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(матеріали наукового семінару кафедри історії Нового 

та новітнього часу, 10 листопада 2016 р.)

10 листопада 2016 року на кафедрі історії Ново-
го та новітнього часу відбулося чергове засідання 
постійно діючого кафедрального наукового семінару 

на тему «Нові підходи до вивчення імперій у Новий час». Основ-
ним доповідачем був кандидат історичних наук, асистент кафедри 
М. В. Глібіщук, співдоповідачем – аспірант Т. П’ятничук.

Відкриваючи засідання, керівник наукового семінару, про-
фесор О. І. Сич зазначив, що впродовж майже усієї історії 
людства існував такий феномен як імперія. Окремі дослідники 
вважають, що першою імперією було Аккадське царство. 
Також до числа перших зараховують Вавилон, Ассирійську 
імперію тощо. Однак, зауважив проф. О. І. Сич, сьогодні через 
надмірне та далеко не завжди доречне вживання цього терміну 
політичними діячами, письменниками, журналістами, воно 
значною мірою втратило свій первинний зміст. Але історикам 
слід намагатися вивчати цей феномен світової історії з науко-
вих позицій, абстрагуючись від сучасної та зазвичай мінливої 
суспільно-політичної кон’юнктури. Тому доповіді, з яки-
ми виступатимуть наші молоді науковці, якраз присвячені 
академічному дослідженню такого явища як імперія.
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На початку свого виступу асист. М. В. Глібіщук зауважив, 
що сьогодні йтиметься тільки про нові підходи до вивчення 
імперій у Новий час, і головна увага буде зосереджена на ан-
гломовних наукових працях з цієї проблематики. Далі основ-
ний доповідач підкреслив, що ця тематика, з одного боку, є 
надзвичайно цікавою, а, з іншого, досить складною. Це обу-
мовлено такими причинами. 

Перша – термінологічна. Досить проблематично дати 
точне визначення цьому феномену. Адже, на думку окре-
мих вчених, імперії – це політично централізовані та 
багатонаціональні структури. Але яка держава у Новий час 
була позбавлена цих ознак? 

Для інших науковців, імперії – це багатонаціональні 
репресивні держави. Як бачимо, навіть навколо самої 
дефініції сьогодні тривають дискусії. Ще одним дискусійним 
питанням є природа імперій, оскільки серед дослідників і 
дотепер відбувається полеміка щодо цього. Для одних, це 
тільки форма політичного правління. Інші вважають, що це 
потужний гравець на міжнародній арені. Окремі історики 
розглядають імперію як соціокультурну систему. Ще одна 
складність полягає у тому, що у роки «холодної війни» при-
хильники того чи іншого військово-політичного блоку вико-
ристовували цей термін для ідентифікації своїх противників. 
Тому це стало ще одним потужним чинником, що зумовив 
заяложення цього поняття. 

Переходячи безпосередньо до теми доповіді, асист. М. В. 
Глібіщук підкреслив, що підходи до вивчення імперій у Но-
вий час можна умовно розділити на дві групи. До першої 
віднести традиційні підходи, а до другої – нові. Характеризу-
ючи першу групу, М. В. Глібіщук зауважив, що деякі сучасні 
історики продовжують вивчати заморські імперії крізь при-
зму їх політичного, економічного домінування та культурної 
агресії. Найбільш відомим представником цього напряму є 
історик Майкл Дойл1. Окремі вчені продовжують досліджувати 
імперії, які існували з античних часів до сучасності, зосеред-
жуючи увагу на їх ідеології. Знаним фахівцем, який активно 
розробляв цей напрям, був Семюель Айзенштадт2. Ще од-
ним традиційним напрямом у західній історичній науці, який 
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сьогодні отримав новий поштовх для розвитку, є вивчення 
могутності імперій, перш за все, у військовій та економічній 
царинах. Яскравим представником цьому підходу є амери-
канський історик Пол Кеннеді3. 

