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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження зумовлена сучасними тенденціями в 

науковому та суспільно-політичному дискурсі, який спрямовує відповідні 

рефлексії на проблеми національної ідеї, державної пропаганди, символічної 

політики, інформаційних війн, політичної ідеології, історичної пам’яті. В 

українській політичній науці в останні роки питання можливостей 

управління в сфері репрезентації політичної реальності потребує 

фундаментальнішого осмислення наявних знань щодо політичного дискурсу 

та можливості впливу на його зміст, форм, способів та методів політичної 

репрезентації реальності, а головним чином – символізації політичної 

реальності. Актуальність дослідження трансформації концептуального 

дискурсу в процесі символізації політичної реальності визначається 

необхідністю теоретичного осмислення глибинних механізмів породження 

цих трансформацій та політичних і соціальних умов їх відтворення, а також 

формування цілісного методологічного інструментарію для пізнання 

трансформаційного аспекту політичного дискурсу та ролі в ньому 

символізації політичної реальності.  

На основі синтезу різноманітних методів та підходів соціально-

політичних наук, політичні концепти розглянуто та проаналізовано в 

дисертації, виходячи з положення, сформульованого в рамках класичного 

дискурс-аналізу, про те, що політичний дискурс виступає в ролі механізму, за 

допомогою якого відбувається оформлення соціально-політичної практики в 

символічні системи з метою передавання смислів (символів-правил та 

символів-дій) у масштабах усього суспільства. Крім того, дослідження 

дискурсивних трансформацій через призму символізації політичної 

реальності дозволяє просунутися в розумінні контексту функціонування 

політичних концептів через можливість опрацювання знання про реальність, 

яке не може бути охоплене іншими методами, оскільки є базисним відносно 

реальності й тому нерефлективним. 
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Підґрунтям для дослідження окресленої проблематики можна вважати 

фундаментальні праці таких зарубіжних науковців, як Е. Кассірер, Ж. Делез,           

П. Бергер, Т. Лукман, М. Едельман, П. Бурд’є, М. Фуко, О. Лосєв. Розгляд 

окремих аспектів взаємодії символічних форм у площині політичної 

реальності здійснено в працях Ю. Лотмана, М. Еліаде, Ж. Бодрийара, 

Г. Блумера, Дж. Міда, Р. Барта та ін. У свою чергу теоретико-методологічні 

розмірковування Е. Лакло, Ш. Муфф, Т. Ван Дейка, Ф. Анкерсміт, 

Ю. Хабермаса, М. Пешьо, О. Шейгал щодо інтерпретації природи, 

характеристик, функцій та принципів моделювання дискурсу, зокрема і 

політичного, створюють можливості для вивчення механізмів породження та 

функціонування концептів у площині політичного дискурсу. Але особливу 

увагу слід приділити роботам вітчизняних дослідників, завдяки яким вдалося 

визначити роль символізації політичної реальності у формуванні й 

трансформації концептуального дискурсу. У тому чи іншому ракурсі питання 

вивчення складних взаємовідносин між владою, символом, пізнанням, 

дискурсом та політичною практикою розглядаються в дослідженнях 

В. Бушанського, Н. Хоми, В. Кривошеїна, Г. Почепцова, Л. Нагорної,                          

Б. Парахонського, В. Полянської, Ю. Шайгородського, І. Побочого, 

В. Сергєєва, С. Ставченка, О. Токовенка, О. Третяка, О. Тупиці, Г. Щедрової. 

Водночас існує потреба в конкретизації механізмів і логіки трансформації 

концептуального політичного дискурсу в аспекті зміни його семіотичного 

простору, тобто під впливом процесу символізації політичної реальності.    

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тему 

дисертації затверджено Вченою Радою Дніпропетровського національного 

університету імені Олеся Гончара. Дисертаційне дослідження здійснювалося 

в межах науково-дослідної теми, яка розробляється Факультетом суспільних 

наук та міжнародних відносин Дніпропетровського національного 

університету імені Олеся Гончара – «Парадигмальна трансформація 

теоретико-методологічних засад досліджень сучасних глобальних і 

регіональних процесів» (номер державної реєстрації 0113U003037), а також 
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науково-дослідної теми, яка розробляється кафедрою політології 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара – 

«Методологічні засади, інституційні можливості та соціокультурні чинники 

забезпечення стабільного політичного розвитку України» (номер державної 

реєстрації 0114U006097). 

Об’єктом дисертаційного дослідження є взаємозв’язок між 

символізацією політичної реальності та становленням концептуального 

політичного дискурсу. 

Предметом дисертаційної роботи є символізація політичної 

реальності як метод трансформації концептуального політичного дискурсу. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у 

визначенні ролі символізації політичної реальності в формуванні змістовної 

та структурної логіки концептуального політичного дискурсу та спричиненні 

його трансформації. Реалізація мети передбачає виконання таких 

дослідницьких завдань: 

 структурувати теоретико-методологічні підходи дослідження взаємодії 

символічних форм у площині політичної реальності й залучення їх до 

здійснення впливу на суспільну свідомість; 

 сформулювати концепцію символізації політичної реальності в рамках 

міждисциплінарного підходу, визначити механізми й закономірності цього 

процесу в кореляції з концептами символічної політики та символічного 

управління; 

 окреслити взаємозв’язок категорій символізації, символічної форми, 

політичного концепту й концептуального політичного дискурсу в аспекті 

методологічного підходу розуміння політики як дискурсивної практики;  

 встановити змістовну й структурну логіку побудови та онтологічні 

параметри організації концептуального політичного дискурсу в кореляції з 

дослідженням символічних форм репрезентації політичної реальності у 

процесуальному вимірі; 



6 
 

 дослідити феномен трансформації концептуального політичного 

дискурсу в кореляції зі змінюваністю політико-символічних матриць та роль 

політичної символізації в цьому процесі; 

 проаналізувати, ґрунтуючись на виробленому підході та емпіричному 

матеріалі, трансформацію концептуального політичного дискурсу в 

посткомуністичних системах через моделювання процесу символізації 

політичної реальності Естонії, Литви, Латвії та України.   

 Методи дослідження. Дисертація є міждисциплінарним 

дослідженням, що спирається на теоретико-методологічні основи, 

сформульовані в межах аналізу символічного виміру політики та політичної 

дискурсології. Це дало змогу сформулювати комплексний методологічний 

підхід до дослідження взаємовпливу символізації політичної реальності в її 

процесуальному вияві й трансформації концептуального політичного 

дискурсу, який полягає в з’ясуванні взаємопроникнення та взаємної 

детермінації цих двох процесів, коли політична символізація виступає 

передумовою зміни концептуального наповнення дискурсивного простору, а 

трансформація концептуального дискурсу – змістом та результатом 

символізації політичної реальності.  

Для досягнення мети та завдань дослідження застосовані такі методи: 

для аналізу процесу символізації політичної реальності – соціально-

феноменологічний підхід, який дозволяє представити соціально-політичну 

реальність як один з множинних субуніверсумів реальності повсякденного 

життя та сферу інтерсуб’єктивного символічного обміну. Для  виявлення 

конститутивного потенціалу політичного символу використано 

напрацювання соціального конструктивізму, а також символічного 

інтеракціонізму. Використання методологічного інструментарію семіотичної 

теорії культури дозволило інтерпретувати проблематику політичної 

символізації в контексті конструювання метареальності політичних спільнот 

шляхом керованого смислоутворення в дискурсивному просторі політики. 

Таким чином, сформовано певний синтетичний теоретико-методологічний 
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конструкт, що дозволив виявити унікальність морфології і функціональної 

специфікації символізації політичної реальності в аспекті трансформації 

концептуального дискурсу. Застосування методу case-study та емпіричних 

даних, вироблених на його основі, використано для верифікації 

представленого в дисертаційному дослідженні методологічного підходу на 

прикладі досліджень символізації політичної реальності України та 

посткомуністичних країн Балтії (Естонії, Литви, Латвії). 

Також для розуміння, пояснення й інтерпретації структури та 

принципів організації концептуального дискурсу дослідження залучає 

політико-філософські підходи постнекласичного типу, серед яких: принцип 

ризоми й мережі, принцип синергізму, принцип дискурсивно-

комунікативного підходу. Крім того, у дослідженні використано власне 

політологічні методи дослідження, а саме порівняльний аналіз, системний 

підхід, соціально-психологічний та субстанціональний підходи, історичний 

метод, а також  загальнонаукові та загальнологічні методи аналізу, синтезу, 

індукції, дедукції, абстрагування, класифікації тощо. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше 

у вітчизняній науці обґрунтовано наявність динамічної дифузії дискурсивних 

трансформацій та символізації політичної реальності в її керованій та 

спонтанній формі. На основі отриманих результатів сформульовано ряд 

наукових положень, узагальнень та висновків, що становлять наукову 

новизну й полягають у тому, що в дисертаційній роботі: 

Вперше: 

 обґрунтовано концепцію співвідношення символізації політичної 

реальності та концептуального політичного дискурсу, у рамках якої останній 

виступає змістовною фіксацією репрезентації політичної реальності на 

певному етапі розвитку політичної системи або політичних відносин, а 

символізація – процесом відтворення політичної реальності в символічних 

формах, що детермінують структурну логіку політичного дискурсу, і 

одночасно є фактором спричинення трансформації останнього; 
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 визначено феноменологічний зміст трансформації концептуального 

політичного дискурсу як зміни політико-символічних матриць, що 

здійснюється через механізми символізації політичної реальності в формі 

міфологізації, ідеологізації, метафоризації, театралізації, ритуалізації і 

відображається у зміні відповідних дискурсивних кодів, які 

підпорядковуються закономірностям деконструкції (руйнування звичної 

символічної матриці, зміни центрових та периферійних політичних 

концептів) або реконструкції (переструктурування символічної матриці, 

встановлення нових взаємозв’язків та співвідношень між її елементами); 

 запропоновано параметри зіставлення концептуалізованих форм 

репрезентації політичної реальності, серед яких слід виділяти смислове 

(тематичне) поле дискурсу, нарацію (лінію) ключових слів,  тональність 

(регістр) та способи реалізації дискурсу, які дозволяють визначати  

ідеологічну конфігурацію політичних відносин в конкретну культурно-

історичну епоху та спостерігати трансформацію політичних концептів в 

аспекті символізації політичної реальності, яку вони мають за мету пояснити. 

Уточнено: 

 теоретичні аспекти символічної моделі політичної реальності як 

конституюючої логіки  концептуального простору політичного дискурсу, яка 

обумовлює його трансформацію й одночасно детермінована пануючим 

політичним дискурсом; 

 розуміння символу як складної структури, що імпліцитно або в 

актуалізованій формі містить владні функції і може бути керовано 

трансформованим через створення нового конкурентоздатного символу, 

шляхом ліквідації чи розмивання критеріїв розбіжності традиційних 

символічних дихотомій або через конструювання комплексних символічних 

матриць; 

 концепцію «символізації політичної реальності» у рамках політико-

філософських підходів, що дозволило окреслити методологічні критерії 



9 
 

розрізнення понять «символізації політичної реальності», «символічної 

політики», «символічного управління», «символічного маніпулювання». 

Набули подальшого розвитку: 

 систематизація сучасних аналітичних підходів до розуміння сутності 

символізації політичної реальності, які розглядають цей  феномен  як  

принцип побудови політичної реальності, інструмент управління масовою 

свідомістю, сутнісну характеристику соціально-політичної комунікації; 

 аргументація щодо органічного взаємозв’язку між потенціалом 

концептуального політичного дискурсу до трансформації та змістом процесу 

символізації політичної реальності, що актуалізується на 

міждисциплінарному рівні аналізу проблеми політичних змін у сфері 

політичної свідомості; 

 дослідження варіативності методологічних підходів, що визначають 

можливості та межі трансформації концептуального дискурсу в рамках 

теорій політичного габітусу, колективних спогадів, символічного капіталу 

політичних суб’єктів, а також ідеї іманентної здатності символічної 

реальності супроводжувати політичні зміни та задавати принципи їх 

здійснення, напрямки та інтенсивність протікання; 

 розробка конструкції суб’єктно-об’єктної моделі здійснення політичної 

влади символічними методами, яка може реалізовуватись у двох варіантах: 

монополярної керованої символізації в політичних системах тоталітарного та 

авторитарного типів та мультиполярної символізації в плюралістичних 

політичних системах;  

 дослідження зміни концептуальних дискурсів як ротації символічних 

матриць  на прикладі пострадянських трансформацій у країнах Балтії 

(Естонії, Литви, Латвії) та в Україні через моделювання трансформації 

концептуального дискурсу і визначення особливостей здійснення 

символізації політичної реальності на тлі руху цих систем від комуністичної 

символічної матриці через пост-комуністичну до національно-європейської. 
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Практичне значення отриманих результатів. Використання 

основних результатів дисертації дозволить сформулювати практичні 

рекомендації щодо розробки символічної політики та політики комеморації в 

суспільствах, які перебувають у стані колективної травми та втрати цілісної 

картини світу внаслідок деактуалізації домінантних концептів політичного 

дискурсу. Основні положення дисертації можуть бути використані для 

подальших досліджень теорії й практики генезису, реплікації, модифікації, 

реконструкції та елімінації символічних форм та їх концептуальних 

відповідників у статичному й динамічному вимірах політичної реальності. У 

навчальному процесі положення дисертації представляють інтерес при 

розробці програм та видання навчальних посібників із таких спецкурсів, як 

«Теорія та історія політичної науки», «Символічна політика», «Політичні 

технології», «Політична транзитологія», «Попередження криз та управління 

кризами», «Політична психологія», «Політичні комунікації», «Політична 

дискурсологія» тощо.  

Особистий внесок здобувача. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи сформульовані автором самостійно. За темою 

наукового дослідження одноосібно опубліковано 14 наукових праць. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми 

загалом, окремі її аспекти, одержані висновки доповідалися та 

обговорювалися на засіданнях кафедри політології ДНУ імені Олеся Гончара, 

а також були оприлюднені дисертантом у доповідях на 8 наукових та 

науково-практичних конференціях: Міжнародному форумі студентів, 

аспірантів і молодих учених (м. Дніпропетровськ, 24-25 квітня 2013 року); 

Третій Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю 

«Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні» 

(м. Сімферополь, 26 квітня 2013 р.); Третій Всеукраїнській науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми 

соціально-гуманітарних наук» (м. Дніпропетровськ, 20 грудня 2013 р.); 

Третьому міжнародному конгресі з соціальних та гуманітарних наук 
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(м. Відень, 15 листопада 2014 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Суспільні науки: виклики і сьогодення» (м. Одеса, 12-13 червня 

2015 р.) та ін.  

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 

14 наукових публікаціях, з яких п’ять опубліковано у вітчизняних фахових 

виданнях з політичних наук, одна – у зарубіжному виданні, вісім – у 

збірниках тез за матеріалами наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертаційного дослідження визначені логікою 

вирішення мети та завдань роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які об’єднують 10 підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел із 320 найменувань (із них 115 – англійською мовою). Загальний 

обсяг дисертації становить 237 сторінок, із них – 207 сторінок основного 

тексту. 
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ СИМВОЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 

Вивчення та аналіз будь-яких феноменів, у тому числі й суспільних, з 

наукової точки зору вимагає вироблення специфічного методологічного 

інструментарію та підведення відповідної теоретичної бази для 

формулювання логічних висновків та побудови прогностичних припущень. У 

відповідності із даною вимогою наукового пізнання ми присвячуємо перший 

розділ дисертаційної  роботи визначенню предметної сфери досліджень 

концепції символізації політичної реальності, а також особливостей 

методологічного інструментарію, що застосовується на сучасному етапі 

розвитку відповідних дослідницьких розвідок.  

1.1. Концептуально-понятійна основа аналізу складових елементів 

символічного виміру політики 

Завдання цього підрозділу полягає в том, щоб здійснити огляд 

наукових теорій, які дозволяють концептуалізувати дослідження політичних 

символів, політико-символічних форм, соціальних репрезентацій та процесу 

символізації політичних процесів і феноменів. Вихідним пунктом розгляду 

проблеми «символічного» взагалі і у політичній сфері зокрема є допущення 

про те, що на даний момент у політичній філософії не існує інтегрованої 

теорії соціальної символіки. Відповідно до Р. Будона (Raymond Boudon) та 

Ф. Буріко (Franзois Bourricaud) основною причиною такого стану є 

діаметральні відмінності у розумінні символізму [218, c. 547]. З одного боку, 

символ відсилає до уявного, відходячи від реальності, а з іншого – символ 

пов'язаний із когнітивним кодом, що підкріплюється культурою. В 

класичному дослідженні Е. Кассірера (Ernst Cassirer) [75] ці дві протилежні 

тенденції виступають складовими процеса символізації. В свою чергу 

Ю. Гамбермас (Jurgen Habermas) також пропонує концептуальне поле, де 

символічні смисли існують між значимими образами та чистими 

когнітивними смислами [261, c. 18]. Ця двозначність також наштовхує на 
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розмірковування про те, чи є символічне ідентичним до семіотичного, або ж 

відмінне від нього. 

Ще одна проблема теоретизації проблеми «символічного» пов’язана, 

на думку Д. Дункана (Hugh Danziel Duncan), із тим, що в соціально-

гуманітарних науках вивчення змісту символізації, або ж інтерпретації 

смислів, перевантажене дослідженнями символічних форм та функцій 

символізації [235, c. 7].  На сьогоднішній день такі праці, як дисертація 

Е. Дюркгейма (Еmile Durkheim), опрацьовуються дуже ретельно, хоча ми 

знаємо достатньо багато про взаємозв’язок владних відносин та символічних 

дій у суспільстві [226]. 

Декілька десятиліть тому у роботі А. Шютца (Alfred Schutz) «Символ, 

реальність та суспільство» [301] були коротко викладені найбільш важливі 

питання, що так чи інакше піднімались у дослідженнях феномену 

символізації. Можна звісно апелювати до більш сучасних авторів, як то 

К. Гірц (Clifford Geertz) та М. Дуглас (Mary Douglas), але точне Шютцівське 

формулювання всепроникної плутанини навколо чотирьох фундаментальних 

питань стосовно «символічного» і досі в силі. Отже, основні дебати 

ключових дослідників символізації точаться навколо таких аспектів: 

 Різні способи розуміння процесу символізації; 

 Різні погляди на співвідношення між означаючим та 

позначаємим, або символом та смислом; 

 Різні визначення «символу» та «знаку»; 

 Різні поняття інтерсуб’єктивності знаків та символів. 

Поміж питань, поставлених А. Шютцем, одне має фундаментальний 

характер і є особливо важливим для нашої розвідки: чи символ виробляє 

суспільство та громаду, або ж він ними виробляється? Варто сказати, що 

дослідник виходить за рамки цієї альтернативи, яка видається йому занадто 

спрощеною, й стоть на позиції про наявність складних взаємовідносин між 

суспільством та системою символів, де символи, що виробляються в 

суспільстві, впливают на його структуру [302, c. 292]. Така об’єктивна, 
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реляційна, системна точка зору (відмінна від точки зору окремого актору, що 

сприймає символічні значення), якщо її послідовно застосувати до 

дослідження соціальної символіки, призводить до відкриття складної 

системи, яку П. Бурдьє (Pierre Bourdieu) називає символічною соціальною 

системою [219, c. 237]. Але, на противагу, послідовники А. Шютца – 

П. Бергер (Peter L. Berger) та Т. Лукман (Thomas Luckmann), що не 

розглядають відмінності між структурою та культурою суспільства, 

культурною системою та соціально-культурними взаємодіями, 

сконцентрували свою увагу на поясненні лише одного аспекту цього 

процессу – суспільного вироблення символічних смислів дійсності. Тобто тут 

ми бачимо відсилання до другої частини тієї дихотомії, що була поставлена 

вище, а саме: чи виробляється символ суспільством? Це питання припускає 

символічну побудову суспільства, яка в свою чергу не зазнала в 

політологічній теорії систематичної розробки. 

