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На ко роткій дис танції соціальні про це си аналізу ва ти не лег ко: не за вжди мож на
адек ват но оцінити їхню ва гомість та од но знач но виз на чи ти век тор їхньо го роз вит -
ку. На довгій дис танції труд нощі аналізу виз на ча ють ся на ша ру ван ням но вих подій і
кон текстів — по я вою до дат ко вих чин ників, що суттєво впли ва ють на їхню по чат ко -
ву ди наміку. У цьо му кон тексті період у трид цять років, що сплив ли після аварії на
Чор но бильській АЕС, з точ ки зору соціаль них наук видається опти маль ним для
підбит тя підсумків цієї події. Автори німець ко мов ної збірки “Політика і суспільство 
після Чор но би ля. (Східно-)Євро пейські пер спек ти ви” за ре дакцією Ме лані Арндт,
ви да но го в Німеч чині на по чат ку цьо го року, звер та ють ся до “Чор но б ильсько го
ефек ту” як до чин ни ка роз вит ку гро ма дя нсько го суспільства, еле мен ту ко нстру ю -
ван ня національ ної іден тич ності й вик лику дер жав но му пат ро на жу атом ної енер ге -
ти ки.

Чор но б ильська ка тас тро фа як чин ник роз вит ку гро ма дя нсько го суспільства
роз гля дається у збірці пе ре дусім на при кладі Украї ни та Польщі. Олек сандр Стегній
ре ко нструює роз ви ток еко логічно го руху в Україні від дру гої по ло ви ни ХХ століття
до нині, з на го ло сом на пер ших двох де ся тиліттях після аварії на Чор но бильській
АЕС. Автор, крім іншо го, роз кри ває склад ну ди наміку взаємовідно син між гро ма д -
ськи ми організаціями і “зе ле ни ми” партіями в Україні. Його колеґа, Анастасія
Леухіна, для чіткішого ви ок рем лен ня етапів роз вит ку еко логічно го сек то ру гро ма -
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дя нсько го суспільства в Україні схе ма тич но розрізняє періоди фор му ван ня (англ.
forming), конфлікту (storming), нор малізації (norming) і влас не ро бо чої фази (per -
forming) еко логічних організацій. Якщо основні вис нов ки обох ав торів на за гал
збіга ють ся, їхні ак цен ти дещо різнять ся. О.Стегній вка зує на те, що су час ний еко -
логічний рух че рез не дос татні еко номічні й організаційні ре сур си, а та кож кон цеп -
ту аль ну, твор чу кри зу не має в Україні зна чи мої суспільної підтрим ки й не може,
зок ре ма, істот но впли ва ти на дер жав ну політику у сфері атом ної енер ге ти ки. А.Ле -
ухіна на го ло шує роль еко логічно го руху в де мок ра ти зації політич ної куль ту ри на се -
лен ня Украї ни у 1990-х ро ках і звер тає ува гу на те, що по при слабкість су час но го
укр аїнсько го гро ма дя нсько го суспільства, еко логічний рух відіграє в ньо му не ос -
тан ню роль.

“Чор но б ильський ефект” у де мок ра ти зації Польщі кон ста тує і Кац пер Шу лецкі.
Цей ефект по ля гав, з од но го боку, у появі в дис и д ентських ко лах по ряд із те мою прав 
лю ди ни но во го по туж но го дис кур су — еко логічно го, а з іншо го — в стрімко му роз -
гор танні ак тив них форм про тес ту, що мали ши ро ку ма со ву підтрим ку. Ра зом із тим
под альші про це си по ка за ли, що сприй нят тя Чор но б ильської ка тас тро фи вбу ду ва -
ло ся в Польщі в за галь но політич ну бо роть бу з ко муністич ним ре жи мом, але не
спра ви ло знач но го, три ва ло го впли ву на еко логічну свідомість гро ма дян.