Щодо нових підходів до вивчення імперій, то цікавим, 
на погляд доповідача, слід вважати напрям, прихильни-
ком якого є відомий японський історик Кімітака Мацуза-
то. Він пропонує досліджувати імперії не як бінарну си-
стему (центр↔периферія), а замінити її на трьохскладо-
ву – імперський центр↔перефирійна, аристократична 
еліта↔селянські, пригноблені етноси регіонів. М. В. Глібіщук 
додав, що українські історики знайомі з таким підходом, адже 
роботи знаного французького історика Даніеля Бовуа, який є 
прихильником цього концепту, перекладені українською та 
російською мовами4.

Далі асист. М. В. Глібіщук зазначив, що американські 
історики Джейн Бурбанк та Марк фон Хаген у своїй колективній 
праці теж запропонували новий підхід у дослідженні імперій5. 
З одного боку, вони пропонують вивчати це історичне явище як 
політичну структуру, з іншого, як простір соціального досвіду, 
звертаючи увагу на форму державності, систему соціальних 
відносин тощо. Доповідач повністю поділяє міркування знаних 
російських науковців, які є фахівцями з імперської проблема-
тики, що згадувана вище наукова робота, зафіксувала важливу 
розвилку, яка відбувалася у західній історіографії останніми 
роками: прихильники одного напряму вивчають структурні 
елементи імперій, інші досліджують цей феномен як розумо-
вий конструкт або систему мислення, яка включає у себе різні 
типи людського та просторового різноманіття6.

Завершуючи свій виступ, асист. М. В. Глібіщук вказав, що 
одним із новітніх та найбільш цікавим підходом є ідея розгля-
дати імперії у «довгому ХІХ столітті» не крізь призму їх про-
тистояння з націоналізмом, а як певну співпрацю, коли імперії, 
намагаючись дати відповідь на модернізаційні виклики (про-
мислова революція, міграція тощо), беруть цю ідеологічну 
доктрину на озброєння та починають розбудовувати націю 
у своєму «імперському ядрі». Найкраще цей підхід можна 
простежити у спільній праці двох відомих сучасних вчених 
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– німця Штефана Бергера та росіянина Олексія Міллера7. На 
погляд цих істориків, саме така взаємодія між імперіями та 
націоналізмом дозволила проіснувати цим політичним струк-
турам до Першої світової війни (1914 - 1918 рр.). 

На початку своєї співдоповіді аспірант Т. П’ятничук оха-
рактеризував таке явище, як імперія, з позиції політології. Саме 
такий підхід застосував німецький дослідник Герфрид Мюнклер 
у своїй книзі. Т. П’ятничук підкреслив, що книга Мюнклера 
охоплює період не лише Нового часу, але й торкається імперій 
Стародавнього Сходу та сучасності. На думку німецького 
дослідника, до категорії «імперія» слід зарахувати США та 
Радянський Союз. При цьому Т. П’ятничук підкреслив, що 
дослідник у своїй книзі немов би намагається підтягнути всі 
критерії поняття «імперія» до американських реалій.

Характеризуючи підхід Мюнклера до розгляду імперій, Т. 
П’ятничук навів низку критеріїв, згідно яких німецький дослідник 
визначає імперські та неімперські державні утворення. Так, одним 
із критеріїв є відмінність у кордонах. У випадку зі звичайними дер-
жавними утвореннями вони виступають межею, де відбувається 
перехід від однієї держави до іншої, в той час, як імперські кордони 
більш прозорі і означають різну ступінь залежності (імперії та її 
васалів). Іншим критерієм є ступінь інтеграції. Так, якщо держава 
об’єднувала своє населення, перш за все гарантіями рівних прав, 
незалежно від того, проживають вони в центрі чи в прикордон-
них районах, то в імперіях ступінь інтегрованості зменшувався у 
залежності віддаленості від центру. З цим пов’язане зменшення 
правових гарантій та можливостей впливати на центр. 

Далі Т. П’ятничук перерахував інші критерії, які навів 
німецький дослідник у своїй праці, зокрема хронологічні рам-
ки існування імперії, поліетнічність та велика територіальна 
протяжність. Якщо враховувати перший критерій, то 
наполеонівську Францію та кайзерівську Німеччину не слід 
вважати імперіями. Згідно третього критерію, до списку 
імперій не слід зараховувати Дунайську монархію.

