  

На шпальтах цього спеціалізованого спортивного видання 

публікувались різні — але обов’язково пов’язані зі спортом — матеріали, 

у т.ч. й інформація про спортивні свята у Стшалково та інших таборах 

інтернованих, огляди новин спортивного життя в світі, листування з 

читачами. Ознайомлення з його змістом дає підстави стверджувати, що у 
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Стшалкові та інших таборах були особливо розвинуті ігрові види спорту 

(футбол, волейбол, баскетбол), разом  з тим таборяни вправлялись в боксі 

та різних видах боротьби, атлетичній гімнастиці; провалили змагання з 

шахів (Вішка, 2002: 286–287).  

Отже, різні форми мобілізації інтернованих українців у таборі 

Стшалково взаємодоповнювали одна одну, даючи «кумулятивний» ефект 

впливу на вояцтво. Це було тим більш важливим, що в таборі деякий час 

перебували інтерновані білогвардійці («бредовці») і білоруси 

(«балаховці»), а також полонені червоноармійці, які справляли 

деморалізуючий вплив на нестійку в національно–світоглядному 

відношенні частину вояків–українців. Але завдяки діяльності українських 

культурно–мистецьких осередків та видавничих товариств командування 

групи інтернованих Військ УНР мало дієвий інструмент для національно–

патріотичної мобілізації таборян. Українське слово, яке звучало зі сцени 

таборового театру, а також друковане слово таборового часопису — 

слугували надійним засобом боротьби зі зневірою та розчаруванням, які 

все ж таки проникали у середовище українського вояцтва.  

Завдяки гуманітарній допомозі з боку YМКА, яка подбала про 

облаштування спортивного залу для силових та легкоатлетичних вправ, у 

таборі стало можливим й проведення спортивно–оздоровчої мобілізації 

українського вояцтва. Остання мала різні форми — від товариських матчів 

між польськими та українськими футбольними командами — до 

проведення олімпіад гімнастично–силових видів спорту та шахових 

змагань. Не підлягає сумніву, що найефективнішими у національно–

мобілізаційному відношенні були саме футбольні матчі, бо попри 
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результат зустрічі вболівальники отримували потужний об’єднавчо–

емоційний імпульс від самого процесу вболівання. 

Можна стверджувати, що національно–патріотична та спортивна–

оздоровча мобілізація українського вояцтва у таборі дозволила зберегти 

військову організацію та кадровий склад армії УНР, а крім того — 

сформувати у польського суспільства позитивну візію у сприйнятті 

українців–наддніпрянців, що у подальшому полегшило їх соціально–

психологічну адаптацію в Польщі. Слід відзначити, що проведення 

мобілізаційних акцій національно–патріотичного змісту у середовищі 

українських ветеранів мало місце й в подальшому. Починаючи з травня 

1926 р. українська еміграційна громада в Польщі регулярно вшановувала 

пам’ять про головного отамана Військ УНР і голову директорії С.Петлюру 

(після його вбивства в Парижі), перетворивши цю сумну подію на 

найпотужніший мобілізаційний захід. 
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