На при кладі Біло русі “Чор но б ильський ефект” аналізується як чин ник дис кур -
сив но го фор му ван ня національ ної іден тич ності. Олек сандр Дол го вський вирізняє
два періоди сприй нят тя Чор но б ильської ка тас тро фи в ра дянській Біло русі: 1986–
1988 роки, коли дер жа ва на ма га ла ся роз в’я за ти по сталі соціальні про бле ми на
реґіональ но му рівні, у рам ках так зва но го чор но б ильсько го соціаль но го до го во ру, і
1989–1991 роки, коли сприй нят тя ка тас тро фи пе рей шло з реґіональ но го рівня на
за галь но національ ний і спри чи ни ло ся до політи зації ак тив них верств на се лен ня.
Утім, не зва жа ю чи на те, що мар ку ван ня ка тас тро фи як національ ної тра гедії над а ва -
ло ви мо гам щодо національ ної не за леж ності, що за лу на ли тоді, в очах ба гать ох біло -
русів леґітимність, дер жаві й на цьо му етапі вда ло ся при галь му ва ти про тест за вдя ки 
“політиці ма теріаль но го компромісу”.

Після роз па ду Ра дя нсько го Со ю зу, як по ка зує у своїй статті Те тя на Кас перські,
де мок ра тичні опо зиційні сили Біло русі по пер вах до волі успішно про дов жи ли по -
літич ну бо роть бу за пра ва гро ма дян під пра по ром бо роть би із наслідка ми ка тас тро -
фи. Одна че після при хо ду до вла ди пре зи ден та Лу ка шен ка в по стчор но б ильсько му
дис курсі став ся по во рот. Вла да док ла ла не а би я ких зу силь для витіснен ня  Чорно -
бильської ка тас тро фи як еле мен ту національ ної іден тич ності зі свідо мості лю дей,
по вер нув ши на її місце — че рез спільний для обох тем дис курс про ге роїчні ко лек -
тивні под ви ги біло русь ко го на ро ду — Ве ли ку Вітчиз ня ну війну. Го лов ни ми цілями
вла ди при цьо му були: зни жен ня фіна нсо вих зо бов ’я зань сто сов но по страж да лих,
“ре абілітація” за ра же них те ри торій і нор малізація став лен ня на се лен ня до атом ної
енер ге ти ки. Так, аналізу ю чи стра тегії дис кур сив но го кон тро лю, Андрій Сте па нов
зна хо дить підтвер джен ня гіпо те зи про зв’я зок між ав то ри тар ним політич ним ре жи -
мом і утвер джен ням атом них тех но логій в енергетиці.

Ком па ра тив но го об ся гу — і раз ом з ним де я кої “род зин ки” — збірни ку над а ють
досліджен ня сприй нят тя Чор но б ильської ка тас тро фи в Ту реч чині й у Франції.
Обидві краї ни об’єднує той факт, що найбільшу ува гу до ка тас тро фи їхні гро ма дя ни
ви я ви ли на де ся тиліття пізніше, ніж у краї нах Східної Євро пи. У Ту реч чині, як опи -
сує Айшеджан Терзіоглу, “Чор но б ильський ефект” дав імпульс роз вит ку гро ма дя н -
сько го суспільства лише на по чат ку 2000-х років, коли по ча ли ство рю ва ти ся гру пи
взаємо до по мо ги онкох во рим і су путні гро ма дянські ініціати ви, що ви ма га ли  ви -
вчення мож ли вих неґатив них наслідків радіаційно го за бруд нен ня. При цьо му по -
ряд із де мок ра ти зацією та зрос тан ням низ ової ак тив ності ав тор фіксує такі особ ли -

196 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2016, 3

Соціологічні ви дан ня: роз ду ми, ре цензії



вості ту рець ко го Чор но б ильсько го дис кур су, як дра ма ти зація і навіть містифікація
 проблеми. Особ ли вою дис кур сив ною подією в цьо му кон тексті була не сподівана
смерть від раку 2005 року по пу ляр но го ту рець ко го співака, кот рий раніше ак тив но
вис ту пав на підтрим ку відповідних гро ма дя нських ініціатив.

У Франції, де, як за зна чає Ка ре на Ка льмбах, атом на енер ге ти ка вва жається пре -
роґати вою політико-еко номічних еліт і стилізується як пред мет національ ної гор -
дості й фун да мент не за леж ності, двад ця тилітня річни ця аварії на Чор но бильській
АЕС була ви ко рис та на кон трелітами як привід для “гуч но го” по ру шен ня пи тан ня
про дос тат ню відкритість фран цузь кої де мок ратії за га лом і тех но логічних ек спертів 
пе ред гро мадськістю зок ре ма.