Також співдоповідач зазначив, що Мюнклер виокремлює 
поняття «імперія» та «гегемонія». Під останньою розуміють 
велику державу, яка є домінуючою у союзі рівних держав 
та виконує захисну функцію. У випадку ж з імперіями, як 
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підкреслив співдоповідач, рівність зникає й імперія починає 
підпорядковувати собі своїх союзників. При цьому між 
імперією та гегемонією існує тонка межа. З часом гегемонія 
може перетворюватися на імперію.

Продовжуючи розгляд підходу Мюнклера, Т. П’ятничук зу-
пинився на характеристиці колоніалізму. На думку Мюнклера, 
колоніалізм зовсім не надавав європейцям того, на що вони роз-
раховували, оскільки давав стільки ж, скільки й відбирав, а тому 
він був одним великим політико-економічним прорахунком. Все 
протистояння за колонії зводилося до боротьби за престиж. 

Характеризуючи типи розбудови імперій, Т. П’ятничук 
виділив периферійні й такі, що виникли на перетині 
міжнародної політики. При цьому він наголосив, що перший 
тип був набагато простіший, в той час, як усі імперські проек-
ти, які реалізовувалися за умов другого типу, зазнавали краху, 
або не вирізнялися тривалим існуванням.

Також Т. П’ятничук розглянув проблему логіки пану-
вання імперій. Він зазначив, що для виправдання своїх дій 
та утримування в покорі національних еліт, імперія оби-
рала для себе всесвітньо-історичне завдання, таку собі 
місію, яка претендувала на космологічне чи божественно-
історичне значення. Такими місіями могли бути: по-
ширення благ цивілізацій та оцивілізовування варварів 
(Римська імперія), запобігання кінця світу (Священна 
Римська імперія), боротьба з протестантизмом (Іспанська 
імперія), ісламізація сусідніх народів (Османська), захист 
православ’я чи перебудова Європи на християнських за-
садах (Російська імперія у роки правління Олександра І), 
поширення цивілізації (Британська імперія).

Доповідач вказав на те, що могутність кожної імперії за-
лежала від її здатності опертися одразу на чотири джерела 
сили (економіка, військо, ідеологія та політика), або встано-
вити між ними рівновагу після переходу через «августівський 
бар’єр». Під даним поняттям Мюнклер розуміє особливий 
етап чи подію в історії імперії, яка докорінно змінює її розви-
ток. Як приклад він навів 31 р. до н.е. – битву при мисі Акцій, 
внаслідок якої Октавіан Август розгромив флот Марка Антонія 
та Клеопатри. Саме з цією подією історики й пов’язують 
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перехід від Пізньої Римської Республіки до Ранньої Римської 
Імперії. З перетином «августівського бар’єру» імперія пере-
ходила від експлуататорської до цивілізаторської форми 
відносин між центром і периферією.

Завершуючи свою доповідь, Т. П’ятничук зазначив, що 
попри деякі суперечливі моменти, книга містить доволі 
цікаві твердження, а тому буде цікавою та корисною й для 
істориків.

Після завершення двох виступів були задані наступні 
запитання:

1. Т. П’ятничуку. По-перше, чому Ви вважаєте, що 
міркування німецького історика про США як сучасну імперію 
є недоліком книги? По-друге, чи правильно ми Вас зрозуміли, 
що автор не вважає наполеонівську Францію та кайзерівську 
Німеччину справжніми імперіями? (проф. О. І. Сич)

Щодо першого запитання, Т. П’ятничук зауважив, що 
вперше почали говорити про США як імперію ще наприкінці 
ХІХ ст. Однак часто вживана теза автора про Сполучені 
Штати як імперію є не зовсім коректною. Розглядаючи 
події світової історії у ХІХ та ХХ ст. німецький політолог 
постійно апелює до США, тому складається враження, що 
автор штучно підлаштовує політику та устрій Сполучених 
Штатів Америки під цей термін. До того ж, дослідник чітко 
не розмежовує такі поняття як імперія та гегемонія. У одній 
частині роботи автор пише про США як гегемона, а в іншій 
- як імперію. Тому, на погляд аспіранта Т. П’ятничука, дум-
ка Мюнклера про США як сучасну імперську державу не 
є доцільною. Відповідаючи на друге запитання, аспірант 
Т. П’ятничук зазначив, що одним з критеріїв у визначенні 
імперії, які запропонував німецький вчений, є хронологічний. 
Тому за цією ознакою ні Франція у роки правління Наполео-
на Бонапарта, ні кайзерівська Німеччина не можуть вважа-
тися повноцінними імперіями. 