Взагалі політологічна теорія повниться запитами, пов’язаними із 

процесами семіозису – створенням та функціонуванням смислів. Так, 

фінський дослідник Р. Хейскала (Risto Kalevi Heiskala) здійснює їх 

групування тільки у двох напрямках – феноменологія та функціоналізм [264]. 

Але ми повинні зазначити, що між суб’єктивним досвідом інтенціональних, 

інтерсуб’єктивних значень феноменологів та об’єктивованими структурами 

значень функціоналістів, існує ще й сфера значимих взаємодій й колективних 

дій різного рівня організації. Отже не можна нехтувати й третім шляхом – 

інтеракціоністською орієнтацією. В даному контексті проблеми 

розкривається актуальність теоретизування на основі символічного 

інтеракціонізму, що був розроблений А. Штраусом (Anselm Strauss). Він 

розглядав соціальну символіку не тільки у якості моста між різними 

соціологічними й політологічними орієнтаціями, але й у якості 

інтердисциплінарної платформи. У свої ранній праці «Дзеркала та маски. 

Пошук ідентичності» [313] він приходить до двох важливих висновків. Вони 

засновані на переконанні, що інтеракціоністський підхід в соціальній 
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психології може бути корисний у багатьох областях досліджень. По-перше, 

тому що він поєднує символознавчий підхід із дослідженням соціально-

політичної організації, а, по-друге, вивчення символів може привести до 

злиття різних теоретичних підходів, створенню нових пізнавальних 

можливостей [313, c. 178]. Тому ще занадто рано робити заяви про 

евристичне вичерпання цієї орієнтації [247, c. 61-87]. 

Тези, сформульовані А. Штраусом, можна згрупувати у чотири блоки: 

положення стосовно комунікації, положення про походження груп та 

мінливість значень, положення про взаємозв’язок індивідуальних та 

групових дій у комунікації, положення про соціальні світи, створені 

внаслідок комунікативної дії.  

У положеннях стосовно комунікації у групі стверджується, що 

комунікативна дія є колективним процесом. В основному життя групи 

зорганізоване навколо спілкування. При цьому комунікація полягає не тільки 

у передаванні ідеї між людськими розумами, а й у визначенні спільних, 

колективних смислів. Якщо дивитися глибше, група існує тільки на основі 

загальної символізації її членів. Положення щодо мінливості значень 

ставлять процес їх формування й ре-формування також на рівень соціальний, 

тобто колективний. В першу чергу, термінологія (загальні значення) бере 

свій початок у суспільних діях й робить їх можливими. Далі (у користуванні) 

символ сповнюється значеннями за рахунок великої кількості можливостей 

до конвергенції та дивергенції. Потім взаємозв’язок індивідуальної та 

групової дії закріплюється у комунікації. Зокрема, члени групи мають 

можливість брати участь у скоординованих діях, оскільки вони поділяють 

спільну термінологію. В цілому, окремі лінії конвергенцій стають частиною 

більш ширшої, колективної комунікативної дії. Таким чином, соціальні світи 

створюються в процесі комунікативної діяльності й виявляються 

вбудованими у темпоральну матрицю (історії, спадщини, колективної 

пам’яті, виробленої традиції).  
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У своїй найбільш амбіційній роботі «Континуальні пермутування дій» 

А. Штраус дотримується точки зору, що при дослідженні соціально-

політичних процесів доречно послуговуватися не термінами «взаємодія» 

(interaction) та «символізація» (symbolization), а «взаємодіяння» (interacting) 

та «символізування» (symbolizing). Стосовно цього дослідник робить ряд 

важливих висновків у положеннях стосовно ключових питань соціальної 

символіки: 

1. Символи створюються у процесі взаємодії. 

2. Експліцитні значення (інтерпретації) складають тільки частину 

символізації, яка притаманна дії. 

3. Результати ранньої символізації (символи) переносяться на 

подальші взаємодії. 

4. Символи мають системний характер: вони створюють мережі 

смислів.  

5. Нова символізація та подальші дії генерують соціальні зміни.  

Усе вище перераховане може бути зведене до трьох тез, що 

уособлюють переплетені властивості символів: 

1. Символи визначають інтеракцію. 

2. Символи є фреймом інтеракції (як процесу символізації). 

3. Символи є продуктами інтеракції.  

 

Ця тріада атрибутивних 

властивостей символу та 

взаємозв’язку між ними може бути 

графічно представлена наступним 

чином:  

 

Рис. 1. Тріада атрибутів символу             

 

Символізація 

Продукт 
Передумова 

Фрейм 

Інтеракція 
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Слід відзначити, що Х.Г. Соффнер (Hans-Georg Soeffner) був правий, 

коли відмітив, що А. Штраус розширює коло питань від «Чим є символ?» до 

«За яких обставин та інтенцій щось перетворюється на символ і як цей 

продукт, сконструйований соціально, підтверджується та затверджується 

соціально?» [310, c. 362]. Сам А. Штраус говорить про це наступним чином: 

«В теорії дії трьома центральними питаннями стосовно символів є: 1. за яких 

умов та ким, з якою метою дещо (дія, подія, об’єкт, персона) повертається на 

символ або ж використовується у якості символу? 2. Як цей символ 

підтверджується та підтримується? 3. З яким діапазоном значимих 

наслідків?» [313, c. 151]. Варто підкреслити, что позиція А. Штрауса не є 

унікальною, але вона чітко виражає положення символічного 

інтеракціонізму, що доволі часто помилково розглядалися як прояв 

методологічного індивідуалізму та суб’єктивізму [208, c. 50].  

В свою чергу Ю. Габермас (Jurgen Habermas) намагається синтезувати 

символічний інтеракціонізм з традицією дослідження соціальної практики. 

Така можливість витікає з прийняття дослідницьких перспектив з позиції 

символічної колективної дії й потребує відходу від інтенціональної 

семантики до прагматичного підходу у розгляді комунікаційних процесів 

[261, c. 174]. Деякі теоретики, особливо ті, що пов’язані з традицією 

французької соціологічної школи й натхненні працями Е. Дюркгейма та 

К. Маркса, говорять про соціальні фантазії – системи репрезентацій 

(уявлень), що поєднують символічні норми та цінності, що визначають 

соціальні практики. Такий підхід передбачає наявність активності 

(діяльності), що характеризується тісним взаємозв’язком між сигнифікаціями 

(символічними відносинами) та практикою, де смисл і дія не можуть бути 

розділені. В результаті, можна більш точно досліджувати питання, пов’язані 

з тим, як символічні системи можуть продукувати соціальні конфлікти [210, 

c. 21-22].  

Інтеракціоністи розглядають функції символізації з прагматичної 

точки зору, тобто вважаючи їх продуктивними для соціальних процесів. За 
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261їхньою думкою, символи со-конструюють ці процеси. Тому тут можна 

застосувати метафору суспільної праці символів. Символи автономні, не 

задіючи для цього жодні засоби [263, c. 23]. Вони не належать ексклюзивно 

до того, що К. Поппер (Karl R. Popper) назвав третім світом об’єктивного 

змісту мислення [294, c. 148–149]. Такий підхід був би, за висловом 

Ю. Хабермаса, когнітивним звуженням розуміння символу [261, c. 149]. 

Символи, перш за все, є інструментами або ж знаряддям дії [248, c. 77]. Як 

висловився П. Ансарт у своїй праці «Ідеології, конфлікти і влада», «всі 

маніпуляції всеосяжного символічного еквіпменту мають вирішальне 

значення для реставрації або ж трансформації суспільних відносин, й 

завданням нового символічного коду може стати опанування стратегічного й 

тактичного місця в конфлікті між конкуруючими групами» [210, c. 30]. 

Хоча (як зазначалося вище) колективні дії, соціальні групи, соціальні 

світи включені до науково-дослідницької програми представників 

символічного інтеракціонізму, все ж слід визнати, що їхні дослідження 

символізації в значній мірі мають мікро-соціологічний характер. Вони 

охоплюють в основному розгляд й аналіз побудови, перетворення, реалізацію 

ідентичностей та соціальних біографій. Але їм бракує моделі 

багатовимірного аналізу форм та функцій соціального символізму на рівні 

соціальних спільнот та окремих індивідів. Тут буде здійснена спроба 

запропонувати таку модель.  

Спершу слід нагадати, що аналіз функцій символізму залишається під 

впливом лінгвістичних теорій, присвячених дослідженню пізнавальної 

функції мови як базової знакової системи. Тому, розроблячи модель форм та 

функцій символізму в суспільних процесах доцільно коротко розглянути 

найбільш важливі функції, що відзначаються багатьма дослідниками по 

відношенню до мови. Як широко відомо, ще у 1934 році К. Бюлер (Karl 

Buhler) виділив три основні функції: емотивну (емоційну), евокативну 

(функцію виразності) й когнітивну (пізнавальну) функції, що стосуються 

відправителя повідомлення, адресата повідомлення й реальності, в якій 
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розповсюджується повідомлення. Усі три функції комунікації працюють на 

рівні психічних (ментальних) процесів. Ще одна класична модель 

комунікації, розроблена Р. Якобсоном (Roman Jacobson), поєднала функції 

меседжу із елементами комунікаційного акту й також апелювала до психічної 

концепцій символізації (Jakobson 1989), тобто до процесу, що відбувається у 

свідомості його учасників. Соціальні антропологи, наприклад, Е. Сапір 

(Edward Sapir), приділяли велику увагу соціальному використанню мови й її 

функцій в контексті комунікабельної спільноти, але все ж таки категоризація 

(моделювання) релятивної (відносної) культурної реальності залишалася у 

фокусі їх розробок.  

Справжнім проривом стало дослідження Р. Ферта (Raymond Firth). 

Посилаючись на роботи С. Наделя (S. F. Nadel) з приводу значення символів 

для суспільних відносин [284], Р. Ферт намагався продовжити напрацювання 

у руслі прагматичного підходу. Ідучи в цьому напрямку, С. Надель виділив 

три функції соціальної символіки: 

 Визначення групового членства, видів соціальних відносин й 

очікуваної поведінки; 

 Створення соціальної номенклатури; 

 Інсценування [284, c. 262]. 

Р. Ферт визначає ці функції значно ширше, виділяючи самовираження 

(expression), спілкування (communication), пізнання (knowledge) й управління 

(control) [248, c. 77]. При цьому найбільші зміни й інноваційність в підході 

дослідника полягали у виділенні й трактуваннй функції управління, 

пов’язаної із фундаментальним явищем влади у соціальних відносинах. В той 

час як перші три функції відповідають оригінальній тріаді мовленнєвих 

функцій (які підкреслюють лінгвісти), але Р. Ферт озброїв їх соціальним 

змістом й представив як функції символізму у колективній практиці. Такого 

роду антропологічний підхід до соціальної символіки призвів до розрізнення 

не тільки функцій, а й способів його проявлення, як то дискурсивний 

символізм (з акцентом на функції метафори), символізм об’єктів (символічні 
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засоби), бехівеоральний символізм (символічні дії). Таке розуміння 

символізму, на наш погляд, підкреслює його дуальність: як системи 

соціальних відносин та системи значень, які у світлі функціонального аналізу 

постають одночасно як інструмент інтеграції та дезінтеграції.  

Крім того, доречно поглянути на символізм з точки зору здійснення 

колективних дій. Так, на відміну від антропологів, представники 

соціологічної школи, починаючи з Е. Дюркгейма, були зорієнтовані на 

розгляд не стільки функцій, скільки у більшій мірі на виявлення символічних 

форм. Так, А. Саломон (Albert Salomon) продемонстрував, що Дюргеміанські 

колективні репрезентації включають три форми: колективні символічні 

уявлення, символічні афектації (враження, почуття, емоції) та символічні 

спогади (колективна пам'ять). Дані розробки є приводом ще раз згадати 

позицію А. Штрауса й розглядати дані феномени в термінах дій, тобто як 

форми створення уявлень, формування почуттів та конструювання історичної 

памяті, а не тільки з точки зору їх результатів.  

Таким чином, злиття символічного інтеракціонізму з політологічною 

традицією школи Е. Дюркгейма вважається можливим і, не зважаючи на 

побоювання, неекстремально складним. Спільним мостом між цими двома 

підходами є сама символіка, що й було продемонстровано Р. Фарром (Robert 

M. Farr) та С. Московічі (Serge Moscovici), які розробили концепцію 

соціальних репрезентацій – способів розуміння й комунікації, що створюють 

реальність й здоровий глузд [282, c. 19] та виступають основою людських 

взаємодій.  

Ми пропонуємо розглянути такі три функції символізму (як в 

індивідуальному, так і в колективному вимірі): 

 Конститутивна (установча); 

 Консервативна; 

 Трансформативна. 

Ці виділені функції соціальної символіки реалізуються за рахунок 

трьох форм символізму: колективних символічних уявлень, символічних 
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афектацій (враження, почуття, емоції) та символічних спогадів (колективна 

пам'ять); а також трьох модифікацій, в яких символіка проявляється: 

дискурсивний символізм, символізм об’єктів, бехівеоральний символізм. 

Зазначені функції не притаманні символізму як такому, але скоріше 

результату, виробленому символічними формами та їх використанням у 

колективних діях. Розшифруємо сказане. Функція конституювання смислів 

соціальної реальності в інституціоналізованих діях є результатом стратегії 

легітимації та координації певних дій. Функція зберігання значень соціальної 

реальності (консервативна функція) пов’язана із стратегією обґрунтування 

(виправдання, пояснення, захисту) політики та управління. Що ж стосується 

функції трансформації значень реальності, то вона пов’язана із стратегіями 

делегітимації політичних цілей й мобілізацією суспільства на виконання 

нових завдань.  

Тому Е. Халас вважає, що відповідно конститутивна функція, 

зорієнтована на колективні дії, є результатом запровадження стратегії 

створення родовіду (генеалогії) та канонів конкретних значень задля 

диференціації соціальних спільнот. В свою чергу консервативна функція, 

орієнтована на колективну ідентичність, є результатом політики, спрямованої 

на створення меж (відмінностей) та їх проявів за допомогою символічних 

засобів. А трансформативна функція відповідає використанню стратегії 

ліміналізації (транзиту, перехідності) та перетворення [263, c. 199]. 

Такі спроможності символу обумовлені його властивостями й 

найперше тим, що він  виражає зв'язок між елементами різного порядку: 

людьми та предметами; людьми, минулим, сьогоденням та майбутнім; 

світами та аспектами реальності. На відміну  від, наприклад, образу (що 

тотожний сам собі), символ принципово багатозначний та прозорий за своїм 

змістом (подібно до ідеї в її розумінні Ж. Деррідою). Серед ознак символу 

вказують також на його властивість зв’язувати окремі факти та предмети зі 

світовим цілим (універсумом). В символічних формах окреме являє себе не 

через загальне, а через розкриття власної властивості та дії. Багатошарова 
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символічна структура може бути прояснена, але не визначена, оскільки 

інтерпретація символу є новий символ. Конструктивістський потенціал 

символу обумовлений його діалогічністю: будучи дискурсивною формою 

мислення він поєднує члена суспільства з історією цього суспільства. 

Здатність символу бути усвідомленим міфом (тобто розумітися як знак) 

визначає спроможність цього знаку виконувати комунікативні функції й 

здійснювати їх адресно. Розглянемо детальніше.   

Знак як форма мислення виступає посередником між світом 

людського знання та матеріальним світом, є самостійним і первинним для 

людини. Існувати в полі знаків «означає бути сприйнятим в якості знака» 

[59]. В результаті людина сприймає об’єктивну реальність тільки за 

допомогою знаків, створених самою нею. Річ сама по собі нічого «не 

означає», отже носієм суб’єктного значення виступає тільки ментальний 

знак. Знак як опредметнена значенням думка може бути поставлений в 

прото-граматичну форму до символу, а тому вважатися онтологічним 

фактом, що відповідає елементарній мислі про світ. Це пояснює здатність 

знаків створювати уявлення про світ. По мірі зростання кількості та повноти 

інформаційних потоків (нових значень), семантична мережа розгортається й 

паралельно відбувається ускладнення символів. В цьому світі людина як член 

суспільства стає універсальним інтерпретатором, свобода якого обмежена 

законами знаків його культурного простору. Індивід як людина символічна 

переносить саме смисл на предметну діяльність – в першу чергу, суспільні 

відносини (смисл виступає первинним по відношенню до практики, яка 

сприймається як вторинна), а не навпаки. За висловом Ж. Дерріди, «знак 

перестає заміщувати річ, він передує речі. З’являються не смисли, але 

ефекти, межа між знаком та думкою зникає» [59, с. 20-21].  В підтвердження 

цього можна навести також і думку М. Мамардашвілі: «Ми не маємо жодних 

понять, які б дозволяли б нам фіксувати саме реальність пізнавальних 

смислів, відмінну від самих цих смислів, яку ми, чисто менталістським 

способом розуміючи, розуміємо, знаходячись всередині них» [94,  с. 21].   
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З методологічної точки зору (в традиції деконструкції) дані 

твердження мають істотне значення. Рухаючись в стилі постмодерністських 

підходів, можна не приписувати символу (та знаку) властивість бути 

зв’язуючи елементом між практикою й теорією, що розумілись традиційно. 

Відштовхування від знаків, що ототожнювалися класичними аналітичними 

підходами з буттям, постає не стільки як рух «назад до речей» (в трактовці 

Е. Гуссерля), скільки спрямуванням до інших знаків (символів), відірваних як 

від речі, так і від буття. Результатом деконструкції символу стає звуження 

його функцій й одночасно отримання нової якості – оригінальності 

вторинного симулякру. Деконструкція розгортається як боротьба з 

протиріччями, а значить, і з неістинністю існуючих понять та категорій. 

Іншими словами, така методологічна позиція дослідження технологій 

символізації реальності дозволяє виявляти їх штучний (а в деяких випадках) 

й насильницький характер. Даний шлях думки спрямований від розгляду 

наслідків до аналізу причин, від фіксації процесів до виявлення збудників 

даних процесів. З’ясувавши причину, ми звертаємося до наступних, більш 

глибинних чинників, створюючи певний коловорот способів відношення до 

реальності. 

Взагалі історично теорія символу складалася по-різному: в античній 

Греції до класичного періоду стверджувалася тотожність міфу та його 

символічного змісту. Платон же, застосувавши рефлексію другого порядку, у 

своїх «міфах» намагався відділити фігури-символи від героїв філософських 

міфів. З іншого (раціоналістичного) боку (в рефлексії першого порядку), 

символ відмежовувався від алегорії – трактування міфічних героїв як 

реальних людей у фольклорі, педагогіці. Символ як єдність ідеї та образу 

заснував Ф. Шеллінг. Згідно з Гете, всі предмети світу є символи вічного 

становлення, подібності чогось іншого. В свою чергу Г. Гегель уявляв 

символ як умовний знак, після чого К. Маркс ототожнював знак та смисл 

символу в теорії фетишу. Важливо відмітити, що Е. Кассірер розглядав 

людину як «символічну тварину», оскільки міф, мистецтво, наука, релігія є 
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символічними формами впорядкування світу. Позараціональне трактування 

символу розвивав М. Гайдеггер, який спираючись на свій філософський 

метод, запропонував аналітичне трактування символу. З. Фрейд бачив в 

символах симптоми комплексів та розладів, а К. Юнг вбачав в них фігури 

колективного несвідомого, «архетипи», що структурують онтологічний 

простір людини.   