Особ ли вий вне сок у ба га то маніття дослідниць ких пер спек тив, под а них у збір -
ни ку, роб лять праці Євгенії Іва но вої і Анни В.Вен дланд. Роз гля да ю чи по стчор но -
бильські соціаль но-політичні про це си крізь при зму ґен дер них ро лей, Є.Іва но ва роз -
кри ває не одноз начність ко нструкції “ге рої чної” ролі чо ловіків, кот рим до ве ло ся по -
ста ти пе ред серй оз ни ми вик ли ка ми в ґен дер но му са мос прий нятті та по зиціюванні
своїх про блем у політич но му дис курсі. Соціаль но-політичній участі жінок, на впа -
ки, ка тас тро фа над а ла до дат ко во го смис лу й ва го мості. Досліджен ня А.В.Вен дланд
при свя че не візу альній історії ра дя нської атом ної енер ге ти ки та Чор но б ильської ка -
тас тро фи. Ви бух на Чор но бильській АЕС і його наслідки тим ча со во замінили іко -
ног рафію білого коль о ру — “світла знан ня” — на “чор ну діру” за бруд нен ня і невідо -
мості, але пізніше і в наш час у Біло русі, Україні та Росії візу аль ний ряд, що має вста -
нов лю ва ти по зи тив ну асоціацію з атом ною енер ге ти кою, зно ву посів доміна нтні
позиції.

Збірник за вер шує стат тя Астрид Зам, яка дещо ви хо дить за межі за галь но го
ряду, оскільки замість підбит тя за галь них підсумків ав тор звер тається до аварії на
АЕС Фу кусіми, зга ду ва ної в усьо му збірни ку хіба що на бе ре гах. А.Зам здійснює
огляд міжна род них зв’язків, що ви ник ли після ка тас тро фи у Фу кусімі на ви що му
дип ло ма тич но му рівні, а та кож між організаціями гро ма дя нсько го суспільства в
Європі (зок ре ма, в Біло русі, Україні, Німеч чині та Франції) та в Японії.

Відсутність уза галь не но го ре зю ме, щоп рав да, знач ною мірою вип рав до вує той
факт, що в разі абстра гу ван ня від де та лей усі опубліко вані праці емпірич но і на ра -
тив но на си чу ють три ба зові тези: Чор но б ильська ка тас тро фа, по-пер ше, сти му лю -
ва ла гро ма дя нську ак тивність у сфері еко логії та бо роть би за пра во на інфор мацію.
По-дру ге, за леж но від “по чат ко во го” рівня роз вит ку де мок ратії й у кон тексті інших
куль тур них особ ли вос тей, а та кож еко номічних імпе ра тивів відповідних країн ця
гро ма дя нська ак тивність мала більший чи мен ший успіх у до сяг ненні своїх цілей і
до сяг ла того чи іншо го рівня інсти туціоналізації. При цьо му, по-третє, дер жавній
владі що ра зу успішно вда ва ло ся за хис ти ти свою дис кур сив ну по зицію з про бле ми
за га лом та атом ну енер ге ти ку зокрема.

Якщо оціню ва ти збірку не з точ ки зору “історії су час ності” (нім. Zeitgeschichte), а 
з по зиції більш те о ре тич но зорієнто ва них дис циплін, та ких як соціаль на пси хо -
логія, соціологія і політо логія, то го лов на цінність пре зен то ва них праць по ля гає в
сис те ма ти зу вальній на ра тивізації по стчор но б ильських соціаль них про цесів на за -
са дах ро бо ти з різно манітни ми до ку мен та ми та оче вид ця ми тодішніх і нинішніх
подій. Здійсне на ав то ра ми ро бо та, їхні по пе редні й май бутні публікації з цієї теми
во че видь ста но ви ти муть ба зо вий кор пус соціаль ної історії Чор но б ильської ка тас -
тро фи. По вер та ю чись до вступ них за уваг, мож на при пус ти ти, що на сьо годнішній
ча совій дис танції по пе ред ню рис ку в суспільно-політичній реф лексії ка тас тро фи та
її впли ву на роз ви ток суспільств мож на підвес ти: Чор но биль став історією, дис кур -
сив на пам ’ять про яку з “ма со вої свідо мості” і політич ної сфе ри пе ре хо дить в  екс -
перт не се ре до ви ще і збірки з “історії сучасності”.
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