2. Т. П’ятничуку. Чи Вам не здається, що думка Мюнкле-
ра про США, як імперію, є штучною? Адже ми можемо гово-
рити про імперську політику Сполучених Штатів впродовж 
ХІХ - ХХ ст., однак стверджувати про імперську сутність 
цієї держави це перебільшення. (доц. П. І. Яценюк)
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Відповідаючи на це запитання, аспірант Т. П’ятничук за-
уважив, що після іспано-американської війни наприкінці ХІХ 
ст., США, по суті, здобули колонії, які використовували у своїх 
цілях. Не слід забувати й про інші територіальні надбання та 
нові зони впливу (Пуерто-Ріко, Куба, Гавайї, Філіппіни). Тому 
повністю відкидати тезу німецького автора про імперськість 
Сполучених Штатів не варто.

Доповнюючи відповідь Т. П’ятничука, проф. О. І. Сич зау-
важив, що за своїми зовнішньополітичними планами та цілями 
США справді були імперією. Однак після втрати у ХХ столітті 
своїх колоніальних володінь, вони далі продовжили відігравати 
провідну роль на міжнародній арені, реалізовувати свої проекти у 
зовнішній політиці, які мали багато спільних рис з імперськими. 

3. М. В. Глібіщуку. По-перше, як у сучасній західній 
історіографії трактується співвідношення між поняттями 
«імперська політика» та «імперіалізм»? По-друге, чи розглядає 
сучасна західна імперіологія шляхи еволюції універсалістських 
держав у національні? (доц. А. В. Мінаєв)

Відповідаючи на перше питання асист. М. В. Глібіщук за-
значив, що вже згадуваний сьогодні німецький науковець Мюн-
клера влучно охарактризував відмінність між цими дефініціями. 
Імперіалізм – це зовнішня політика імперської держави, яка спря-
мована на розширення своїх колоніальних володінь. Імперська 
політика – це політика метрополії щодо своїх колоній. Щодо 
другого запитання, то М. В. Глібіщук зауважив, що це питання 
багато в чому перегукується з останнім підходом до вивчення 
імперій у Новий час, про який сьогодні вже говорили. На погляд 
М. В. Глібіщука, концепт, запропонований у роботі Ш. Бергера 
та О. Міллера, якраз демонструє здатність імперських держав 
відповідати на модернізаційні виклики. Їх головна ідея полягає в 
тому, що імперії, намагаючись адаптуватись до нових умов «до-
вгого ХІХ століття», якраз стають на шлях трансформації, яка 
передбачала перехід від суто універсалістської моделі держави до 
більш нової, яка мала бути конкурентною у боротьбі імперій. 

4. М. В. Глібіщуку, Т. П’ятничуку. Чи існує у зарубіжній 
історіографії загальноприйняте визначення такого по-
няття як імперія? Чи існують імперії на сучасному етапі? 
(доц. В.Ф. Холодницький)
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Відповідаючи на перше запитання, асист. М. В. Глібіщук 
зауважив, що у сучасній західній історіографії немає загаль-
ноприйнятого визначення щодо такої дефініції як імперія. На 
думку М. В. Глібіщука, це неможливо зробити, оскільки ми не 
можемо підібрати загальну дефеніцію, якою будемо характери-
зувати всі імперії, що існували в історії людства. Для прикла-
ду, термін імперія, яким ми характеризуємо Римську імперію, 
не відповідатиме такому ж визначенню для Британської 
імперії в Новий час. Адже кожна історична доба надає цьому 
історичному феномену свої особливі риси. Однак, ми можемо 
визначити деякі характерні ознаки імперій у Новий час. По-
перше, ця держава має бути активним гравцем на міжнародній 
арені (активна зовнішня, територіальне розширення тощо). По-
друге, система організації цієї політичної структури побудова-
на у формі «колеса без ободу». Метрополія має безпосередні 
зв’язки зі своїми колоніями, при чому самі колонії позбавлені 
будь-яких контактів між собою8. 