Окремо слід звернути увагу на теорію абсолютизації символів 

Ч. Коллінгвуда. Абсолютизацію символів він розуміє як фіксацію їх 

поточного смислу як єдино можливого. З боку ідеального образу це 

призводить до догматизму у світогляді: забобонам та поклонінню ідолам (у 

важкій формі – фанатизму). З іншого боку відбувається розрив символічного 

зв’язку цього ідеального образу із реальною дійсністю. В решті-решт, це 

може призвести до ідеалізації дійсності, містики та суспільного песимізму. 

Наслідком такого світогляду, за Ч. Коллінгвудом, стає полярне сприйняття 

дійсності, повне заперечення реального світу на користь ідеального, 

пасивність.  

Розвитком цієї ідеї можна вважати роботу Ж. Бодрійяра 

«Символічний обмін та смерть». Вчений виділяє чотири етапи (від Ренесансу 

до Сучасності) перевтілення знаку в симулякр. У розумінні вченого симулякр 

– це поетапно «знак, що позначає реальність; знак, що спотворює, маскує 

реальність; знак, що приховує відсутність реальності; знак-фікція, жодним 

чином не пов’язана із позначеною реальністю» [23]. Він надає схему трьох 

порядків симулякрів: симулякру як підробки (коли він діє на основі 

природного закону цінності), симулякру як виробництва (симулякр є 

активним на основі ринкового закону вартості), симулякру як симуляції 

(симулякр діє на основі структурного закону цінності). В Середньовіччі знак 

виконує свою функцію, він жорстко пов'язаний із реальністю й не є 

довільним. Закінчення обов’язкового знаку стає початком знаку 

емансипованого. Відродження – епоха знаків, що викривляють реальність, а 

Новий час (з його серійним виробництвом) веде до згасання оригінальної 
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референтності. В сучасні дні знак перевертається на структуру: сучасна 

культура визначається Ж. Бодрійяром як «процесія симулякрів» [24].  

Символ у якості знака, форми мислення, має дихотомічну (й 

двунаправлену) природу, поєднуючи дві безкінечності, одночасно поєднані 

та роз’єднані між собою, зіставлені та протиставлені одна одній. Це 

дихотомії добра та зла, душі й тіла, реального та уявного, людини та природи 

тощо. Кожна зі сторін цієї дихотомії має об’єм та зміст, за допомогою яких 

визначає примислені до неї предмети. Символічний процес пізнання – це все 

більш широке застосування кожного конкретного символу в якості знака до 

пізнаваного світу. Цей процес пов'язаний із внутрішнім процесом, що 

відбувається в самому символі, – процесом розширення однієї із сторін 

символу, залучення до неї нових ознак з одного боку та одночасне 

розгортання об’єму іншої сторони символу за рахунок включення до неї все 

більшої кількості предметів, до яких застосовується символ. В результаті 

такого подвійного розширення, відмінності всередині дихотомії досягають 

можливого максимуму, коли одна із сторін символу, втративши об’єм, стає 

порожнім знаком й припиняє означати дещо реальне, а інша втрачає зміст, 

означаючи все, що завгодно й не відрізняючи щось від чогось іншого. В такій 

ситуації тим, хто послуговується цим символом, не залишається нічого 

іншого, як розмити дихотомію, здійснивши певний обмін: приписавши 

ознаки однієї сторони предметам іншої. В результаті символ втрачає свою 

двозначність і стає «тотальним» (універсальним) знаком, що має одне 

(виокремлене)  значення. Розчинення відмінностей всередині символу може 

мати два наслідки: заміну одного символу іншим (та іншою дихотомією) й 

тоталізацію ознак першого символу.  

Реальність сприймається й мислиться людиною як неідеальна по 

відношенню до уявного ідеалу. Так, у Ж. Лакана вона є не репрезентацією, а 

відсутністю. Людина уявляє, конструює свою реальність як протиставлення 

своєму омріяному ідеалу. Це ідеальна форма символу, де обидва боки 

виявляють образ протиставлених дзеркал – порожніх, поки щось не буде 
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поставлено між ними. Коли якийсь зміст займе це місце, кожне із дзеркал 

відобразить переважно той бік цього змісту, який є найбільш близький до 

нього, й в меншій мірі – віддалений від себе бік. Людина ж, яка використовує 

символ як засіб пізнання, спостерігатиме це помножене на чотири 

зображення двоєдиного у своїй символічній основі предмета.  

Говорячи про символ з точки зору його змісту, тобто здатності 

здійснювати переформатування деякого змісту у знання, ми маємо на увазі 

когнітивний процес як певний коловорот смислу. На його першому етапі 

потреби людей задовольняються за допомогою реальних життєвих відносин 

між ними. На другому більш важливому ці відносини абстрагуються й 

об’єктивуються в ідеальних образах та правилах, сумарне навантаження яких 

виявляється в ідеології, ритуалах, етикеті, де необхідне (смисл) 

надбудовується над сущим. На третьому етапі норми реалізуються в нових 

реальних життєвих відносинах (перетворюючи їх) й тим самим 

опредметнюються. Смисл відчужується від своєї матеріально-ідеальної 

форми (слів, правил). Належне (необхідне), реалізувавшись в сущому, 

перестає бути таким, а стає замість цього (хоча б частково) самим сущим 

(повсякденним). В результаті, на четвертій стадії, з’являється новий смисл, 

вільний від форми, що знаходить своє вираження, за вираженням 

С. Кіркегора (Søren Aabye Kierkegaard), в «прозорості екзистенції», або у 

відношенні «я – ти» (за М. Бубером (Martin Buber)). Для цього нового смислу 

характерне розпредмечування, присвоєне людьми. Цей новий смисл 

закріплюється в нових реальних життєвих відносинах, з яких знову буде 

виведено «належне» й протиставлене «сущому» у формі ідеальних образів, 

концептів, ідей, абстрактних понять.   

Символ не просто виробляє, а виробляє вибірково певне знання, 

вселяючи часом хибні уявлення про сфери можливого пізнання. Говорячи по 

знання, цікаво порівняти позицію М. Фуко стосовно класичного розуміння 

знання у протиставленні незнанню у пізнавальному відношенні людини до 

світу. Таке порівняння відкриває проблемне поле: про що, маючи на увазі 
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знання, ми можемо говорити, а про що, дотримуюсь застереження 

Л. Віттгенштейна, нам належно промовчати? Відповісти на це питання в 

аспекті конструктивістського потенціалу символу нам допоможуть наступні 

розмірковування.  

Перш за все нас цікавить теорія О.Ф. Лосєва про ґенезу символу та 

механізм, що його породжує. На думку вченого, «символ являє собою арену 

зустрічі означаючого та означуваного, які не мають нічого спільного поміж 

собою» [94]. В цьому твердженні ми знаходимо вияв тотожності реального та 

образного як одну з сутнісних характеристик символу. У цьому зв’язку слід 

згадати центральну ідею філософії слова П. Флоренського про наявність 

символізованого у самому символі: «Смисл, перенесений з одного предмету 

на інший, настільки глибоко та всебічно зливається з цим предметом, що їх 

вже неможливо відрізнити один від одного. Символ в цьому випадку є 

повним взаємопроникненням ідейної образності речі із самою річчю. В 

символі ми обов’язково знаходимо тотожність, взаємопроникнення 

означуваної речі із ідейною образністю, що її означує» [94]. Тобто так чи 

інакше будь-який символ прагне до реалістичності. Але О. Лосєв застерігає, 

що вважати реалістичність за єдиний критерій символу – означає втрачати 

грань між символом та образом. Символ породжує безкінечність смислів, що 

виявляють «не тотожність і не відмінність, а відмінність у тотожності» 

(принцип апофатизму) [93, с. 158]. Останнє вказує на творчий початок в 

символі, коли він стає моделлю (засобом конструювання) для одиничностей, 

що підпадають під нього. Саме це «модельне й закономірне, системне 

розкладання тієї чи іншої узагальненої функції дійсності у безкінечний ряд 

частковостей та одиничностей» [95, с. 11] вчений вважає специфічною рисою 

символу.  

Таким чином, символ робить зрозумілими всі одиничності, що 

закономірно витікають із дійсності й системно їй підпорядковані. Отже, 

символ виступає в якості онтологічної основи культури, організовуючи 

життя людини, дозволяючи їй творити світобудову. Особистість втілюється у 
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відповідному міфі, що є цілісністю осмисленого і оформленого буття, 

образом особистості. Будучи тілесно здійсненим символом, тобто 

тотожністю духовного і тілесного, особистість творить культуру, яку потім 

знову освоює, осягає і виражає в результатах цієї діяльності – в символах 

другого порядку (словах). З цього приводу О. Лосєв зазначає, що «сама 

дійсність, і її засвоєння, і її перероблення вимагають від нас символічного 

способу мислення» [94], оскільки не можна сприймати дійсність без її 

інтерпретації і не можна її творити, не маючи жодного ідейного уявлення про 

неї. Таким чином, символічна діяльність людини визначає культурну 

реальність. У цьому аспекті важливо навести думку Ю. Лотмана стосовно 

функціональної місії символу в культурі: «будучи важливим механізмом 

пам’яті культури, символи переносять тексти, сюжетні схеми та інші 

семіотичні утворення з одного пласту культури в інший» [101, с. 191-199]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що символ не є лише приналежністю 

індивідуального досвіду: у розгорнутому вигляді міфу символ стає 

надбанням суспільної системи. Про це говорили вже М. Мамардашвілі та 

А. П’ятигорський, які у своїй роботі «Символ та свідомість. Метафізичні 

розмірковування про свідомість, символіку та мову» виділяють два види 

символів – первинні та вторинні. Якщо первинні символи знаходяться «на 

рівні спонтанного життя свідомості та спонтанного відношення 

індивідуально-психічних механізмів до змістовностей свідомості» [94], то 

вторинні символи як раз з’являються «на рівні міфологічної системи, яка 

сама є результатом ідеологічного (наукового, культурного і т. п.) 

опрацювання та інтерпретації» [94] й ширяться в мові, культурі, соціумі. 

Таким чином, «символ активно корелює з культурним контекстом, 

трансформується під його впливом та сам його трансформує» [101,                

с. 191-199]. Останнє стає можливим, оскільки зв’язки символу з його 

семіотичним оточенням не вичерпують множинності його смислових 

валентностей. Таким чином формується певний смисловий резерв, за 

допомогою якого символ отримує можливість породжувати несподівані 
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зв’язки, змінюючи власну сутність, деформуючи непередбачуваним чином 

текстове оточення. За рахунок цього символ стає посередником «між різними 

сферами семіозису, а також між семіотичною та позасеміотичною 

реальністю», виконуючи роль «семіотичного конденсатора» [101, с. 191-199]. 

Продовження цієї думки знаходимо в працях представників 

культурологічного підходу, що сформувався у першій половині ХХ століття. 

Так, розмірковування про моделі, які в рівній мірі здатні відображати та 

породжувати дійсність, є близькими до думок К. Гірца. Вчений виходить з 

того, що люди скрізь розробили особливі символічні системи, де кожен член 

суспільства сприймається не просто як представник людського роду, але як 

втілення деякої категорії осіб. Така система соціальних ролей створює 

стартові умови для взаємодії, свого роду соціальний код, який забезпечує 

єдиноманітність емоцій, мотивів та цілей членів даного суспільства. Таким 

чином через символічну комунікацію встановлюється «набір контрольних 

механізмів – планів, рецептів, правил, інструкцій (того, що в комп’ютерній 

інженерії називають «програмами»), – які керують поведінкою» [47, с. 56]. 

К. Гірц впевнений, що людина – «це тварина, найбільш безнадійно залежна 

<…> від таких культурних програм у справі впорядкування своєї поведінки» 

[47, с. 55]. Ці програми існують у вигляді комплексів значущих символів, які 

люди використовують для надання сенсу своєму досвіду. Саму культуру 

дослідник розуміє як «систему успадкованих уявлень, виражених в 

символічних формах, за рахунок яких люди передають, зберігають, 

розвивають своє знання про життя та ставлення до нього» [47]. В цьому 

твердженні К. Гірца ми знаходимо перегукування з теорією вище згаданого 

Ю. Лотмана та його розумінням культури як штучного механізму для 

вироблення та зберігання інформації.  

Культурним моделям, за спостереженням К. Гірца, притаманна 

двоїстість: вони є як моделями «для чогось» (model for), так і в рівній мірі 

моделями «чогось» (model of). Тобто ці структури не тільки відображають 

уявлення людини про реальність, але й надають основу для формування 
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самої соціальної та психологічної реальності. Вчений виділяє чотири головні 

символічні моделі, які кожна по-своєму створюють образ космічного порядку 

(картину світу): це релігія, мистецтво, здоровий глузд та ідеологія. С позицій 

цієї роботи нас в найбільшій мірі цікавить остання з перелічених. Існуючі в 

сучасному світі ідеології, за думкою К. Гірца, перш за все є «картами 

соціальної реальності й тими матрицями, за якими створюється колективна 

свідомість» [47, с. 250]. Те, що ідеологія може зайняти місце релігії / 

здорового глузду, визначається політичними факторами. Антрополог вказує 

на те, що традиційні держави, опановуючи шлях модернізації, відступають 

від народної мудрості. В нових умовах успадковані образи влади, 

відповідальності та громадянських цілей виявляються зовсім неадекватними. 

Звичні образи політичного порядку втрачають актуальність або 

дискредитуються. В умовах відсутності відповідних культурних ресурсів 

формується суспільно-психологічна напруга, яка мотивує на пошуки нових 

символічних категорій, які б могли допомогти осягнути існуючі політичні 

проблеми та реагувати на них. Іншими словами, ідеологія як символічна 

система виконує функцію культурної універсалії, формуючи поведінку в 

умовах конкретного контексту.  

З приводу останнього зауваження стосовно конкретного контексту, 

слід зазначити, що в даному випадку ми трактуємо навколишнє середовище з 

позицій символічного інтеракціонізму Г. Блумера, тобто через детермінізм 

значень (а не суспільний чи то біологічний детермінізм). Ці значення, будучи 

результатом інтерпретації, створюються та модифікуються в інтеракційних 

ситуаціях. Таким чином, створюється основа для детермінації колективної 

поведінки значущими символами, шляхом їх впровадження та 

відтворювання. З цього приводу Дж. Мід зазначав, що соціальне життя може 

продовжуватися, якщо значення символів в істотній мірі сприймаються та 

розділяються іншими членами суспільства. Символи забезпечують засоби 

інтеракції. Щоб вона плинула й надалі, кожен, залучений до неї, повинен ще 

й інтерпретувати значення та наміри інших. Це відбувається за допомогою 
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процесу, який Дж. Мід визначив як «прийняття ролі». Мається на увазі, що 

людина шляхом уявлення ставить себе на місце іншої людини, з якою 

відбувається спілкування. Чим розвинутіше суспільство, тим 

універсальнішим стає процес прийняття індивідами ролей один одного.  

За рахунок прийняття ролей, соціальних контактів та мовній 

комунікації формується самість (self) людини – здатність людей уявляти себе 

в якості об’єктів своєї власної думки. Соціолог розрізняє два аспекти 

формування самості: «І» та «Ме». Тут «І» являє собою внутрішній стрижень 

особистості, з позицій якого в кінцевому рахунку формуються соціальні 

вимоги; у той час як «Ме» - це сукупність настанов інших, які, будучи 

засвоєними, утворюють особистісні ціннісні орієнтації. Завдяки внутрішній 

взаємодії «І» та «Ме», люди стають особистостями, які обізнані на предмет 

того, що очікується від них в конкретних соціальних та культурних умовах й 

діють відповідно: виробляють цілі, планують майбутнє, прораховують 

наслідки можливих альтернатив своєї поведінки. «Ме» дозволяє людям 

відчувати себе «комфортно» у будь-якому суспільстві, в той час як 

самовираження з боку «І» веде до постійних змін структур та функцій самого 

суспільства. За думкою Дж. Міда, в традиційних суспільствах домінують 

«Ме», тоді як в сучасних – «І». Цей висновок з методологічної точки зору дає 

нам можливість встановити залежність та взаємний вплив між соціальною 

взаємодією на мікрорівні із трансформацією структур та функцій суспільства 

на макрорівні. Спираючись на висновки Ч. Кулі, який розробив теорію 

дзеркальної самості («looking-glass self»), можна навіть додати, що в 

демократичному суспільстві у індивіда існує реальна можливість обрати таке 

соціальне (політичне) «дзеркало», яке відповідає його самоідентифікації, 

чому сприяє розгалужена мережа суспільних інститутів з багатоманітними 

функціями. Ключова ідея Ч. Кулі полягає в тому, що самосвідомість та 

ціннісні орієнтації індивіда дзеркально відображають реакції на нього інших 

людей. Для нас цей постулат цікавий, якщо застосувати його, наприклад, до 

процесу циркуляції еліт під час реформ / політичних трансформацій. Так, 
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лідер, що до певного часу володів деякою кількістю символічного капіталу, 

зможе мати відповідну самоідентифікацію лише всередині тієї спільноти, яка 

готова вважати його лідером. Коли індивіди (представники політичної еліти в 

нашому випадку) втрачають визнання з боку суспільних структур, їх 

самоідентифікація зазвичай швидко руйнується. В цьому випадку, зважаючи 

на дзеркало нових соціально-політичних ситуацій, така еліта вимушена 

шукати нові ролі та самоідентифікацію, не пов’язану із публічною 

політичною діяльністю.  

Повернемося до теоретичних схем. Намагаючись пояснити 

детермінанти колективної поведінки людей, Г. Блумер, якого ми вже 

згадували, відмітив, що «переважна більшість випадків колективної 

поведінки людей пояснюються їх спільними експектаціями та розумінням» 

[217, с. 169]. Тому руйнація значущих символів, порушення усталених 

значень, що регулюють поточні соціальні активності, за Г. Блумером, 

призводять до появи спонтанних інтеракцій – мітингів, паніки, трудових 

конфліктів, політичних протестів. Соціальний неспокій в такій ситуації 

свідчить про колапс звичного життєвого устрою, а з іншого боку, про 

потенціал до сприйняття нових символів та значень. Якщо подивитися на 

політичну історію Української держави, де випадки соціального неспокою 

були досить поширеними, можна помітити, що кожен з них призводив до 

появи нових значущих символів – культів, ідейному оновленню, новим 

зразкам поведінки людей.  

Тим не менш, з методологічної точки зору, напрацювання, зроблені в 

рамках теорії символічного інтеракціонізму, не є вичерпними. Так, 

інтеракціоністи не пояснюють джерела походження значущих символів, адже 

зрозуміло, що вони не виникають спонтанно в інтеракційних ситуаціях. 

Замість цього вони постійно відтворюються соціальною структурою, що є 

перш за все продуктом соціальних відносин. Також слід додати, що в рамках 

цього підходу до розуміння «символічного» дуже мало досліджені фактори, 



33 
 

які здійснюють стримуючий вплив на людину, та підґрунтя нормативної 

поведінки.  

Вцілому слід відмітити, що представників підходів, зазначених вище, 

об’єднує розуміння символу як владного ресурсу, який виконує функції: 

 Конструювання та реконструювання соціально-політичного 

образу світу; 

 Регулювання, розподілу та відтворення владних відносин; 

 Формування соціальних, політичних, ідеологічних ідентичностей 

як способу позиціонування й маркетизації за принципом «свій - 

чужий»; 

 Артикуляції соціальних претензій, інтересів, ціннісних орієнтацій 

в конкурентній боротьбі на політичному ринку. 

