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Юлиуш Пивоварский - Три компоненти культури 

безпеки. 
 

 

Розвиток и функционування людського спивтовариства, 

у тому числи професійних груп, (супроводжує) є базою для 

формування культури. Феномен культури являє собою 

сукупнисть материальних и нематериальних елементив з яких 

складаються  людськи досягнення. 

Вже в 1872 році английський антрополог, етнограф и 

археолог Едвард Тайлор  (Edward Tylor) сформулював 

визначення поняття культури. За думкою Е.Тайлора культура 

включає в себе знання, переконання, мистецтво, мораль, право, 

звичаи та инши здибности, набути людиною як членом 

суспильства. 

Роберт Скратон (Robert Scruton) пидкреслює, що 

«культура є значимою". Це твердження навіть  в епоху 

глобализації не звучить настильни сильно, щоби не треба було 

повторювати його наслидуючи Р. Скратона. Що стосується 

Заходу, це зобов'язання  мають вживати особливо мицно 

громадяни краин, що входять до Європейського союзу, бо вони 

утворюють зи спильнотою цьго союзу колиску захидного 

осередку культури.                                                                     

 Для того щоби стверджувати, що «культура має 

значення» треба почати з себе. В даний час дуже часто, на жаль, 
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зустричаємо помилкове тлумачення свободи,  яке звильнює нас 

вид культури, яка передбачає повединку видповидно принципв,  

звильняє нас вид обов'язкив, або моральнои видповидальности. 

Таким чином, иснує ризик того, що нашу культуру може бути 

нивельовано, а мораль усунуто за рахунок безпеки людини. 

Феномен  культури безпеки є частиною культури у 

широкому розуминни цього поняття. "Читко доминуюча сфера 

культури супроводжує людину вид початку його життя. Як 

видзначають бильшисть антропологив, на чоли з 

Малиновським, запевнення безпеки знаходилось в основи 

гуманизации и було conditio sine qua non не тильки для 

виживання людського роду, а й розвитку инших аспектив 

людськои культури".  

Коротке визначення культури безпеки, яку пропонує 

автор можна сформулювати так: культура безпеки являє 

собою сукупнисть материальних и нематериальних 

елементив людських досягнень, спрямованих на 

культивацію, видновлення и пидвищення ривня безпеки 

визначених суб'єктів. Можна розглядати це у вимири  

ментальному (духовному), рациональному и фізичному 

(материальному). 

 Вичерпуюче визначенн культури безпеки професора 

Мар'яна Теслярчика (Marian Cieslarczyk) є: культура безпеки — 

“взирець основних принципив, цинностей, норм, правил, 

символив и переконань, яки впливають на сприйняття 

викликив, шансив и (або) небезпеки, а також видчуття безпеки 

и то, як ми про неи думаємо; також видповидна повединка и дия 

(спивдия) суб'єктив, яки по-рзному цими суб'єктами 'навчени' и 

виартикульовани в процеси освити, у широкому розуминни 

цього поняття, а також натуральних процесах внутришньои 

интеграции и зовнишньои адаптации и в инших 

организацийних процесах; також в процесах зміцнення оборони 
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(не тильки вийськовои), а в широкому розуминни цього слова, 

яки служать процесу досить гармонийного розвитку тих 

суб'єктив и досягнення повнои безпеки не тильки на благо соби, 

але з користю для оточення!”. 

Концепция М.Теслярчика показує, що культура безпеки 

проявляється в наступних трьох вимирах: 

 

1. Перший вимир - складається з певних идей, 

цинностей и духовности людини, 

2. Другий вимир - видноситься до дияння 

социальних организаций и правових систем, 

3. Третий вимир - охоплює материальни аспекти 

людського иснування. 

 

Ци компоненти М.Теслярчик називанє "пидпорами або 

обшарами культури безпеки". Цей дослидник по черзи визначає 

их як: опора ментальна и духовна, опора организацийо- правова 

и опора материальна. Компоненти цих пидпор, також 

проникаються миж собою. Наприклад, знання яки входять в 

складову частину першои опори значною мирою є елементом 

другои опори, що має организацийно-правовий та 

инновацийно- техничний характер. 

Звертаючи увагу на визначення феномену культури 

безпеки ми бачимо, що вказує воно,  що описане явище поєднує 

в соби прояви всих аспектив суспильного життя: культуру, 

духовнисть, материальнисть та их практичну реализацию. Воно 

сприяє безпеци, яку ми розумиємо не тильки як циннисть 

(перша опора культури безпеки), але як бажаний стан (перша, 

друга и третя опора культури безпеки), а також як процес, 

метою якого є використання  спадщини, яка здийснюється в 

трьох областях, що видносяться до людськои свидомости, 

социальнои организации и материального вимиру (физичного) 
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людського иснування. 

В найбильш широкому розуминни безпека має оборонни 

функции - розумити це треба не тильки в категории вийськових 

миркувань. М.Теслярчик пише "з моих дослиджень випливає, 

що не тильки сьогодни, але и в найближчому майбутньому, не 

вистачає розмирковування про оборону тильки у вийськовому 

плани"
1
 . Поняття оборони як потенциал що розглядається в 

индивидуальному вимири та вимири социальному 

(колективному) майже збигається з концепциєю культури 

безпеки. Можна навить говорити про цилиснисть культури 

безпеки и оборони, для ривня якои велике значення зокрема 

мають, виховання та навчання, идентификация и социальни 

зв'язки а також боротьба з проблемами, зв'язаними зи свидомим 

самовдосконаленням людини. 
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Підпори культури безпеки 

 
1. Елементи культури ментальнои и духовнои 

2. Елементи организацийнои культури 

3. Елементи материальнои культури  

  