Щодо другого питання, то аспірант Т. П’ятничук вка-
зав, що, на погляд сучасних дослідників, тільки Сполучені 
Штати відповідають деяким критеріям імперії. Також в роки 
«холодної війни» зарубіжні вчені називали Радянський Союз 
імперською державою. 

Обговорення розпочав асистент О. Т. Безаров, який зазна-
чив, що, на думку сучасного американського історика Марка фон 
Хагена, пожвавлений інтерес до вивчення імперій пов’язаний 
з антиімперською риторикою національних історіографій, а 
проблеми довкола цієї тематики – з національним наративом 
колишніх народів, які перебували у складі різних імперій. Та-
кож асист. О. Т. Безаров згадав праці відомого австрійського 
історика Андреаса Каппелера, який вивчав Російську імперію 
крізь призму її поліетнічності. Далі О. Т. Безаров наголо-
сив, що вже згадуваний сьогодні російський історик Олексій 
Міллер розглядає європейські континентальні імперії як ма-
кросистему, в якій є свої складові: релігія, панетнічні ідеології, 
міграція, модернізація, системи управління, етноконфесійна 
ідентичність тощо. Також О. Т. Безаров нагадав тезу Ан-
дреаса Каппелера про Російську імперію як «національну 
лабораторію», адже на просторах цієї імперії проживала вели-
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чезна кількість національностей, були представлені практичні 
усі релігійні течії тощо. Відзначив він і питання, які, на його 
думку, потребують нового наукового переосмислення, зокре-
ма, що таке імперський простір, економічні відносини між 
периферією та центром, якою була імперська політика щодо 
релігії, як місцева еліта реагувала на політику центру, як імперії 
взаємодіяли між собою (вплив династичних зв’язків), чи були 
Австро-Угорщина, Німецька, Російська імперія та Османська 
Порта приреченими на зникнення з політичної карти світу, 
адже частина істориків не погоджується з такими категорич-
ними судженнями тощо. 

Обговорення продовжив доцент В. Ф. Холодницький, який 
зазначив, що поділяє тезу, яку озвучив О. Т. Безаров, про те, 
що не всі імперії на початку ХХ століття були у стані глибокої 
системної кризи. Також В. Ф. Холодницький вказав, що у су-
часних політологічних роботах популярною стала думка про 
неперервність існування Російської імперія після 1917 р.

Асист. О. Т. Безаров підтвердив, що думка про 
трансформацію Російської імперії в Радянський Союз є поши-
реною серед політологів, однак з такими міркуванням він не 
погоджується. Якщо говорити про модернізаційні процеси в 
імперії Романових, то тут слід згадати про реформи Олексан-
дра ІІ у другій половині ХІХ ст. Але О. Т. Безаров погоджується 
з думкою зарубіжного історика Андреаса Каппелера, що будь-
яка спроба модернізації Російської імперії наражалася на нову 
хвилю стагнації. 

Продовжуючи полеміку навколо питанням про системну 
кризу імперій на початку ХХ століття, асист. М. В. Глібіщук 
підкреслив, що якщо зважати на міркування вже згадуваного 
сьогодні російського дослідника Олексія Міллера про присто-
сування імперій до нових модернізаційних викликів упродовж 
«довгого ХІХ столітті», то подією, яка призвела до зникнен-
ня з політичної карти світу Австро-Угорщини, Німецької та 
Російської імперій була не політична чи соціально-економічна 
криза, а Перша світова війна. Щодо тези про Радянський Союз 
як імперію, то, на думку М. В. Глібіщука, заслуговує уваги 
праця американського історика Тері Мартина, який запропо-
нував нове визначення щодо СРСР – «імперія національного 
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вирівнювання»9. На думку західного дослідника, Радянський 
Союз не можна вважати імперією в класичному розумінні 
цього слова. Доцільніше буде говорити про СРСР як про 
специфічну політичну систему, яка поєднувала національні 
та соціальні компоненти. 