Загалом символ розуміється як особливий засіб комунікації, 

націлений на продукування та відтворення знань, образів, смислів, значень, 

цінностей, інтерпретацій, які слугують для репрезентації, позиціонування та 

ієрархізації соціальних суб’єктів в динамічному просторі політичного поля. 

Як ми бачимо, в теоретичних напрацюваннях наявне досить широке 

розуміння символу. Символ, так чи інакше, є частиною людського світу 

смислів, засобом концептуалізації дій об’єктів. На відміну від індикацій та 

знаків, символи не знаходяться у відношенні до речей на якійсь константній 

основі: вони мінливі, багатозначні, підлягають інтерпретації. Всупереч 

А. Шютцу і у відповідності до інтеракціоністської символічної орієнтації, 

символічні відносини не будуть розглядатися нами як об’єкт пізнання, але як 

частина системи дій (в русли підходу Дж. Міда (George H. Mead) та 

Ч. Морріса (Charles Morris)). 

Також для нас являє інтерес така дослідницька технологія як 

постмодерністський дискурс-аналіз, оскільки тут дискурс розглядається як 

синонім практики соціального конструювання. Цей підхід представлений 

роботами Е. Лакло, Ш. Муфф, Я. Торфінга, С. Жижека, Я. Ставракакіса [233]. 

Дискурси як мережеві знакові системи утворюють символічні області, що 
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мають свої кордони та прикордонні області, за межами яких знаходиться 

«область дискурсивності». «Область дискурсивності – це резервуар для 

«додаткових значень», вироблених практикою артикуляції – тобто значень, 

які має або мав кожен знак, але які виключені певним дискурсом при 

створенні єдності значень» [245, c. 51].  

Таким чином, можна трактувати дискурс, нав’язаний символом, як 

незавершену, відкриту для змін структуру, як багатоваріантний спектр 

артикуляцій, як конгломерат, в якому, окрім вже одного разу зафіксованих 

значень, завжди є і інші потенційні варіанти означування, які можуть 

конвертувати структуру дискурсу. Інакше кажучи, у дискурсі немає раз і 

назавжди жорстко структурованих семіотичних меж і єдино можливої схеми 

артикуляції. Дискурс потенційно містить можливість альтернативних 

варіантів артикуляції смислів та значень. 

Символи знаходяться у постійному русі, взаємодії та конфлікті з 

іншими символами, ведуть між собою безперервну конкурентну боротьбу за 

означування, за перемогу певного способу інтерпретації. Зіткнення 

пояснювальних символічних моделей призводить до соціальних антагонізмів. 

Символ, що перемагає альтернативні знаково-семіотичні формації, стає 

домінуючим і визначає образ дійсності, що трактується як «об’єктивний». 

Альтернативне знання повинно володіти низкою ознак, щоб бути 

конкурентоздатним у порівнянні із знанням офіційним, загальновизнаним, 

традиційним. Воно повинно бути більш достовірним, ніж первинним; більш 

«дешевим» (доступним), тобто вимагати менше зусиль для його отримання; 

мати широке (масове) розповсюдження; бути простим для розуміння; 

володіти емоційно (значимо особистісним) забарвленням.  

Символ продукує емоційну когеренцію й трансформацію 

загальноприйнятих цінностей на фоні плюралізму думок та оцінок. Таким 

чином, учасники символічного обміну стають однодумцями, які можуть 

здійснювати певні дії заради реалізації власних ідеалів. Тобто символ як 

такий стає соціальний інститутом, покликаним передавати певні знання й 
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транслювати конкретний образ майбутнього (у вигляді ідеалів та цінностей). 

У якості красномовних прикладів даного механізму роботи символу доречно 

навести такі, як запровадження нової орфографії після революції 1917 року в 

Росії, реформа китайської мови, здійснена Мао Цзе Дуном, що в свою чергу 

супроводжувалися також і зміною календаря, організацією нових свят, 

військових парадів, демонстрацій, зміною відрахування часу тощо. Всі ці 

заходи, як ми можемо судити ретроспективно, слугували для передавання 

певних меседжів, прихованих у вигляді нових зразків поведінки, нового 

формату взаємовідносин між представниками різних поколінь, нових 

цінностей. В результаті відбувалося так зване «підкорення часу», тобто 

легітимація нового режиму та створення символічної надбудови для 

подовження існування цього режиму у майбутньому.   

Взагалі трансформація політичної системи з необхідністю викликає до 

життя феномен формування (/створення) нової людини: «Зміна режиму влади 

– це спочатку прихована зміна мови влади» [87, с. 12]. В даному випадку під 

мовою влади розуміється не тільки її дискурсивна складова, але й 

(переважно) символічна. Так, якщо розглядати, наприклад, архетипи (у 

Юнгівському розумінні їх як типів соціальних ролей та відносин), можна 

побачити запрограмованість (заданість) суспільної комунікації. Адже по суті 

вона відбувається між віртуальними конструктами (тіні, аніми, анімуса, 

мудреця, самості тощо), а не між конкретними індивідами. Дане дійство 

подібне до гри з відомим результатом, в якій свобода людини зводиться до 

варіації певних параметрів. Серед них: фон (як тло символічного обміну), 

залучені дійові особи (як суб’єкти породження й сприймання символічного 

коду) та їх безпосередня взаємодія один з одним.   

В цьому сенсі символ (символічна матриця) виступає як зрозуміла 

(навіть на підсвідомості) програма реакцій на зовнішні виклики, оцінок, дій, 

яка розгортається в полі соціально-політичної актуальності й затребуваних 

суспільством засобів реагування на неї (що проявляється як потреба в 

адаптації до трансформованої реальності). Тут актуальність постає як 
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онтологічна проблема у вигляді символічного розриву комунікаційного поля, 

а сам символ, вже новий, стає вирішенням цієї проблеми. Як правило, в цій 

ситуацій символ отримує подвійний розвиток: не тільки на встановлення 

нового порядку суспільних відносин й встановлення нового пакету смислів, 

але й на реставрацію минулого порядку.  

Розглядаючи проблему функціонування символів, ми досі не зачіпали 

дуже важливе, на наш погляд, питання, яке є одним з ключових для 

розуміння застосування технологій символізації, а саме наступного: чому 

символи взагалі працюють? Корінь відповіді на це питання полягає в тяжінні 

людей до розуміння світу за допомогою «схематизації з метою взаємного 

розуміння», тобто роблячи його доступним до формулювання та 

прорахування. Досить яскраво дане твердження пояснене в Ніцшеанській 

концепції пізнання як волі до влади та його герменевтичному розумінні 

поняття інтерпретації. Такий підхід пояснює наявність певної відстані 

(простору для інтерпретації) між безкінечно мінливим світом та стійкими 

понятійними схемами: при чому в цій відстані завжди можна запропонувати 

нові смисли та способи розмістити феномени по певних категоріях. І тут не 

тільки символи, але й сама реальність відкрита для безкінечних інтерпретації, 

тобто створення нових символічних матриць та дискурсів.  

В інтерпретаціях прослідковується історія, оскільки будь-які символи 

стають актуальними тільки в конкретній історичній ситуації. Саме тому 

концептуальний дискурс в ракурсі даного дисертаційного дослідження слід 

розглядати як «павутиння значень», або ж «систему смислів» (за К. Гірцем), 

які виконують функцію орієнтування людей по відношенню один до одного 

та до навколишнього світу. Кожна інтерпретація глибоко пов’язана із 

практикою, тобто змістом, який несе символ. Інтерпретація стає ключем до 

розв’язання символічного коду, роблячи соціальні відносини зрозумілими, а 

комунікацію всередині суспільства – налагодженою.  В соціальній сфері ми 

маємо справу з актуалізацією множинності інтерпретацій символу з 

наступним вибором тієї з них, яка стане правилом формування нових уявлень 
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про світ й буде спрямована на реальні життєві відносини між людьми. 

Іншими словами, відбувається процес символічної біфуркації.   

Друга важлива передумова дієвості символу при конструюванні 

реальності – це образність людського мислення. За І. Кантом, образне 

мислення поєднує раціональне й чуттєве в певну цілісність. Даний спосіб 

породження смислів працює через поєднання різних речей, використання 

метафор, вимислу, створюючи багатозначний знак. Оскільки в образі як 

такому головними є не самі елементи, а зв’язки між ними, остільки мислення 

образами виявляється ототожнюючим. Образ – це доволі конкретна ілюзія, 

алегорія, в якій типове поєднується з індивідуальним, а саме це 

індивідуальне ототожнюється із соціальним. Типізація образу забезпечує 

його стійкість, тривалість існування (хоча з плином історичного часу образ 

може втрачати та знову набувати своєї віртуальної цінності), в свою чергу 

індивідуалізація образу відкриває можливість його співвідношення з 

конкретними об’єктами (/ суб’єктами). Таким чином, образи об’єктивують 

суб’єктивні смисли, створюючи первинний шар символічної  реальності.  

Змістом образів є об’єкти сприйняття й уяви: залежно від ступеню їх 

визначеності в змістовній площині образу виділяють чуттєві образи, образи 

розуму та розсудочні образи. За формою в світлі філософської рефлексії 

І. Канта виокремлюють образи апперцепції (єдності сприйнятих об’єктів), 

трансцендентальної апперцепції (коли образ з’являється шляхом накладання 

апріорних понять на чуттєві враження) та ноематичної апперцепції (єдність 

сприймання та спрямованості мислення здійснюється в площині ноезису) 

[162]. Так чи інакше, гносеологічна функція образу, як її визначив Г. Гегель, 

полягає у визначенні вмісту почуттів в просторі та часі споглядання. Образи 

впорядковують враження, відкривають нові горизонти реальності (і навіть 

інші реальності), виступають опорними структурами для формування 

інтелектуальних систем (свідомості, розуму, «Я» суб’єкта).  

Створений образ починає відтворювати себе у множині інтерпретації, 

а також взаємодіяти з іншими образами, поєднуватися з ними, створюючи, за 
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висловом Ж. Делеза, «комунікативні серії смислів». Спроба індивіда до 

аналізу цих серій переводить його свідомість на мета-рівень рефлексії 

(містичний рівень) [56]. Саме тут парадокси та усілякі загадки 

передуватимуть раціональності та здатності судження свідомості й 

зміщуватимуть її діяльності в сторону схильності до простих, готових рішень 

(про що йшла мова вище).   

Можна сказати, що образ (ідея, символ) стає стереотипом, через який 

сприймається дійсність. Одночасно ставлення людини до певних предметів 

та явищ дійсності передбачає також виявлення емоцій та почуттів, які в свою 

чергу ведуть до дії. Таким чином, якщо спрощено, символи можуть керувати 

поведінкою індивідів (та суспільства взагалі). Вагомим чинником, що 

ускладнює здійснення цього керування, є смислове й символічне 

навантаження інформаційного простору, що складається з множинності 

потоків та згустків різних об’єктів. Тут будь-який символ має шанс стати 

законом для більшості інших. А єдиною зовнішньою для них реальністю 

(фоном) виступає не простір матеріальної дійсності, а час і сутність 

інтерпретації даного символу. Адже людина пізнає мисленнєво тільки те, що 

вивела на світ буття через фіксацію у пізнавальних формах, як то символи, 

образи, поняття, ідеї. І тут ми знову повертаємось до схильності мислення до 

стереотипізації. Так, Р. Козеллек (Reinhart Koselleck), аналізуючи проблеми 

семантики історичного часу, розглядав пізнавальні форми як рушійну силу 

думки, з чого виходило, що «звичне використання певних понять передбачає 

габітус думки, тобто її звичний розвиток» [268]. 

У загальному теоретичному розумінні габітус – це система 

диспозицій, що породжують та структурують уявлення людини про світ та її 

практику. Габітус – це, свого роду, продукт історії, оскільки він визначає 

індивідуальні й колективні практики (тобто саму історію) у відповідності із 

схемами, що самою цією історією породжуються. Отже, габітус існує в 

індивідуально-колективній свідомості у формі схем сприйняття, мислення та 

дії, обумовлюючи активну наявність минулого досвіду й гарантуючи 
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«правильність» соціальних практик. При чому в цьому аспекті габітус 

забезпечує їх постійність у часі більш надійно, ніж всі формальні правила й 

відкрито виражені форми. Так, за П. Бурд’є (Pierre Bourdieu), «така система 

схильностей – тобто присутнє в теперішньому минуле, спрямоване у 

майбутнє шляхом відтворення одноманітно структурованих практик, 

внутрішній закон, через який постійно виконується закон зовнішніх 

необхідностей, що не зводиться до безпосереднього примусу, – є принципом 

наступності та регулярності» [28]. Таким чином, можна зробити висновок, 

що, щоб говорити на одній мові, індивідам треба жити в одному реальному 

світі, мати одну актуальність проблем, спільність уявлень про майбутнє та 

про щастя (тобто цілей та цінностей). Якщо немає цих первинних єдностей, 

не може бути в цьому сенсі «вторинного» – підсумкової єдності знання.   

З огляду на все зазначене в цьому розділі, слід наголосити, що 

комплексний символознавчий підхід дозволяє інтегрувати різні теоретичні 

підходи (соціальну феноменологію, функціоналізм, культурологічний підхід, 

теорію комунікативної дії, соціальну антропологію) і створити нові 

евристичні можливості щодо вивчення складної системи взаємовідносин між 

суспільством та системою символів, де символи, що виробляються в 

суспільстві, впливають на нього. 

1.2 Політична реальність як конструйоване середовище взаємодії 

символічних форм 

При розгляді процесів символізації з необхідною мірою теоретичної 

уваги слід звернутися до об’єкта, що зазнає символічного впливу й в 

субстанціональному вимірі є певним абстрактним світом, в якому власне і 

мають місце процеси символічного інтеракціонізму. Мова йде про 

категоризацію феномену «реальності» та «реальності політичної» з точки 

зору феноменології та позицій конструктивізму. 

Так, А. Шюц відзначав, що інтерсуб’єктивність символічних відносин 

бере свій початок в світі повсякденного досвіду й ним визначається: «Світ 
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повсякденного життя, повсякденного досвіду займає головуюче положення 

над іншими областями реальності, оскільки лише в ньому стає можливою 

комунікація з людьми, що нас оточують» [303, c. 244]. Наслідуючи логіку 

Е. Кассірера (Ernst Cassirer), дозволимо собі стверджувати, що цей світ, або 

«верховна реальність» (в термінології У. Джеймса [266]) по відношенню до 

інших трансценденцій, являє собою певний соціокультурний простір, в якому 

людина діє як істота символічна – «animal symbolicum» [222]. Відповідно до 

зазначеної дефініції, символізація бере свій початок в людському мисленні, 

при цьому саме активність свідомості виступає центральним механізмом 

продукування символічних форм, в яких постає світ, що переживається 

мисленням. Поняття «символічної форми» по Е. Кассіреру виражає 

самостійність певних форм об’єктивації духа по відношенню до всезагальної 

закономірності. Кожна символічна форма – це апріорний принцип, що задає 

спосіб організації чуттєвого різноманіття явищ, тобто формування даної нам 

реальності. «Потрапляючи у людський світ, річ стає символом: вона починає 

щось «означати», набуває «смислу» [78]. Мова та міф, буденний ужиток та 

норми поведінки, всі ті першоелементи людського існування, без яких 

людина не в змозі здійснити жодного найпростішого життєвого акту, суть з 

самого початку символічні форми» [2]. У зв’язку з цим С. Лангер (Susanne 

Katherina Langer) говорила про потребу людини в символізації: «Людині 

притаманна деяка первинна потреба, якою не володіють інші істоти, яка 

приводить у рух всі її явно незоологічні устремління – фантазії та марення, 

ціннісні поняття, непрактичний ентузіазм та усвідомлення чогось 

потобійчного, наповненого святістю… це – найважливіша, глибоко органічна 

та владна потреба» [86, с. 41]. З нею погоджується і представник культурної 

антропології К. Гірц і підкреслює наступне: «Ці символічні джерела світла 

необхідні людині, щоб орієнтуватися в світі… не керуючись паттернами 

культури – впорядкованими системами означаючих символів, людина 

поводилася б абсолютно некеровано, її поведінка представляла би собою 

хаос безглуздих дій та спонтанних емоцій, її досвід був би зовсім 
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неоформленим» [48]. У цьому контексті Ф. Крейцер відзначив 

«необхідність» та «миттєву цілокупність» символу, тобто його органічність 

структури та безпосередність впливу [229]. Таким чином, можна сказати, що 

через символи та символічні системи, які вони утворюють, об’єктивна 

реальність структурує поведінку індивідів: при цьому структурні примуси 

реалізуються у формі смислових конструктів, які представляють собою 

ефемерні заміщення цих примусів, результати метонімічних та 

метафоричних зміщень.  

Знаки та символічні аппрезентації стають пріоритетним засобом 

комунікації («пропозиціональною мовою» в термінології Е. Кассірера), при 

цьому вони не тільки несуть об’єктивований зміст, але й дозволяють 

схоплювати більш замкнуті по відношенню до «верховної реальності» 

субуніверсуми, межі яких визначаються соціальним світом та природою. Ці 

множинні субуніверсуми, які А. Шюц маркірує як «замкнуті області значень» 

(«finite meaning structure»), до числа яких, до речі, зокрема належить і світ 

політики, мають специфічний когнітивний стиль та конституюються  за 

рахунок особливої манери наших переживань. Всередині замкнутої області 

значень індивід в змозі не тільки відчувати переживання, а й транслювати їх 

за допомогою символів. Таким чином, символізація стає тим механізмом, 

через який встановлюється інтерсуб’єктивний зв'язок різних 

трансцендентних множинних реальностей. Іншими словами, згідно з 

Ясперсовою формулою: «символ встановлює спілкування без комунікації» 

[267, c. 24-25]. Символ у даному випадку постає у вигляді «темряви 

трансценденції», оскільки той, хто пізнає його, в необхідності повинен 

володіти шифром, тобто конкретним екзистенціальним ключем, для 

проникнення в сутність символу. Враховуючи дану обставину, саме тут ми 

виявляємо залежність символічних репрезентацій від соціального 

середовища.   

По суті, індивідууми діють у світі, який наперед-символізований до 

них та конституйований історичним соціокультурним процесом, що визначив 
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існуючу конфігурацію середовища. Це означає, що найбільша частина 

індивідуального досвіду, в тому числі системи аппрезентаційних відносин, 

мають соціальне походження: «Якщо аппрезентаційне відношення соціально 

визнано, тоді аппрезентований об’єкт, факт або подія приймаються без 

питань у своїй типовості як елемент світу, що розуміється як данність» [303, 

c. 288]. Саме так і формується соціальний запас знання – з системами 

суспільно прийнятих релевантних типізацій, будь-то знаки, індикації, 

символи або інші аппрезентаційні форми, які служать діючому суб’єкту через 

процес інтерпретації того, що знаходиться за рамками його життєвого світу. 

Даний висновок в необхідному руслі ілюструє аспект інтеграції замкнутої 

області значень, наприклад, політичної реальності, в життєвий світ індивіда. 

З іншого боку, якщо ми звернемося до аргументації Е. Фьогеліна (Voegelin), 

то можемо констатувати, що символізація виступає тим сутнісним 

механізмом само-освячення суспільства, який дозволяє індивідам 

переживати та сприймати суспільство як частину свого людського буття. За 

його думкою, кожна політична спільність є певний «cosmion, освячений 

смислами зсередини людськими істотами, які постійно створюють і 

підтримують його як спосіб та можливість власної самореалізації» [318, 

c. 27]. Внутрішню структуру такого «cosmion» задають символи (ритуали, 

міфи, теорії), що визначають відносини членів політичної спільноти, а також 

відносини між спільнотами всередині соціуму, підтримуючи існування 

даного «cosmion» як цілого.   