Далі дискусію щодо системної кризи імперій у ХХ столітті 
продовжив аспірант Т. П’ятничук, який зазначив, що, голов-
ною причиною падіння континентальних та заморських імперій 
є їх «перенапруження», коли метрополія нездатна повноцінно 
інкорпорувати нові володіння. Також однією з причин зазначеної 
кризи, на думку Т. І. П’ятничука, є криза імперської ідеології, яка 
виявилася нездатною на певному етапі відповідати інтересам 
нових соціальних груп та регіональних еліт. 

Підбиваючи підсумки цієї частини обговорення, 
проф. О.І. Сич зауважив, що проблематика занепаду 
імперій може бути темою окремого наукового семінару, 
адже навіть наша невеличка полеміка навколо цього пи-
тання демонструє, що ця проблема є надзвичайно цікавою. 
Щодо системної кризи згаданих імперій, то проф. О. І. Сич 
зазначив, що новітні дослідження зарубіжних науковців 
доводять протилежне. Скажімо, австрійський історик Сте-
фан Карнер наводить дані про те, що соціально-економічне 
становище Австро-Угорщини перед Першою світовою не 
було настільки катастрофічним, як про це пишуть деякі 
сучасні науковці. Щодо Російської імперії, то її економічний 
потенціал був досить потужним, а за таким показником як 
«військова напруженість» вона виглядала помітно краще 
інших великих європейських держав - учасників Першої 
світової. Тому, на думку проф. О. І. Сича, причини падіння 
імперій слід шукати в інших чинниках, у тому числі 
національному та соціальному. 

Обговорення продовжив доцент А. В. Мінаєв, який 
підкреслив, що, на його думку, надзвичайно вдалою є теза, 
висловлена асист. М. В. Глібіщуком про те, що на будь-якого 
дослідника імперій сильно впливає конкретний історичний 
період, який він досліджує. Адже імперія як абстрактний, 
узагальнений тип універсальної держави - це одне, а імперії 
як конкретні державно-історичні утворення - це зовсім інше 
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(до прикладу, було б антиісторичним говорити про тотожність 
між Римською імперією та Священною Римською імперією, 
чи між Візантією та Арабським халіфатом, оскільки всі 
вони були зовсім різними соціально-економічними та 
політичними структурами, які, втім, підпадають під визна-
чення «імперія»; так само антиісторичним є наголошува-
ти, як нерідко практикується в публіцистиці, на цілковитій 
тотожності між Московським царством, Російською імперією 
та Радянським  Союзом). На погляд доц. А. В. Мінаєва, 
надзвичайно важко (і навряд чи продуктивно для історика-
науковця) формувати єдиний підхід до вивчення різних 
імперій, які існували в різні історичні  епохи. Натомість на-
багато продуктивнішим є вивчення конкретних імперій на 
тому чи іншому етапі історичного розвитку для того, щоби 
знаходити деякі подібні та відмінні риси у їхній політичній 
та соціально-економічній організації. Що ж до питання, чи 
був СРСР імперією, то, на думку доц. А. В. Мінаєва, про-
цес трансформації Російської імперії в Радянський Союз 
варто розглядати як конкретно-історичний приклад відомої 
гегелівсьої тріади, у якій Російська імперія виглядає тезою, 
революція 1917 року – антитезою, а Радянський Союз, який 
виник у підсумку, є, відповідно, постреволюційним син-
тезом Російської імперії та її революційного заперечення, 
отож, він природньо містив чимало еклектичних рис). 