Для символічної аппрезентації суспільства важливий той факт, що 

інституціоналізовані системи поза повсякденної реальності (такі як політика 

та релігія) повинні залучати елементи, наявні в повсякденному життєвому 

світі, щоб шляхом їх символізації зробити можливою інтерсуб’єктивність та 

комунікацію. У зв’язку з цим важливо згадати наступне: згідно з 

теоретичними розробками П. Бергера й Т. Лукмана, творення суб’єктивних 

смислів у символічних формах знаходиться в основі процесів екстерналізації 

та інтерналізації. Тобто, з одного боку, відбувається екстраполяція людиною 
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власних значень (уявлень) в процесі діяльності та взаємодії; а з іншого – 

прийняття індивідом ролей та установок від «узагальненого іншого», що 

являє собою механізм соціалізації. Таким чином, два виміри реальності – 

об’єктивне та суб’єктивне – знаходяться в діалектичному процесі взаємної 

кореляції та співвідношення, але це співвідношення ніколи не буває повним.  

Суспільство виявляється залежним від наявності стійких когнітивних 

образів та смислів, так званих соціальних ейдосів. Дані метасеміотичні 

компоненти, що виступають засобами інтерпретації об’єктивних, 

суб’єктивних та інтерсуб’єктивних феноменів, формують символічний 

універсум, особливий світ значень. По версії П. Бергера та Т. Лукмана, 

викладеної ними в роботі «Соціальне конструювання реальності», 

символічний універсум являє собою матрицю «всіх соціально 

об’єктивованих та суб’єктивно реальних значень» [18, с. 158]. Іншими 

словами, інтерсуб’єктивний повсякденний світ твориться за допомогою 

об’єктивації суб’єктивних смислів (тобто через різноманітні системи 

означень), одним з основних механізмів якої виступає сигнифікація – 

«усвідомлення людиною знаків» [18, с. 62]. «Символічні універсуми 

здійснюють вичерпну інтеграцію всіх розрізнених інституціональних 

процесів. Все суспільство набуває відтепер смислу. Окремі інститути та ролі 

легітимуються завдяки їх включенню до всезагального смислового світу» 

[18, с. 169]. Таким чином, за допомогою символізації (конструювання 

реальності у символічних формах) вирішується проблема пізнаванності світу 

в його змінності. З цього приводу один із послідовників соціальної 

феноменології А. Шюца – М. Натансон (Maurice Alexander Natanson) – 

справедливо відзначив: «Соціальний світ як об’єктивно осмислений світ 

передує своєму конструюванню індивідами; але без цього конструювання 

повсякденна  реальність існувати не може» [285]. Продовження цієї думки 

знаходимо у Н. Лумана (Niklas Luhmann), який стверджує, що: «Соціальній 

системі необхідно мати ефективне зображення свого значення. Але це 
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значення не існує як щось готове; система сама повинна його конституювати, 

вибудовувати, постійно підтримувати та покращувати» [276, c. 112]. 

З цієї точки зору можна зробити висновок, що по відношенню до 

політичної сфери символічні засоби вираження виконують функцію її 

інтеграції, а у її взаємовідносинах з іншими соціальними системами – 

функцію ідеалізації та презентації. З цього приводу С. Поцелуєв вважає, що в 

обох цих випадках символи є не об’єктивним відображення політичної 

реальності, а доповнюючим її образом, який всередині системи сприяє її 

самозбереженню, а у зовнішніх відносинах – пристосуванню до інших 

систем. Як точно помітив М. Едельман (Murray Jacob Edelman), для більшості 

людей політика являє собою неперервний «парад абстрактних символів» 

[237, c. 4]. Індивіди сприймають й ототожнюють себе з людьми та подіями, 

що мають для них символічне значення. Символи як концентроване 

вираження значимих смислів та емоцій утримують людські колективи та 

психологічно допомагають їм вижити. Проілюструємо це твердження на 

прикладі соціальних функцій такої символічної форми, як стереотипи. За 

думкою Т. Еріксена (Thomas Hylland Eriksen), вони, по-перше, допомагають 

індивіду впорядкувати складний соціальний універсум, надаючи людині 

прості та зрозумілі критерії, на основі яких вона може розділяти інших людей 

на певні категорії та у відповідності з цим вибудовувати сценарії поведінки; 

по-друге, стереотипи виправдовують наявність привілеїв та розбіжностей в 

доступі до соціальних ресурсів і, по-третє, грають вирішальну роль у 

визначенні меж між людськими групами, підтримуючи соціально-політичну 

ідентичність індивіда [243, c. 22-23].  

Таким чином, символічний універсум, виступаючи відображенням 

повсякденного досвіду, легітимує існуючі соціальні практики. Аналогічно до 

А. Шютца й в руслі феноменологічної філософії, П. Бергер і Т. Лукман 

схиляються до когнітивного виміру символізму та шляху, за яким він 

наповнює реальність повнотою смислів та почуттів.  
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Спираючись на теорію трьох онтологічних світів К. Поппера (Karl 

Raimund Popper), можна допустити, що трансформація суспільної та 

індивідуальної свідомості досягається завдяки артефактам (символам) і 

змінює безпосередню діяльність людини. Еволюція політичної культури 

(включаючи еволюцію уявлень людини про саму себе та про світ) 

досягається через конкуренцію символів. В цьому сенсі доречно навести 

думку С. Блекмора, С. Деннета й Р. Докінса, які вважають, що ця 

конкуренція символів реалізується в руслі дарвінівської теорії еволюції, 

тобто через наявність варіації, здійснення відбору та запровадження 

спадковості. Таким чином, символи постають у вигляді інструкцій й 

знімають стан невизначеності, полегшуючи вибір. Символи циркулюють в 

соціально-культурному просторі як моделі когнітивних структур, 

конкуруючи між собою й з іншими символічними комплексами й впливаючи 

на поведінку людини шляхом генерування певних вірувань.  

Варто брати до уваги, що символічна конструкція здійснюється в 

індивідуальному сприйнятті через звернення до колективного несвідомого, 

тобто до емоційно навантажених символів (серед таких можуть бути дитина, 

життя / смерть, страждання тощо). Саме у такий спосіб відбувається 

актуалізація важливого для нас змісту у свідомості інших людей, а наше 

знання про проблему стає загально значимим. Іншими словами, суспільний 

колектив поділяє спільну символічну матрицю, яка є одночасно когнітивною 

картою розуміння політичної реальності, схемою вибудовування 

індивідуально-колективної поведінки, інструментом пояснення суспільного 

руху до ідеального майбутнього.  

Символічна матриця – є наріжним каменем трансформації реальності, 

тому розглянемо правила її побудови. Найперше символ стає репрезентацією 

певного зразка (наприклад, подвигу), який може бути зрозумілим й 

відтвореним повторно. У своїй «Критиці здатності судження» І. Кант 

пов’язує рефлексивну здатність судження із телеологічною здатністю, 

стверджуючи, що людина діє не як завгодно, а скеровуючи свою діяльність 
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на величне й прекрасне, тобто знаходиться під впливом певних ідеалів. 

Символ – один із способів ефективного запровадження тих чи інших ідеалів 

(й анти-ідеалів), а тому й виступає дієвим способом орієнтації індивіда в світі 

за допомогою точних, яскравих, вже готових схем. Людина, поглинена 

символом, перестає мислити самостійно: її процес мислення зводиться до 

порівняння схеми, запропонованої символом, й невербалізованої реальності. 

Комунікація з іншими членами суспільства відбувається подібно: шляхом 

порівняння отриманих результатів з результатами інших людей та їх 

уточнення. При чому ступінь успішності комунікації визначається мірою 

задоволеності, яка в свою чергу залежить від рівня співпадіння цих 

результатів.  

Важливо зазначити, що правила, продиктовані символом, постають не 

на рівні практично-предметному (у вигляді технічних інструкцій, що 

відповідають на питання «як це робити?»), а на рівні соціальному – тобто 

існують як соціальні смисли і відповіді на питання «навіщо це робити?», 

«заради чого існує та чи інша суспільна практика?» тощо. Ці соціальні 

смисли акумулюють пріоритети діяльності суспільного організму та точки 

актуальності («чому потрібно робити так, а не інакше?»). Покликання 

соціальних смислів – бути відповідними новій суспільній практиці, що 

розвивається, та світогляду, що трансформується.  

Отже, символ – це певний образ мислення, а також згорнутий образ 

дій. Зміст символу відображує певні аспекти реальності (у вигляді знаку), які 

стають актуальними в розрізі даного символу, і набуває своєї конкретизації з 

огляду на специфічні умови (фон), що фіксуються як контекст 

розповсюдження даного символу. З цього можна зробити висновок, що 

впливати на символ з метою його трансформації можна двома шляхами: по-

перше, ззовні, створивши новий конкурентоздатний символ, а, по-друге, 

зсередини, шляхом ліквідації або розмивання критеріїв розбіжності 

традиційних символічних дихотомій (тобто через трансгресії), які в 
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нормальних умовах забезпечують рух, життєздатність, процесуальність 

символу.  

Соціально-політична реальність людей підлягає трансформаціям 

доволі рідко. Але коли зміни відбуваються, то вони можуть бути доволі 

радикальними та швидкими, ставлячи перед суспільством (та його окремими 

членами) ряд фундаментальних запитань: чому тепер треба жити та 

працювати інакше? яким буде мій статус в оновленій системі? на що я можу 

сподіватися в майбутньому? Комплексна символічна матриця здатна 

відповісти на всі екзистенціальні питання, пропонуючи правила нової 

практики, які в свою чергу викликали необхідність зміни існуючої 

реальності. І тут вже можна казати про друге правило побудови символічної 

матриці, яке пов’язане з її рефлексивними властивостями: адже символ, 

являючись складною знаковою системою й наповненим певним смислом, 

інтерпретує реальність певним чином. Завдяки цьому символ відчужує 

значення звичних нам предметів, як то людина, суспільство, культура, 

обов’язок, війна тощо. Новий символ надає феноменам інші значення, 

привласнюючи їх собі, і таким чином створює перекодування світу. Знакове 

розпізнавання привласнених значень відбувається за ознакою «свій / чужий». 

І коли всі ключові для даного символу феномени стають привласненими 

(тобто проінтерпретованими ним), символ повертає рефлексію на самого себе 

(іншими словами відбувається авто-рефлексія символу). Символ, 

спроможний до авто-рефлексії, можна вважати аналогом групового інтелекту 

(суспільної свідомості). Тому настільки важливим стає зміст ідей, на 

реалізацію яких працює символ.   

Цей зміст отримує свої межі в царині певних приписів. Цікаво в 

даному ракурсі розглянути концепцію А.-Ж. Греймаса (Algirdas Julien 

Greimas) та Ж. Фонтанія (Jacques Fontanille) стосовно формування таких 

елементів етичного дискурсу як суперництво, прихильність, гнів, гордість, 

честь, сором тощо [49]. Вони співвідносять на схемі семантичного квадрату 

(як модального влаштування) поняття: «знаю», «хочу», «можу», «повинен». 
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Лінії, що поєднують кожну пару понять, утворюють чотири модальних вісі, 

які стають певною системою координат для формування правил мислення й 

діяння в конкретних умовах. В результаті символ стає тотожним думці, а 

правила, що ним продиктовані, – правилами розуміння та впорядкування 

думки.  

Варто зазначити, що світогляд, сформований в інших соціальних 

умовах (за попереднього політичного режиму, наприклад), буде опиратися 

будь-яким спробам його трансформувати, намагаючись зберегти не тільки 

себе, а й той історичний контекст, яким він був обумовлений.  

У світлі вище зазначеного, можна підсумувати, що символічна 

матриця стверджує власне існування за допомогою правил, понять, 

абстрактних категорій, які символ (подібно до гегелівської самосвідомості) 

конструює самостійно й необхідність яких обґрунтовується в його рамках. Ці 

породжені символом утворення несуть певний меседж, представлений 

наступними смисловими конструкціями: «роби так…», «це існує…», «це 

вітається…», «це засуджується…» тощо. Тобто в цілому постає ціла 

нарративна схема, або ж супер-структура (у трактуванні Т. А. Ван Дейка 

(Teun Adrianus Van Dijk) [232]), іншими словами, стандартизована модель 

побудови символічної матриці.  

Доцільно підкреслити, що будучи засобами трансформації 

зовнішнього світу, самі символи не трансформуються, але тиражуються, 

повторюються й врешті-решт забуваються – в залежності від умов 

актуальності. Здійснивши постановку проблеми, символ здійснює 

структурування простору ідей. Яким чином?  

Звісно, кожен символ індивідуальний, але в загальному плані 

циркуляція символів, визначаючих суспільну свідомість тут і зараз, 

відбувається за принципом циклічності (наступності) – через покоління: 

заперечуючи минуле, ми відроджуємо минуле цього минулого як певний 

ідеал («золотий вік»). Наприклад, Ренесанс є запереченням Середньовіччя й 

ствердженням (відродженням) Античності; сучасна українська патріотична 
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модель є заперечення Радянської епохи й ствердженням ідеалів козацької 

доби. Таким чином, транс-дискурсивно можна передбачувати деякі риси 

майбутньої символічної матриці: оскільки вона відродить відлуння 

попереднього минулого. В цьому аспекті доречно навести думку Ф. Бекона 

(Francis Bacon) з приводу побудови нового дискурсу за принципом «від 

протилежного», коли символи колишнього часу (політичного режиму) 

відкидаються, а положення, протилежні спростовуваним вважаються 

вірними.     

В цій ситуації передбачається, що члени суспільства керуються 

наявними конвенціями та правилами, що визначають послідовність й 

спрямованість дій. Цими правилами (що запрограмовані символом – старим 

чи новим) задаються можливі системи поведінки: «гра без правил – не гра… 

різка зміна правил здатна паралізувати гру» (за висловом Л. Вітгенштейна 

[41]). Разом з тим, символічні правила визначають «логіку гри» не жорстко, а 

залишаючи простір для варіацій. Так, підтвердження даного висновку можна 

знайти у концепції М. Фуко (Michel Foucault) стосовно «ігор істини», де 

процес пізнання, формування соціальних інститутів і влади загалом є 

керованим варіативними правилами.  

Нова символічна матриця вивільняється від старих форм (понять, 

методів, стратегій), але створюючи аналоги цих форм, вона може 

повторювати попередні рішення. Глобально співвідношення між суспільною 

практикою й символічним зліпком реальності постає як динамічна рівновага. 

Це в деякому розумінні взаємодія виробничо-практичного «базису» і 

соціально-світоглядної «надбудови». Вони взаємно обумовлюють існування 

один одного і кожен з них здатний принципово змінити іншого. Символ й 

умови його практики є двома сторонами єдиної пізнавальної та соціально-

практичної діяльності. Їх відмінність не становить розбіжності свідомості і 

буття, швидше можна говорити про те, що єдність людського буття 

складається з свідомості і практики, які взаємно обумовлюють один одного. 

При цьому варто розуміти, що символічні феномени і суспільна практика 
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володіють значною самодостатністю і здатні до самостійного розвитку, 

змінюючи, врешті-решт, один одного, але приводячи єдину систему в нову 

рівновагу. 

1.3 Конкретизація механізмів та закономірностей символізації політичної 

реальності за актуалізації дискурсивного підґрунтя аналізу політики 

Слід відмітити, що сама по собі символічна система органічно зазнає 

трансформацій внаслідок тієї незаперечної обставини, що соціальна 

реальність не самототожна, а є сукупністю наших уявлень про неї. В процесі 

суспільних змін, які зачіпають соціальні інститути, що продукують 

символічну картину світу, відбувається криза звичних типізацій, які 

конституюють впорядкованість повсякденного життя. Зміст та форма 

смислових зон та семантичних полів в необхідній мірі мають бути 

перетворені, щоб уникнути ситуації втрати соціальної реальності. Дану 

обставину В. Циганков визначив як «закон розвитку знаковості соціальної 

реальності» [188], який стверджує змінність символічної структури світу 

повсякденних практик. Виходячи із вище зазначеного, ми можемо визначити 

трансформацію концептуального дискурсу політики як ротацію символічних 

матриць, як процесуальний континуум, що актуалізує інституціоналізацію 

таких ідеологічних форм та вироблення таких установок масової політичної 

свідомості, на основі яких суспільство готово солідаризуватися з 

демократичними інститутами політичної системи. 

Якщо ми звернемося до семіотичного концепту культури, зокрема до 

інтерпретативної антропології  К. Гірца (Clifford James Geertz), який висунув 

ідею культурного моделювання за допомогою маніпуляції знаковим 

системним контекстом [47], то можемо констатувати, що певна моделююча 

програма (наприклад, політичний міф) може не тільки виступати 

символічною репрезентацією реальності, але й водночас задавати її 

конституцію. Іншими словами, транзитивні символічні проекції є 

відображенням соціально-політичної реальності, що змінюється, при тому, 
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що вірно й зворотне, коли цілеспрямоване конструювання символічного 

субуніверсума стає фактором формування нової соціальної реальності. В 

цьому контексті доречно говорити про те, що в політичних системах, які 

знаходяться на етапі переходу, наявна деяка конгломеративна символізація, 

коли в знаково-символічній сфері масової свідомості існує мережа продуктів 

семіозису, вироблених самим суспільством внаслідок прогресивного 

розвитку його політичної культури (тобто самосимволізація), а також 

інтерпретативні схеми організації соціальної реальності, запропоновані 

владними колами й покликані гарантувати вироблення нового соціально-

політичного порядку (тобто керована символізація). 

В таких умовах може формуватися ситуація зіткнення альтернативних 

символічних проектів соціального устрою. Даний висновок органічно витікає 

з твердження Ю. Лотмана (Jurij Lotman) про структурну неоднорідність 

семіотичного простору, де наявні ядерні конструкти та периферійні ділянки 

[99]. На етапі соціально-політичних трансформацій відбувається руйнування 

єдиного ієрархієзованого семіотичного поля й зміна набору базових 

символів, коли колишній центр стає периферією. Таке опозиціонування стає 

можливим в силу того, що тільки один з символічних проектів може бути 

домінантним та задовольнити тяжіння системи до стабільності. Даний 

висновок може бути підкріплений онтологічним «законом ієрархії знаковості 

соціальної реальності», який відображає неможливість одночасної реалізації 

різних символічних моделей суспільного буття. В. Циганков стверджує, що 

умовою успішної соціальної практики є вибір та реалізація певної визначеної 

знакової програми шляхом «підведення соціальної реальності до єдиного 

знакового знаменника» [188]. В цьому аспекті керована символізація 

(продукування особливих символічних кодів політичної легітимації) стає тим 

інструментом, від якого залежить спрямованість та ефективність змін 

дискурсивного простору; а символічна влада (в розумінні П. Бурд’є [29, 32]) 

– політичним агентом конструювання реальності, який завдяки своєму 

символічному капіталу спроможний нав’язувати певну картину світу. 
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Трансляція ж обраної символічної моделі відбувається за 

посередництвом засобів масової комунікації. При чому, згідно з теорією 

політичної комунікації, дане завдання реалізується у вигляді 

односпрямованої передачі інформації – релевантного для сприймаючого 

колективного суб’єкта символічного послання, що несе смисли. Комунікація 

моделюється семіотично за допомогою мови, іншими словами, здійснюється 

дискурсивне конструювання образів світу. Таким чином, пропонується деяка 

пошукова логіка (у вигляді стереотипів, метафор, політичних міфів та ін.), 

яка дозволяє суспільству та окремому індивіду орієнтуватися в умовах 

відсутності повноти вихідних даних. В процесі віртуалізації реальності та 

коллажування сприйняття формується «гіперреальність» – простір 

ірреферентних образів, світ моделей та симулякрів. Це означає, символічні 

моделі стають передуючими реальним подіям. Даний ефект був названий 

Ж. Бодрійаром «прецесією симулякрів», яка виступає основним механізмом 

заміщення реального гіперреальним. В цьому аспекті для вивчення 

політичної символізації для нас має важливе методологічне значення 

постулат Ж. Бодрійара про регульованість гіперреального простору 

генетичним (або бінарним) кодом. За словами вченого, на стадії симуляції 

знаходить своє завершення процес, «коли один за одним померли Бог, 

Людина, Прогрес, сама Історія, поступившись місцем коду, коли померла 

трансцендентність, поступившись місцем іманентності, яка відповідає значно 

вищій стадії приголомшуючого маніпулювання суспільними відносинами» 

[26].  В цьому контексті засоби масової комунікації («медіум» в термінології 

Ж. Бодрійара) виступають найбільш масштабним інструментом, здатним 

зачіпати будь-які сфери повсякденного досвіду, у тому числі і політичну. Для 

країн неконсолідованої демократії дана обставина являє собою загрозу, 

оскільки може виступати вагомим фактором дестабілізації обстановки й 

формування умов для авторитарного відкату. Останнє твердження в свою 

чергу дозволяє нам вести мову про технологічний потенціал використання 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/bodr_sim/#_ftn12
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керованої символізації для реіфікації та легітимації політичних 

трансформацій в суспільстві. 

Поговоримо про екзистенційні передумови використання окреслених 

можливостей. Перш за все, слід звернути увагу на те, що розуміння 

політичного як нарративного у руслі постмодерністського дискурсу 

передбачає виділення певних транс-ідеологічних пояснювальних структур 

політики, серед яких: віртуалізація та ілюзорність політичного буття, 

деконструкція ідеології як такої, моделювання політики через алгоритм гри, 

імплозія комунікативної реальності (в трактовці М. Маклюена (Herbert 

Marshall McLuhan)) [279]. Можна стверджувати, що класичні моделі 

легітимації влади, що спиралися на раціональність та були пов’язані із 

категоріями суспільного договору, представництва та делегування політичної 

волі, зазнали краху. Дана ситуація проявляється як криза мета-розповідей, що 

свого часу виконували організуючу роль в політиці, та де-легітимація 

концептів свободи, прав людини, громадянського суспільства, прогресу 

тощо. Наразі сприймаючий індивід не потребує визнаних процедур 

верифікації, як то можливість відтворення, об’єктивація, раціональне 

пояснення.  

В політичній свідомості людини зникає єдина міра оцінювання: саме 

тому ефективною стає міфологічна логіка з її техніками гіпостазування, 

контекстуальності, шизофренізації, речовинності. Таким чином 

породжується логіка нарративу, яка зводиться до гри-маніпуляції 

детермінантами та контекстами «докси» (в розумінні Р. Барта (Roland 

Barthes)), що має статус безпосередньої політичної реальності. 

Маніпулятивний дискурс більше не використовує для визначення дійсності 

такі категорії, що пов’язані з реальним життєвим світом людей (наприклад, 

дохід, рівень виробництва, лікування, освіта тощо). Вони заміщуються 

міфологемами-симулякрами (як то демократія, ринок, справедливість, 

цивілізованість) – тобто поняттями, що в умовах пост-сучасності втратили 

свій очевидний зміст й чітке означуване, що стоїть за ними. Саме тут 
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конотація починає превалювати над значенням й визначати його, а 

політичним універсаліям умоглядного (абстрактного) порядку приписується 

реальне існування.  

Вище зазначене результується, в тому, що сьогодні політична 

комунікація представляє собою систему ціннісно-емоційних символів-

ключів, які визначають індивідуальні схеми декодування політичних 

повідомлень та формують цілісне бачення політичного універсуму. Символи-

ключі існують у якості інтерпретативного інструменту, який пропонує засіб 

осягнення актуальної картини світу адресату. «Техніка раціонального 

риторичного «вмовляння» публіки заміщується візуальною суггєстією, 

рекламною «спокусою», що якісно підвищує попит на символічну політику» 

[24]. Ж. Бодрійяр вважає, що символічний спосіб комунікації притаманний 

саме феномену маси, висловлюючи таку думку: «Маси – це ті, хто осліплені 

грою символів й поневолені стереотипами» [24]. Зважаючи на це, уявляється 

важливим та актуальним окреслити особливості правил цієї «гри», 

визначивши конкретні етапи цілеспрямованого породження та вкорінення 

символу «зверху», тобто з метою керування суспільним розвитком.  

Питання символічного конструювання реальності розроблялося в 

руслі декількох теоретичних підходів, найбільш вагомими з яких ми 

вважатимемо феноменологічний підхід, філософію символічних форм 

Е. Кассірера, теорію конституювання множинних реальностей А. Шюца, 

семіотичну концепцію Ю. Лотмана, а також теорію соціального 

конструювання П. Бергера та Т. Лукмана. Узагальнюючи напрацювання цих 

підходів, можна стверджувати, що конструювання визначається процесами, 

«за допомогою яких люди описують, інтерпретують або будь-яким іншим 

чином роблять для себе зрозумілим цей світ (включаючи самих себе), де вони 

живуть» [18]. При чому головним засобом такого «розуміння» виступає 

символ: він володіє здатністю «конструювати та модельно породжувати», - 

вважає О. Лосєв [96].  
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Крім того, розглядаючи символ з позицій кратології, ми приходимо до 

висновку про здатність символу до управління та керування, тобто 

владарювання. Трактування символічної влади найбільш чітко надане в 

концепції П. Бурд’є: «Символи є інструментами par  exellence  соціальної 

інтеграції: як інструменти пізнання й спілкування вони роблять можливим 

консенсус з приводу смислу соціального світу» [29, с. 91]. «Символічна влада 

є влада конструювати реальність, встановлюючи гносеологічний порядок» 

[29, с. 89]. 

Цю ідею розвиває М. Пешьо (Michel Pêcheux) (спираючись на ідеї 

Л. Альтюссера (Louis Althusser) [209]). Він розробляє вчення про ідеологічні 

формації, які визначають те, що може і повинно бути сказане (у формі 

програми, настанови, проповіді, памфлету тощо) у відповідності з певною 

позицією та в певних обставинах. За його думкою ідеологічний простір 

дискурсу імпліцитно містить відносини панування і підпорядкування.  

Тобто потенціал використання символу навмисно та контрольовано з 

метою формування бажаної картини світу у сприймаючих суб’єктів є 

незаперечним.  

Разом з цим залишається невизначеним цілий пласт питань, 

пов’язаних з практичним використанням цього потенціалу. З одного боку 

можна сказати, що часткові відповіді були надані Е. Кассірером [74; 75; 76] в 

напрацюваннях, пов’язаних з виділенням технік політичних міфів, як то 

маніпуляція засобами мови, ритуалізація дій, створення конкретних образів 

добра і зла та використання міфічної концепції «долі». Але слід визнати, що 

частина цих технік не є придатними для використання в демократичній 

політичній системі та в суспільстві, що перебуває в стані переходу, кризи чи 

трансформації. З цього приводу виникає необхідність деталізації особливості 

застосування символізації як методу трансформації концептуального 

дискурсу політики, зважаючи на реалії сучасних суспільств та їх потреби 

(/потреби в управлінні ними). 
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Вихідним твердженням для нас є висновок Ю.М. Лотмана, який 

наголошує на тому, що важливо розрізнювати ті міфологічні пласти й 

осередки в індивідуальній та суспільній свідомості, які виникають 

спонтанно, від тих, що обумовлені причинами цілеспрямованих спроб 

імітувати «міфогенну свідомість засобами неміфологічного мислення» [100, 

c. 70].   

Так, Ж. Еллюль (Jacques Ellul) в своїй праці «Політична ілюзія» (1965) 

висловлює ідею, що вплив політичної влади здійснюється у вигляді 

безпосередньої інженерії саме в період кризи [242]. За думкою Е. Аронсона 

(Elliot Aronson) й Е. Пратканіса (Anthony Pratkanis), що була висловлена ними 

в роботі «Епоха пропаганди: механізми переконання, повсякденне 

використання та зловживання», цей феномен (що органічно характеризує 

постіндустріальне суспільство) не можна зводити до політики викривлення 

істини, але розуміти як «масове навіювання», тобто вплив шляхом 

маніпуляції символами та психологією індивідуума [8]. Відповідно до 

З. Маха (Zdzisław Mach), ті, хто здійснюють дії по зміненню соціально-

політичної системи, вдаються до символізації цих дій для того, щоб 

«виправдати впровадження нових норм та цінностей, трансформацію балансу 

влади й легітимізувати новий соціальний порядок» [277, с. 50]. Д. Расмуссен 

(David M. Rasmussen) висловлює схожу думку, називаючи символ «агентом, 

необхідним для соціально-політичної трансформації», головною умовою 

здійснення якої виступає «трансформація свідомості» [295, с. 80]. 

З цього приводу доречно навести думку М. Фуко. В контексті зв’язку 

влади й знання, який проявляється у нав’язуванні «істинних» дискурсів, 

вчений зазначав: «Істину виробляють. Подібні провадження істин не можна 

відділити від влади й механізмів влади, як тому, що ці механізми влади 

роблять можливим й продукують це вироблення істин, так і тому, що саме це 

вироблення істин здійснює владні впливи, що нас зв’язують і сковують» 

[181]. 
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Варто підкреслити, що символічне управління на рівні дискурсивних 

моделей та конструювання реальності здійснюється через відповідну 

організацію тексту, тобто є формою певної мовної гри, що найяскравіше 

проявляється у продукуванні міфів. Відповідно до С. Бейта, «міфи – це 

правила думки. Якщо ви хочете змінити спосіб мислення людей, вам 

необхідно змінити правила мислення, що означає міфи. Створення міфу – це 

створення зміни» [214, c. 261]. Тобто можна сказати, що міф дозволяє 

інтерпретувати світ в рамках колективних уявлень: «Міфи – це колективно 

оцінені цілі, соціально підтверджені й спільно схвалені конструкції 

реальності» [214, c. 262]. Іншими словами, пропонується певна модель 

значимості. За Ж. Бодрійяром (Jean Baudrillard), це реалізується в рамках 

постсучасної комунікації, яка перестає бути «обміном», набуваючи 

властивостей однонаправленої дії: «Насправді великий Засіб є Моделлю. 

Передаванню підлягає … те, що вловлюється формою / знаком, виявляється 

артикульованим в моделях, скеровується кодом» [23].   

Сучасні суспільства та політичні процеси відрізняються насамперед 

технологічним потенціалом систем символічних репрезентацій. «Коли ми 

говоримо про символічну організацію, символічний устрій, ми намагаємося 

виявити … ансамбль артикуляцій, які не можна вивести ані з природи, ані з 

історії, але які скеровують збагнення того, що надане як реальне» [273, c. 42].  

Також сьогодні можна зустріти думку про те, що управління 

символами уподібнюється до симулякру. Це не оригінальне твердження, але 

досліджене воно недостатньо. Вперше це поняття знаходимо у Ж. Делеза 

(Gilles Deleuze), який розуміє під симулякром образи, що замінюють, а 

врешті-решт заміщують реальність: сучасний світ функціонує як своєрідний 

набір фантомів свідомості, які не мають жодного відношення до реальності, 

але сприймаються як така. В перехідні періоди відбувається розпад 

символічної цілісності й виникає потреба у реставрації певної міфології. В 

результаті породжується альтернативна реальність та актуалізується 

взаємозв’язок між потребою та управлінням. 
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Тобто символічне управління виступає нагальною необхідністю і 

водночас ефективним ресурсом. Логічно припустити, що, щоб діяльність 

отримала право називатися управлінською технологією, необхідно 

планомірно і свідомо розчленувати її на елементи, які реалізуються в певній 

послідовності. В контексті вище зазначеного можна запропонувати 

наступний механізм здійснення символізації політичної реальності, що 

постає як комплекс взаємопов’язаних заходів впливу на політико-

дискурсивний простір: 

1. Генерування символу; 

2. Створення контекстного поля символу; 

3. Розгорнення символу в комунікаційному просторі. 

Розглянемо докладніше ці етапи.  

Процес генерування символу ми можемо визначити як динамічне 

рекурентне відтворювання семантичних конституент або комбінаторних 

об’єднань символів з метою забезпечення спроможності соціальної спільноти 

як цілісності діяти адекватно середовищу й підтримувати свою сталість. Етап 

генерування з необхідністю враховує те, що «символ є образ, взятий в аспекті 

своєї знаковості, й він є знак, наділений всією органічністю міфу та 

невичерпністю образа» [2, с. 826]. 

В основі створення символічних значень знаходиться метафоричний 

процес, оскільки метафора – не тільки «наскрізний принцип мови» [100], але 

універсальний спосіб людського мислення. Метафора, за М. Мінським, 

продукує непередбачувані між-фреймові зв’язки, що володіють великою 

евристичною силою. Тут так чи інакше діє принцип транспозиції (зрушення), 

який призводить до можливої трансформації смислу цілої конструкції. 

Глибинні джерела метафори знаходяться у міфологічному дискурсі, тому їй 

притаманні злиття образу та смислу, актуалізація випадкових зв’язків, 

синтетичність значення, допущення різних інтерпретацій, апеляція до уяви, а 

не знання, вибір найкоротшого шляху до сутності об’єкта. Символ 

використовує метафору для створення нових образів та понять про них. Вона 
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ж є і засобом їх перетворення.  Метафоричний акт («лінгво-міфологічний» за 

висловом Е. Кассірера [74]) отримує розгорнуте втілення в мові та міфі. 

Разом з логіко-дискурсивним актом, метафоричний акт є основоположною 

функцією оформлення людською свідомістю первинного хаосу чуттєвого 

сприйняття в сприйняття життєвого світу.  

До конструювання метафори в полі мислячого суб’єкта лише 

потенційно міститься певна структура, по відношенню до якої людина як 

«істота, яка створює символи» (вираз А. Варбурга (Abraham Moritz Warburg)) 

здійснює акт інтуїтивного вловлювання. Тобто суб’єкт здійснює 

принциповий вплив на формування нової структури. Якщо висловлюватися 

загально, то можна говорити про передчуття нової структури, яке 

суб’єктивно присутнє при створенні метафори. При цьому розробка 

ефективних метафор спирається на продукування емоційної втягнутості, яка 

досягається через здатність метафори співпрацювати зі змістами 

несвідомого. Тобто рівень емоційної залученості визначається мірою 

співпадіння індивідуально-колективного сприйняття ситуації із 

першоелементами культурної символіки, як то «архетипи» К. Юнга, 

«прафеномени» О. Шпенглера, «патос-формули» А. Варбурга тощо.    

Особливістю символізації як технології є як раз те, що всі її учасники 

є діючими особами («viveurs», якщо використовувати термін Гі Дебора (Guy-

Louis Debord)), що емоційно залучені до колективної дії. Ситуації 

колективної емоційної залученості забезпечують групову солідарність, 

розповсюдження символу, подальше генерування емоційної енергії й 

відчуття символічних правил. Тобто досягається фокусування необхідної 

уваги індивідами, створюється спільний настрій, досягається синхронізація 

активності. В результаті згенеровані символи стають значимим й емоційно 

навантаженими. Емоційна складова символу дозволяє подовжити відчуття 

солідарності, взаєморозуміння й після активної фази генерації символу.  

Слід зазначити, що головна властивість метафорики й символізму – в 

тому, що ці феномени здатні продукувати постійне поглиблення, оновлення й 



60 
 

породження нових смислів, нової реальності людського існування, нового 

буття. Так, П. Рікер (Paul Ricœur) розуміє символіко-метафоричний дискурс 

як такий, що розгортається в нелінійній, несамототожній, суперечливій, 

суб’єктно-ситуативній цілісності смислів [155]. В ракурсі останнього слід 

зробити висновок, що механізм символізації знаходить свою детермінацію в 

дії контексту. Співвідношення тексту (символу) і контексту може бути 

зіставлене із гештальт-принципом «фігури і фона», що знаходиться в основі 

психології сприйняття. Цей механізм виконує функцію відбору і просіювання 

(тобто фільтруючу роль), а також ряд функцій смислового характеру, як то 

орієнтація, вказівка, оцінка, рух, породження, трансформація, імпресія-

експресія тощо. Звернемось знову до П. Рікера: «Коли я говорю, я реалізую 

тільки одну частину потенційно означеного; все інше перебуває у тіні 

тотального значення фрази, яка діє як єдність мови. Але решта семантичних 

можливостей не знищуються, вони плинуть навколо слів як не повністю 

знищена можливість; контекст же грає роль фільтра; … завдяки вибірковій 

або просіювальній дії контексту, ми з багатозначних слів складаємо 

однозначні фрази» [155]. Іншими словами, контекстуальне поле символу 

формує цілісний життєво-орієнтований смисл.  

Дане твердження підтверджує і Ю. Лотман, який каже про те, що в 

результаті занурення символу в різні семіотичні контексти з’являється 

символічна багатозначність. За думкою Ю. Лотмана, символ ніколи не 

належить «якомусь одному синхронному зрізу культури – він завжди 

пронизує цей зріз по вертикалі, приходячи з минулого та йдучи у майбутнє 

[101, c. 147]. 

Для здійснення відповідної референції (зіставлення символу із 

предметом у світі) потрібен контекст висловлювання, що включає «час, 

місце, ситуацію, особистість промовця, предмет, який знаходиться у центрі 

уваги, особистий досвід промовця й тих, до кого звернена промова» [21, с. 

55]. Тобто релевантне семіотичне оточення символу слід формувати за 

допомогою кодів темпорального та просторового конструювання.  
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Також слід брати до уваги, що контекст визначає символічну 

модальність, яка в інваріантній моделі символу має амбівалентну природу 

(розподіл значень відбувається по лініях позитивних та негативних 

конотацій). Предикати смислу (характери ймовірної предметності) 

модифікуються під кутом певної «точки зору»: таким чином символічно 

формується особлива форма об’єктивації й розуміється її смисл [75]). 

На третьому етапі символічного управління мова піде про 

інтерактивні ритуали (концепція була запропонована І. Гофманом (Erving 

Goffman) та отримала розвиток у роботах Р. Коллінза (Randall Collins) [227; 

257]) – емоційно значні взаємодії між індивідами «тут і зараз», в результаті 

яких змінюються та підкріплюються елементи габітусів учасників – їх 

установки свідомості, ідентичності й поведінкові стереотипи. 

Можна зробити припущення, що учасник ритуалу буде, скоріше, 

прихильний до тих символів й поведінкових стереотипів (практик та 

стратегій), які забезпечать йому більше визнання, а також обіцяють йому 

просування до більш високої інституціональної позиції саме в тій ритуальній 

ролі, яку він грає в даному суспільстві.  