Підбиваючи підсумки обговорення теми наукового 
семінару, проф. О. І. Сич вказав, що імперська проблема-
тика, яка сьогодні обговорювалася, є надзвичайно цікавою, 
а тому, можливо, в майбутньому буде проведений ще один 
науковий захід з даної теми. Далі проф. О. І. Сич зазначив, 
що 20 - 25 років тому в Україні термін «імперія» викликав 
негативні конотації. При цьому не було зрозуміло, яку саме 
імперію мали на увазі – Австро-Угорщину, Російську імперію 
чи Радянський Союз. Однак, якщо підійти неупереджено до 
цього питання, то зарубіжні дослідники ще у 80-х рр. мину-
лого століття вдало підмітили, що СРСР був «імперією на-
впаки». Йшлося про те, що соціально-економічне станови-
ще народів, які увійшли до складу Радянського Союзу, було 
кращим, ніж, власне, в імперському центрі. Рівень життя 
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в республіках радянської Прибалтики чи Грузії був знач-
но вищим за такий у РСФРР. Це було результатом цілком 
свідомої й цілеспрямованої політики Радянського уряду. 
Також усім громадянам союзних республік були надані 
рівні громадянські права. На такий крок не пішла жодна 
імперія в Новий та новітній час. До речі, вже згадуваний 
сьогодні історик Террі Мартін мав рацію, коли писав, що 
оригінальність радянської політики полягала в тому, що вона 
підтримувала зовнішні форми існування національних мен-
шин - культуру, мову, еліти тощо набагато більшою мірою, 
ніж національної більшості - росіян (русских). Для характе-
ристики Радянської держави він запропонував новий і, як на 
мене, вельми цікавий (бо відповідає тодішнім історичним 
реаліям) термін - імперія «позитивної діяльності».

Далі проф. О. І. Сич зауважив, що під час вивчення 
імперій як феномену в історії, слід звертати увагу на наступ-
не. З одного боку, ще у радянській історіографії існувала 
теза, що створення імперій завжди суперечило інтересам 
народів. З іншого боку, починаючи з Середніх віків та Но-
вого часу серед представників різних національностей 
існувала думка про те, що саме часи Римської імперії були 
«золотим віком» людства. Навіть у такій історичній праці 
як «Слово про полку Ігоревім» є багато посилань на період 
існування Римської імперії. Згадаємо, що коронації Карла 
Великого чи Оттона І відбувалися у Римі. Подібні приклади 
можна продовжити. Як бачимо, у різних народів Європи був 
потяг відродити колишню, тобто Римську, імперію, адже її 
устрій, умови життя її населення, культурний розвиток та 
багато іншого видавалися їм ідеальними.

Також проф. О. І. Сич підмітив цікаву тенденцію у нашому 
місті, а саме: поширення серед містян ностальгічних настроїв 
щодо австрійського періоду історії Буковини (на відміну від 
румунського періоду). Це можна помітити за назвами нових 
кав’ярень і ресторанів («Кнаус», «Габсбург», «Барон Гартен-
берг», «Віденська кав’ярня», «Grand Cafe», «Schiller», «Bier 
Platz», «Literatur Cafe»), готелів («Кайзер», «Georg Palace 
Hotel», «Allure Inn»), мистецьких центрів («Карінтія», Па-
уль Целан) тощо. На думку проф. О. І. Сича, ще цікавішим 
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є те, що такі настрої з’явилися у мешканців міста через 2 - 3 
покоління, тобто у людей, які не можуть пам’ятати тих часів, 
бо вони народилися через десятиліття після того, як з карти 
Європи зникла імперія Габсбургів. Це можна пояснити тим, 
що імперія як історичний феномен поєднує у собі як негативні 
(обмеження прав і свобод поневолених народів, утиски їхньої 
мови, культури тощо), так і позитивні риси (припинення 
національних та релігійних конфліктів, наявність єдиного 
правового та економічного простору, можливість долучити-
ся до більш високого цивілізаційного рівня). Отже, спадщина 
імперій - явище неоднозначне.

Щодо причин занепаду імперій, то проф. О. І. Сич заува-
жив, що це надзвичайно цікава проблема, і тут слід говорити 
про сукупність чинників, а не виділяти один із них. На погляд 
проф. О. І. Сича, однією з основних причин кризи імперій є те, 
що народи, які раніше були інкорпоровані імперським центром, 
поступово, завдяки перебуванню в складі імперії, стають - у 
цивілізаційному вимірі - на один щабель з метрополією, запо-
зичивши в неї все корисне й позитивне для власного поступу. 
Після цього зникають підстави для подальшого перебування у 
складі імперських структур, а народи - колишні піддані імперії 
- відчувають свою готовність для самостійного історичного 
буття, насамперед до державотворення. 
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