Якщо нам треба змінити габітус (у розумінні П. Бурдьє, систему 

внутрішніх установок, схем сприйняття та оцінювання, що визначають 

конкретні соціальні практики) актора, слід продемонструвати зниження 

привабливості колишнього габітусу водночас із розширенням привабливості 

нового фрейму (когнітивної структури схематизації досвіду) та символів, що 

виступають його складовою. Чому саме так? Т. А. Ван Дейк визначав фрейми 

як концептуальні схеми, що організують свідомість. Тобто це є певні системи 

інтерпретацій, які надають пояснення до оточуючої нас реальності й стають 

основою взаємодії індивідуумів в суспільстві, тобто комунікації («чистої 

форми спілкування») [54; 55]. С. Авєрінцев виразив дану функцію символів 

наступним чином: «За символом пізнають і розуміють один одного «свої» [2, 

c. 155-161]. 
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Таким чином, людина здатна перейти до нового габітусу (принципово 

нового, а не латентно існуючого в колективній свідомості), тільки за умов 

виконання трьох нижче наведених вимог: 

1. Нові символи вже циркулюють в суспільній свідомості й наявні в 

дискурсі (в буденних розмовах, повідомленнях ЗМІ, заявах політичних 

лідерів тощо). 

2. З’являються групи з регулярними ритуалами, що актуалізують ці 

нові символи та пропонують нові поведінкові стереотипи. 

3. Окрема людина безперешкодно отримує членство в таких групах 

й регулярно та активно бере участь в ритуалах, що ними практикуються. 

При виконанні цих умов, зрештою, злиття пізнавальних горизонтів 

індивідів відбувається в процесі інтерсуб’єктивної седиментації, тобто 

поєднанні індивідуальних досвідів в «спільний запас знання» [5, с. 113]. В 

такому випадку (коли седиментації об’єктивовані в знаково-символічній 

системі того чи іншого роду) формується можливість повторних об’єктивацій 

загального досвіду. При цьому легітимація нового порядку (змін, влади 

тощо) може здійснюватися (і здійснюється) через надання седиментованому 

досвіду даної спільноти нових значень, реінтерпретуючи її історію і при 

цьому не руйнуючи інституційний порядок.  

П. Бергер (Peter Ludwig Berger) та Т. Лукман (Thomas Luckmann) 

пишуть про те, що «в залежності від соціального простору релевантності 

певного типу «знання», його складності й важливості в тій чи іншій 

спільноті, «знання» може знову і знову підтверджуватися за допомогою 

символічних об’єктів і/або символічних дій. Інакше кажучи, фізичні об’єкти 

та дії можна назвати мнемотехнічними допоміжними засобами» [18]. В 

даному аспекті ми розуміємо знання як конгломерат значень та смислів 

соціальних взаємодій, тобто як форму розуміння світу. Коротко кажучи, 

кристалізація символу у колективній свідомості відбувається вслід за 

процесами об’єктивації, седиментації та акумуляції знання. При цьому 

наявність спільного пресуппозиціонального фонду («фонового» знання) 
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комунікантів забезпечує ефективність акту комунікації, а сам символ 

виступає негентропійним джерелом інформаційного впорядкування, який 

уможливлює сприйняття повідомлення адресатом, навіть незважаючи на 

часткові втрати внаслідок шумів (ентропії).   

Коротко підсумуємо все вище зазначене. Створення значимих 

репрезентацій й підтримка сформованих зв’язків (символ – денотат) з 

необхідністю залучає почуття та емоції [163]. Тому необхідною умовою 

створення символів є наявність спільного середовища ко-онтогенезу, в якому 

вкорінені першоелементи міфологічної свідомості і з якого індивідуально-

колективні уявлення отримують імпульси до змінення. Це дає можливість до 

опосередкованого впливу на складання певного образу світу й надає 

можливість координування мислення.   

Тобто індивіди, що беруть участь в інтеракції, ефективно піддаються 

впливу тільки в тому випадку, якщо виконуються наступні умови: всі вони 

знаходяться в просторовій та часовій відповідності, мають необхідний досвід 

та уявлення (фонові знання), вже раніше мали контакт з символом в подібних 

обставинах, прийняли символ до користування як корисний й пов’язані з ним 

емоційно. Дані умови не є остаточними, вони можуть бути уточнені з позицій 

політичної психології, семіотичної теорії, конструктивістського підходу 

тощо. 

Висновки до Розділу 1. 

1. Здійснено огляд наукових теорій, які дозволяють концептуалізувати 

дослідження політичних символів, політико-символічних форм, соціальних 

репрезентацій та процесу символізації політичних процесів і феноменів. 

Стверджується, що соціально-політичне середовище як один з множинних 

субуніверсумів реальності повсякденного життя виступає сферою реалізації 

символічного досвіду і інтерсуб’єктівного символічного обміну, що 

дозволило спиратися на теоретико-методологічний базис соціальної 

феноменології для аналізу процесу символізації політичної реальності. Разом 
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з тим, виявлення конститутивного потенціалу символу, в необхідності 

вимагало залучення напрацювань соціального конструктивізму, а також 

символічного інтеракціонізму. Помістивши розгляд питання символізації 

політичної реальності в контекст вивчення становлення й трансформації 

концептуального дискурсу політики, ми вдалися до запозичення 

методологічного інструментарію семіотичної теорії культури. Таким чином, 

сформувалася можливість виробити певний синтетичний теоретико-

методологічний конструкт, що дозволяє виявити унікальність морфології і 

функціональної специфікації символізації політичної реальності як методу 

трансформації знання про реальність. 

2. Вказано, що комплексний символознавчий підхід дозволяє інтегрувати 

різні теоретичні підходи (соціальну феноменологію, функціоналізм, 

культурологічний підхід, теорію комунікативної дії, соціальну антропологію) 

і створити нові евристичні можливості щодо вивчення складної системи 

взаємовідносин між суспільством та системою символів, де символи, що 

виробляються в суспільстві, впливають на нього. Продемонстровано, що 

символ є основа епістемологічної структури суспільства (тобто інтуїція 

символу виступає віссю суджень про реальність, в тому числі і політичну).  

Символ є онтологічна та гносеологічна реальність одночасно. Різні категорії 

явищ через систему символів збираються в деякі узагальнюючі вузли (міфи, 

символічні системи), складаючись в єдину матрицю, яка пояснює реальність 

в усіх її аспектах (штучних, природних, конкретних, абстрактних тощо). 

Символічна матриця виступає як зрозуміла (навіть на підсвідомості) 

програма реакцій на зовнішні виклики, оцінок, дій, яка розгортається в полі 

соціально-політичної актуальності й затребуваних суспільством засобів 

реагування на неї (що проявляється як потреба в адаптації до 

трансформованої реальності). 

3. В аспекті символічного інтеракціонізму визначено поняття 

«політичного символу» як знакової системи, що передбачає наявність тріади 

атрибутивних властивостей символу, коли останній є водночас визначником, 
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фреймом та продуктом соціально-політичної інтеракції. Водночас для 

подолання деяких пізнавальних обмежень, які накладає інтеракціоністський 

підхід, дослідження політичного символу доповнено соціально-

конструктивістським підходом, що дозволяє розглядати політичний символ 

як дискурсивну форму мислення, яка поряд із функціями самовираження, 

комунікації та пізнання здійснює функцію управління, яка пов’язана з 

фундаментальним явищем влади в соціальних відносинах, де останні 

розуміються як перетин символічних відносин та соціальної практики. 

Обґрунтовано, що політичні символи знаходяться в постійному русі, 

взаємодії та конфлікті з іншими символами, ведучи між собою безперервну 

конкурентну боротьбу за означування й перемогу певного способу 

репрезентації та інтерпретації політичної реальності. Виявлено передумови 

функціональної дієвості символів у площині суспільно-політичної 

свідомості, зокрема: тяжіння людей до розуміння світу за допомогою 

схематизації, образність людського мислення, схильність мислення до 

стереотипізації.  

4. В фокусі дисертаційного дослідження запропоновано розуміти 

політичну реальність як сферу циркуляції символів, метафор, когнітивних 

структур, текстів, конкуруючих між собою й з іншими символічними 

формами і впливаючи на поведінку людини шляхом генерування певних 

вірувань. У результаті через символізацію політичної реальності 

(відтворення реальності у символічних формах, результатом якого є певна 

картина світу, що складається у політичній свідомості) вирішується проблема 

пізнаванності світу в його змінності. Доведено, що символічні феномени і 

суспільна практика володіють значною самодостатністю і здатні до 

самостійного розвитку, змінюючи, врешті-решт, один одного, але приводячи 

систему їх взаємодії, яка є за змістом дискурсивною, в нову рівновагу. 

Обґрунтовано, що певна символічна форма  може не тільки виступати 

символічною репрезентацією реальності, але й водночас задавати її 

конституцію. Тобто символічні форми виступають відображенням соціально-
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політичної реальності, що змінюється, у той же час цілеспрямоване 

конструювання символічного універсуму може бути фактором формування 

нової соціальної реальності. 

5. Обґрунтовано можливість опосередкованого впливу на формування 

певного образу світу в суспільній свідомості та її подальшого координування 

через конкретні механізми символізації, що постають як комплекс 

взаємопов’язаних заходів впливу на політико-дискурсивний простір: 

генерування політичного символу (динамічного відтворювання комбінацій 

символів з метою забезпечення спроможності соціальної (політичної) 

спільноти як цілісності діяти адекватно середовищу й підтримувати свою 

сталість), створення контекстного поля політичного символу (актуалізації 

фону за допомогою семіотичних кодів), розгорнення символу в політико-

комунікаційному просторі (сприйняття й затвердження символу через 

політичні ритуали). Вказано, що керована символізація політичної реальності 

на відміну від спонтанної (невпорядкованого відтворення соціальних смислів 

та виробництва нових) означає можливість впливу політичної влади, який 

здійснюється у вигляді безпосереднього впливу на суспільно-політичну 

систему через символічну політику та символічне управління, головним 

показником здійснення яких виступає трансформація суспільно-політичної 

свідомості. 
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РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ДИСКУРСУ ПОЛІТИКИ 

Розділ присвячений визначенню теоретичних засад аналізу змісту, 

сутності, структури та іманентних характеристик концептуального 

політичного дискурсу, який розглядається як семіотичний простір символів, 

орієнтованих на комунікативну сферу політики. 

2.1. Дискурсивність як іманентна характеристика політичної реальності 

Як було виявлено в попередньому розділі, політична реальність 

розчиняється у множині конструктів й ціннісних концептів, смислових світів 

та метафоричних значень. Ґрунтуючись на цьому висновку, а також підході 

Дерріди щодо розуміння «світу як тексту», розглянемо як текст реальність 

політичну. Текст у цьому розумінні являє собою певне утворення, яке можна 

уявити як систему різнорідних семіотичних просторів, в континуумі яких 

циркулює певне повідомлення. Даний процес передбачає взаємодію 

структур, які забезпечують організацію тексту [59]. В якості таких структур 

виступає дискурс, що по відношенню до самого тексту (політики) дозволяє 

класифікувати його як інтертекст (тобто внутрішній текст), який функціонує 

в загальному плані розповіді, а скоріше навіть сукупність інтертекстів, 

об’єднаних за певною ознакою. Таким чином, дискурсивну природу політики 

визначає її інтертекстуальна організованість, яка створює структурно-

композиційній ряд концептів політичного дискурсу.    

Якщо ми розуміємо політику як сукупність текстів, то під 

дискурсивністю в нашому дослідженні слід розуміти внутрішні зв’язки 

текстів, що належать до одного дискурсу, в нашому випадку мова йде про 

концептуальний політичний дискурс. До основних ознак дискурсивності в 

цьому випадку дослідники, як правило, припусують смислову й структурну 

відповідність тексту жанровим канонам політичного дискурсу, смислове 

співпадіння в області використання актуальних концептів даної дискурсивної 

області, прямий зв’язок з іншими дискурсивними формаціями. З огляду на це 
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можна зробити висновок, що поняття дискурсивність нерозривно пов’язано із 

поняттям інтертекстуальності: дискурсивність політики проявляється в 

реалізації зв’язку одного тексту з іншими, в її залученості до безперервного 

процесу політичної комунікації, який є притаманним політичному дискурсу. 

Дискурсивність політичної реальності (політики) визначається її 

функцією моделювання світу, при чому модель завжди варіативна, оскільки 

орієнтована на різних реципієнтів та контекст розповіді. В цьому аспекті ряд 

дослідників, серед яких С.Н. Плотнікова, ведуть мову про феномен 

технологізації дискурсу, трактуючи його в термінах конструювання 

реальності й підкреслюючи, що за умов грамотного використання 

дискурсивних технологій «конструювання світу позбавляється спонтанності 

та випадковості, забезпечується відновлюваність успішних дій, регулюються 

відносини між індивідом та групою» [139, с. 97]. На концептуальному рівні 

процес технологізації дискурсу постає як планування концептосфери 

майбутнього, в яку заздалегідь закладаються необхідні концепти [139, c. 97]. 

За такого планування реальності відбувається відбір необхідного 

дискурсоутворюючого концепту, «свідоме закріплення в пам’яті принципів 

породження технологічно необхідного дискурсу й автоматичне його 

використання в залежності від обставин» [139, c. 98]. Поняття 

технологічності дискурсу, таким чином, корелює із використанням 

прихованого управління, яке реалізується у вигляді впливу на суспільну 

свідомість за допомогою впровадження тих чи інших смислів та застосування 

дискурсивних дій. Разом з тим, слід відмежовувати поняття технологічності 

дискурсу від поняття маніпулятивного дискурсу: негативна конотація слова 

«маніпуляція» наводить на думку про обман з метою отримання вигоди. Так, 

цю ідею висловлює С.Г. Кара-Мурза, підкреслюючи: «До людей, свідомістю 

яких маніпулюють, ставляться не як до особистостей, а як до об’єктів, до 

особо роду речей» [71]. Але ж повернемось до питання дискурсивності як 

іманентної характеристики політичної реальності. 
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Інший вектор дискурсивності політичної реальності пов’язаний з її 

смисловою та структурною обумовленістю політичним дискурсом, 

культурними та інституційними сценаріями, специфічно-національними 

сюжетами, когнітивними схемами нарацій, інтертекстуальними зв’язками. 

Тут важливо брати до уваги, що політична реальність виявляє себе в 

процесі, тобто в рамках певного дискурсу. Оскільки передавання політичної 

інформації здійснюється в мовленнєвій формі, остільки формування й 

практична реалізація політики здійснюється в мовленнєво-символічному полі 

відносин, в рамках політичного дискурсу. Якщо взяти до уваги, що дискурс 

приймає різні форми й проявляється в будь-яких політичних ситуаціях, його 

можна трактувати як діяльність, вираження властивостей політики в 

дискурсі, що в свою чергу дозволяє ставити питання про таку її 

характеристику, як дискурсивність. По-друге, найважливішим принципом 

політики є принцип конкуренції інтересів, що перш за все отримує своє 

виявлення у відносинах владарювання. При чому це не просто формальний 

взаємозв’язок суб’єктів, а саме їх відносини – дискурсивний політичний 

зв’язок, інформаційна діяльність. В ще більшій мірі дискурсивність виявляє 

себе в періоди передвиборчих кампаній, для яких характерна саме 

процесуальна форма, яка передбачає діалоги, вмовляння, доведення. Так, 

наприклад, мова політика оперує символами, а її успіх визначається тим, 

наскільки ці символи співзвучні до масової свідомості: висловлювання 

політика повинні вкладатися у «всесвіт» думок та оцінок (тобто, всю 

множинність внутрішніх світів) його адресатів, «споживачів» політичного 

дискурсу [296]. 

Таким чином, дискурсивність політичної реальності як методологічна 

характеристика дозволяє фіксувати автохтонну процесуальність 

дискурсивних практик, які демонструють креативний потенціал відносно 

феномену породження смислів. В цьому контексті будь-яка конкретно-

історична форма дискурсу, детермінована з боку правил здійснення 

дискурсивних операцій, введених даною культурною традицією (тобто з 
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огляду на порядок дискурсу), розглядається не тільки як остаточно задана в 

своїх еволюційних тенденціях, але й обмежена у своїх можливостях. Це 

дозволяє розглядати процесуальність дискурсивності не тільки як 

флуктуаційну (тобто таку, що здатна викликати непередбачувані випадкові 

повороти в своєму розгортанні), як це роблять постмодерністи, але й 

припускати можливість керованої організації дискурсивного простору, яка 

володіє не меншим креативним потенціалом відносно сфери смислів [120]. 

Коли ми говоримо про дискурсивність, то невід’ємними обставинами 

тут є також діяльність та соціальність. В першу чергу, це пов’язано із 

свідомим функціонуванням політичних суб’єктів, яке передбачає наявність 

певної комунікативної поведінки. Тобто дискурсивність політичної 

реальності отримує своє вираження у формі соціально-політичної взаємодії, 

необхідної для передавання політичної інформації у політичному дискурсі 

(тобто дискурсивної практики).  

Під дискурсивною практикою політики (спираючись на теорію 

М. Фуко [180]) ми будемо розуміти набір символічних засобів варіативної 

інтерпретації реальності, в тому числі характерних для обговорення певної 

теми в процесі політичної комунікації. Але для визначення політики як 

дискурсивної практики варто також звернутися і до теорії діяльності. 

Дослідник А.Н. Лєонтьєв вважає, що «будь-яка практика є діяльність» [92]. З 

огляду на це практику повсякденної політичної свідомості також можна 

вважати за діяльність. Також слід зазначити, що І.Н. Крицкий відзначає, що, 

в залежності від характеру зв’язку об’єкта та суб’єкта діяльності, діяльність 

може включати вплив (у практичній площині, наприклад, у вигляді участі у 

політичному житті) та сприйняття (що постає у площині пізнавальній, як 

пізнання політики, її суб’єктів тощо) [85]. При цьому дискурс може 

виступати і як засіб пізнавальної діяльності, і як знаряддя практичної 

діяльності свідомості. У першому випадку дискурс виконує функцію 

впорядкування реальності, а в другому – функцію впливу на об’єкт пізнання 

з метою його зміни. У кореляції із наведеним вище, це дає змогу вважати 
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дискурсивні практики засобом, за допомогою якого здіснється 

конструювання політичних уявлень і знань про політичну реальність та 

стають можливими коригування та зміни цієї політичної реальності. Останнє 

дозволяє класифікувати політику як дискурсивну практику, тобто 

комунікативну діяльність, яка здійснюється у відповідності із вимогами 

політичного дискурсу в процесі його виробництва та відтворення. У той же 

час варто підкреслити, що політика як дискурсивна практика та знання про 

політичну реальність нерозривно пов’язані, оскільки останнє є своєрідним 

полем взаємодії висловлювань та символів, в якому концепти визначаються, 

виникають, застосовуються й модифікуються. 

У зв’язку з цим варто зазначити, що в «Археології знання» М. Фуко 

дискурсивність постає як «подібний до мовлення» (у своїй здатності до 

структурування) механізм пізнання і культури. При цьому корелятом 

«висловлювання» (як акту мовлення) є не якийсь індивідуум, одиничний 

об’єкт або дійсний стан речей, а сукупність знаків (символів). Таким чином, 

висловлювання слід розглядати як подію, що розгортається в певних умовах і 

має область проявлення. Ці умови, що задаються правилами контексту, 

можуть бути розглянуті лише в аспекті реалізації політики як дискурсивної 

практики, тобто сукупності політичних правил (гри), завжди визначених в 

часі та просторі, які встановили в даний історичний момент і для даного 

соціального, політичного, лінгвістичного та символічного простору умови 

виконання функції висловлювання [180]. 

Відповідно до розуміння М. Фуко, «дискурс – це тонка контактна 

поверхня, яка зближує мову і реальність» [180]. Дискурс не може бути 

зведений до мови й мовлення, це щось більше, ніж «подія знака», ніж 

сукупність знаків, що позначають елементи дійсності і відсилають до змісту 

або репрезентації реальності, – це є практика, яка формує ті самі об’єкти, про 

які дискурс «говорять». В цьому ракурсі можна сказати, що в певному сенсі 

дискурс є результатом символізації політичної реальності як практики 

відтворення реальності у знаково-символічних формах. 
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В цьому контексті слід зазначити, що політична реальність виступає 

також свого роду контекстом. Цей контекст має антропоцентричну природу, 

тобто розуміється як світ, наповнений людьми, які продукують знання про 

реальність, володіють соціальною, культурною та особистою ідентичністю й 

взаємодіють в різних соціально та культурно значимих ситуаціях [300, 

c. 363–364]. Таким чином, насичення дискурсивної матриці 

смислоутворюючими пропозиціями (логічним змістом компонентів 

дискурсу) відбувається по лінії співвідношення «простору досвіду» із 

«горизонтом очікування», результатом чого можна вважати формування 

контекстної інформації, яка покладається в основу можливості адекватної 

інтерпретації даного політичного дискурсу. 

Так, М. Пешьо була розроблена модель автоматичного аналізу 

дискурсу, в основу якої лягла ідея про непересічний вплив місця, часу та 

соціокультурного контексту на умови виробництва дискурсу. Мова йде про 

соціоісторичне тло, яке формує дискурс, про соціокультурну заданість 

дискурсу: не суб’єкт як такий є автором виробленого ним дискурсу, а якась 

позасуб’єктна «матриця смислів», яка автоматично управляє дискурсом 

суб’єкта та визначає способи виробництва дискурсу [290, c. 82].  Таке 

трактування підкріплюється і позицією Г. Кресса, який вважає, що дискурс 

має соціальне походження, тобто є обумовленим соціальними інститутами і 

соціальними відносинами. 

Таким чином, всі форми соціальних практик (в тому числі і політика) 

працюють на тлі специфічних для даного історичного періоду дискурсів, які 

виступають в якості систем означування. Все, що ми говоримо, робимо або 

думаємо, залежить від більш-менш відбитих у нашій пам’яті дискурсів 

(осадкових дискурсів, тобто певних систем означування, що були 

специфічними для того чи іншого історичного періоду). Іншими словами, 

дискурс не є незмінною в часі ідеальною формою, він «наскрізь історичний». 

На цьому наголошував і Ван Дейк, підкреслюючи найбільш абстрактний сенс 

поняття дискурсу та встановлюючи його відношення до специфічного 
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історичному періоду, соціальної спільності або до цілої культури.  Таким 

«історичним апріорі» (термін введений М. Фуко і означає історичну 

пов’язаність правил дискурсивної практики), властивим тому чи іншому 

періоду, що визначає стан знання про політичну реальність за даного 

моменту, ставлення до тих чи інших суспільних проблем та акцентуацію 

суспільної уваги до тих чи інших об’єктів, є політичний концепт. Це дозволяє 

зробити висновок, що домінантний політичний дискурс може бути 

деактуалізований при зіткненні з політичними подіями, які він не в змозі 

пояснити і вписати в свою схему інтерпретацій. У підсумку в пануючому 

дискурсі утворюється логічне неспівпадіння, що відразу позначається на 

схемі соціальних відносин (вона також порушується). У зв’язку з цим у 

суспільстві починається деліберативний процес щодо встановлення (нового) 

порядку. В ході цього здійснюється переорієнтація універсалій і врешті-решт 

відбувається артикуляція нового головного концепту дискурсу. 

Така комунікативна обумовленість дискурсу виявляє його органічний 

зв’язок із символом, який внаслідок своєї багатофункціональності охоплює й 

пронизує інформаційний простір. Дискурс як породження символу здатен 

інсценовувати соціальну практику та перетворювати знання про політичну 

реальність в концентрацію смислу, інтерпретувати та адаптувати імпліцитні 

знання відповідно до комунікативної ситуації та екстралінгвістичного фону. 

Таким чином, доречно говорити про зв’язок між комунікативно-

прагматичною спрямованістю дискурсу та активністю семантичної одиниці 

вербалізованого символу, оскільки саме символи як основа комунікації 

формують контекст, що складається з набору пропозицій дискурсу. Серед 

аспектів контекстуальності, які знаходяться під впливом символу, – 

культурна ситуація, предмет та регістр спілкування, статусно-рольові 

відносини учасників комунікації, знання і вірування у їх відношенні до 

реального та можливого світів тощо. У відповідності із контекстом, 

сформованого символом, учасники комунікативної ситуації інтерпретують 

необхідні відомості. У цьому руслі взаємообумовленість дискурсу та 
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контексту демонструє дослідник М.Л. Макаров: постійна динаміка нового та 

старого знання призводить до трансформації актуалізованої пропозиції в 

елемент безпосереднього контексту, із наступним закріпленням його в якості 

складової частини узагальненого зразка даного типу ситуації, а згодом – як 

значимого символу культурного контексту [110]. З огляду на це можна 

трактувати політичний дискурс як тип комунікативної діяльності, що є 

експлікованою за допомогою символів, впорядкованих та систематизованих 

певних чином, та організованою на основі суспільно-політичної практики  та 

соціально, ідеологічно та історично обумовленої ментальності.  

Символ завжди є затребуваним з боку дискурсу, оскільки (останній) 

будується на основі цілеспрямованої інтерпретації символу (міфу) як 

реальності. Символ (міф) відповідає суспільним очікуванням і водночас 

формує їх. Такі дослідники, як Р. Барт [14], М. Кастельс [80], К. Леві-Стросс 

[90] та інші як раз візначають розповсюдження не тільки архаїчних міфів, але 

й таких, що створені штучно, сконструйовані у відповідності із політичними 

цілями окремих владних груп. Такий погляд дозволяє розглядати політичний 

дискурс, який традиційно вважався приналежним до соціолінгвістичного 

типу, як прагмалінгвістичний дискурс, тобто такий, що підпорядковує 

символи стратегіям комунікації. Однією з ознак, яка дозволяє зробити такий 

методологічний поворот, є активна міфотворчість в сучасних політичних 

процесах та винайдення особливого міфологічного кодування суспільної 

свідомості, яке в політичному дискурсі постає як звуження до «конкретної 

данності», коли дискурс «в практичному плані використовує поточний 

момент» [113, с. 106]. Іншими словами, відбувається актуалізація символів як 

носіїв трансформованого в фантом об’єкта реальності (денотата), і саме 

символи виступають основним засобом вираження прагматичних устремлінь 

учасників політичної комунікації (які, врешті-решт, отримують свій розвиток 

у вигляді дискурсивних стратегій). Прояснемо.  

Регуляція інтерсуб’єктивних відносин у площині політичного 

дискурсу здійснюється стратегічно, оскільки людина вступає в спілкування 
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тільки з конкретною метою [137]. Дана обставина в свою чергу  дозволяє 

говорити про наявність певних дискурсивних стратегій (сукупності 

іллокутивних дискурсивних актів) у розгортанні політичної реальності. 

Дискурсивна стратегія [137; 216; 258; 269] засновується на певному 

фрагменті колективного знання – концепті, який репрезентує стратегічно 

релевантне у комунікативному аспекті знання або, іншими словами, знання 

про реальність, актуальне для реалізації стратегічних цілей. Знання, 

оформлене у вигляді концептів, містить понятійну, ціннісну й символічну 

складову. Понятійна складова політичного концепту співвідноситься у 

колективній свідомості із суттю стратегічної актуальності, відповідаючи на 

питання «що це?». Ціннісна складова містить оцінку понятійної складової, 

спираючись на політичні норми й суспільні цінності даної культурної 

спільноти в певний період історичного часу. Символічна складова 

політичного концепту підтримує сформовані в суспільстві уявлення про 

політичну ральність за допомогою метафор, образів, міфів, які стійко 

асоціюються з оціночним й предметним змістом.  При цьому, можна сказати, 

що символи (що використовуються у формі знаків мови) повинні виступати у 

якості базису для побудови дискурсивних стратегічних смислів, а ці смисли в 

свою чергу виконувати функцію регулювання міжособистісних відносин. 

Водночас використання символів передбачає творчість (конструювання), в 

процесі якої відбувається наповнення знаків значимістю з метою здійснення 

значимих операцій над політичною реальністю у відповідністю із потребами 

безперервного потоку унікальних ситуацій в реальному часі [216]. 

В цьому аспекті доречно навести визначення В.З. Дем’янкова, який 

також розглядає дискурс як «довільний фрагмент тексту», що 

«концентрується навколо певного концепту; створює контекст, який описує 

діючих осіб, об’єкти, обставини, час, вчинки і т.п., і визначається не стільки 

послідовністю речень, скільки тим спільним … світом, який «будується» 

навколо розгортання дискурсу» [58]. Водночас, у словнику політичної 

термінології наводиться наступне визначення: «дискурс – вид мовної 
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комунікації, орієнтований на обговорення та обґрунтування будь-яких 

аспектів дій, думок та висловлювань її учасників» [169]. Дане твердження 

дозволяє розглядати дискурс як комунікативну подію, але й відкриває 

можливості для іншої точки зору – визначення дискурсу як фрагменту 

реальності.  Так, спираючись, на позиції Дж. Поккока та К. Скіннера [293], 

можна констатувати, що дискурс як фрагмент дійсності володіє часовою 

протяжністю, сюжетом (логікою розгортання) і являє собою цілісність, 

сформовану на основі організації смислів. Дане твердження довзоляє 

організовувати аналіз становлення й трансформації дискурсу як осягнення 

внутрішньої логіки цих явищ та виявлення способів та прийомів, за рахунок 

яких сюжет політичного дискурсу конструюється та розгортається в 

реальності (що і буде здійснено у наступних підрозділах). При цьому однією 

з найскладніших проблем виступає пошук одиниці аналізу дискурсу: 

важливо, що така одиниця має бути охарактеризована як багатозначна, тобто 

така, що є придатною для тлумачення в різних семантичних системах і 

володіє високою інформативністю. З огляду на дану вимогу та у 

відповідності із завданнями цього дисертаційного дослідження у якості такої 

одиниці обрана символічна форма. Таким чином, через розгляд символу як 

метамови в її актуальному вжитку складається можливість зрозуміти «задум 

тексту», той набір ідей та уявлень, за допомогою яких пояснюється та 

формується реальність. При чому дослідження символічних форм довзоляє 

виявити не тільки ті ідеї, які демонструються відкрито, але й ті уявлення, що 

визначають суспільні судження. Отже, розгляд символу як одиниці аналізу 

політичного дискурсу постає як виявлення певної інтенції, яка являє собою 

загальну установку, спрямованість тексту (текстів) на реалізацію 

конкретного результату (наприклад, легітимацію тієї чи іншої соціальної 

проблеми). Разом з тим, з позиції соціального конструктивізму, символи – це 

форми, на основі яких зростають образи «Я» та «Іншого», що породжуються 

та відтворюються в кожному комікативному акті в площині політики. Ці 

образи не є заданими величинами, але дискурсивно (інтерактивно в процесі 
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комунікації) конструйованими сутностями. Таким чином, можна 

підсумувати, що формування політичної свідомості й конструювання 

політичної реальності відбуваютьсяя в ході дискурсивних практик, 

сукупність яких і складають дискурс.  

Дослідник А.Ю. Шевченко [192] розглядає дискурс як форму 

висловлювання, в яку може бути закладений будь-який зміст; як метамову, 

якій відповідає певний ментальний світ; як спосіб опису предмета 

обговорення, як еквівалент поняття «мовлення» у соссюрівському його 

розумінні. Це дозволяє зробити висновок про таку функцію політичного 

дискурсу як впорядкування політичної реальності, встановлення цінності 

предметів оточуючого світу та самого індивіда в ньому.   

Взагалі, сучасні уявлення про політичний дискурс складаються в 

контексті політичної епістемології та екзистенційно-антропологічного 

підходу. В руслі епістемології політичний дискурс як рефлексивна форма 

комунікації, пов’язана з актуалізацією змісту політичної свідомості, є 

похідним від різних смислових схем політичної реальності як результату 

виробництва знання про неї. Крім того, важливо брати до уваги, що у 

відповідності до епістемологічного принципу контекстуальності, розуміння 

реальності такою, якак вона є «насправді», вимагає перш за все уявлень 

людей про політичну реальність, що їх оточує: оскільки люди живуть в тій 

соціальній реальності, якою вони собі її уявляють, завдяки здатності до її 

конструювання на основі знань та власного соціально-політичного досвіду, 

отриманих з соціальних практик повсякдення. Так, відповідно до теореми 

У. Томаса, якщо людина визначає соціальну ситуацію як реальну, то вона 

стає реальною за своїми наслідками [204]. 

З позиції семіотики дискурс розглядається як знакова система, під 

якою маються на увазі як вербальні системи знаків (мова, текст), так і 

невербальні (символи, музика, мода, архітектура тощо). Так, дискурси 

трактуються Р. Бартом як соціальні знаки, наповнені суспільно значущими 

смислами та міфічним змістом. При цьому важливо розуміти, що 
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соціальними знаками є не тільки слова, але також і символи, і образи, і речі, 

які повідомляють щось значиме. Знак, за Р. Бартом, набуває характеру 

символу, коли між означуваним і означаючим встановлюється особливо тісна 

залежність, що перетворює їх зв’язок в синтетичну єдність. Така «імперія 

знаків» (у трактування Р. Барта [13]) формує певний «культурний код» (у 

його розумінні У. Еко [201]), що в свою чергу дозволяє припускати ідею про 

певне впорядкування політичної реальності символом. В цьому ракурсі 

відповідні концепти політичного дискурсу (побудовані навколо символів) 

одночасно репрезентують та структурують політичну реальність. За Лакло і 

Муфф [271], процеси структурування політичної реальності, в ході яких 

відбувається закріплення за тими чи іншими знаками (символами) певних 

значень, визначають встановлення, відтворення і зміну відносин 

ідентичності. При цьому символи є моментами дискурсу як мережевої 

системи. Значення кожного символу визначається у його співставленні з 

іншими знаками. У дискурсі як знаково-символічній системі виділяються 

деякі цінтральні або вузлові точки (привілейовані символи), навколо яких 

упорядковуються і набувають свого значення інші символи та знаки. Інакше 

кажучи, у дискурсів немає раз і назавжди жорстко структурованих 

семіотичних кордонів і єдино можливої схеми артикуляції. Дискурс схильний 

до переструктурування та потенційно містить можливості альтернативних 

варіантів артикуляції смислів і значень. 

Моделювання дискурсу як особливого стилю мислення і способу 

пізнання в параметрах динаміки породження сенсу, а також процесуальне 

бачення дискурсу в його трансформаційних і моделюючих аспектах в 

координатах публічного комунікативного простору, наближає до розуміння 

«сили» символу в семіотичному просторі і до проблематики «владарювання» 

мови [55] в сучасному суспільстві. У цьому зв’язку, важливу значимість 

набувають теорії та концепції, спрямовані на моделювання «відсутніх» [201], 

але наявних глибинних структур пізнання і відчування і, як наслідок, на 

«реконструкцію» дискурсу в його конструювальній та мобілізуючій дії в 
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просторі інтерсуб’єктивної політичної взаємодії. Також у роботах 

Ж. Бодрійяра, де семіотичний підхід до дискурсу поєднується із 

кратологічним, виявляється владна сила дискурсу, якою наділені символи (в 

тому числі і речі матеріального світу як знаково-символічні системи). Владна 

сила дискурсів, за М. Фуко [181, c. 74], полягає в ув’язнених в них правилах і 

заборонах, спрямованих на придушення всього, що не відповідає прийнятим 

в певному співтоваристві нормам. В цьому плані сила політичного дискурсу 

як соціального контроллера виникає з привнесення ним в суспільну 

політичну свідомість оціночних схем, які поділяють слова, вчинки, навіть 

думки на дозволені/ недозволені, пристойні/непристойні, такі, що мають бути 

публічно артикульовані / ті, що підлягають замовчуванню.  

В продовження цього погляду Дж. Торфінг [315; 316] бачить у 

дискурсі насамперед джерело політичного управління суспільною 

свідомістю, певний вид соціальної практики. Панівні способи інтерпретації 

соціально-політичних понять і дій, усталений за певних соціально-

історичних обставин порядок їх ієрархізації (порядок дискурсу) – ось що 

формує смисловий простір суспільно-політичних практик. Дискурсивний 

порядок трактується Дж. Торфінгом та іншими пост-модерністами як спосіб 

структурування в суспільному мисленні картини політичної реальності. 

Згідно з даним трактуванням, дискурси – це знаково-символічні форми 

саморепрезентації влади. Дискурс – це комунікаційний капітал, оскільки 

являє собою одночасно інструментарій та мистецтво владарювання, а, 

точніше, управління за допомогою знаково-символічних систем. Завдяки 

дискурсу (як владно-управлінського ресурсу) встановлюється такий режим 

комунікації, в ході якого через здійснення символічного обміну досягається 

стратегічна згода і взаємна довіра учасників комунікації. Крім того, на рівні 

абстрагування можна сказати, що дискурси – це групи символів, які 

закріплюють семантику мови в прагматиці дії. На більш конкретному рівні: 

політичний дискурс можна передставити в якості групи когнітивних схем, 
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картин і образів, символічних дій (ритуалів) і структур, модальностей і 

ритмів розповіді, риторичних стратегій та політичних концептів. Пояснемо.  

Будь-яка символічна система організовує семантичний простір 

подібно до променю ліхтаря, «який вихоплює» з темряви щось і надає цьому 

контури помітної реальності. Виходячи з уявлень про квантово-

релятивістську картину світу, В.В. Налімов [151] пропонує розрізняти 

семантичний вакуум як аналог несвідомого, а концепти як щось символічно 

організоване і відповідно таке, що розуміється людиною як реальне. На рівні 

суспільної свідомості світ представлений як віртуальний текст. Граматика 

такого тексту і утворює домінуючий сенс буття людини (що дозволяє 

говорити про текстуальність як фундаментальну властивість свідомості). Цей 

сенс (концепт) (метафорично – «промінь») організує семіотичну реальність 

суспільної свідомості, визначаючи смислову домінанту політичного 

дискурсу. 

Поняття концепту відноситься до рівня моделювання динамічної 

реальності дискурсу і дозволяє розглядати дискурс не тільки в термінах 

простору, процесу, алгоритму, трансформації, але і з операціональної точки 

зору на нього як оператора смислів, точніше, як мислиннєво-мовленнєвий 

акт, концептуально відтворений в структурі траєкторії смислопородження 

[80]. Концепт – це основна одиниця ментального плану, закладена у 

словесному знаку та проявлена через нього як образ, поняття, символ. 

Концептуальне політичне мислення базується на концептах як 

когнітивних моделях політичної реальності раціонально-ціннісного змісту. 

Концепти як форми політичного мислення є, з одного боку, результатом 

квантифікації та категоризації знання про політичну реальність, а з іншого – 

певним способом абстрагування, моделі якого задаються самим політичним 

мисленням. Таким чином, політичні концепти, які формуються в процесі 

дискурсивної практики, не тільки визначають та описують, яле й 

конструюють свої об’єкти. Концепти, спрямовані на «вловлювання» смислів 

під час комунікації, діють в режимі безпосереднього діалогічного 



81 
 

спілкування того, хто говорить, і того, хто слухає, пише і читає тощо, тому 

завжди зберігаються відкриті простори для інших трансрефлексивних 

політичних узагальнень. В політичних концептах безособові та 

об’єктивістські поняття авторизуються в процесі виробництва особистісно-

зорієнтованого знання про політичну реальність. Як акти пам’яті політичні 

концепти зорієнтовані у минуле, як акти уявлення – в майбутнє, як акти 

судження – на теперішнє [72].  

Політичні концепти синкретично схоплюють соціокультурну 

специфіку політичної реальності, яка постає у вигляді емоційно-образних 

конотацій та символіко-метафоричних значень. Це дає змогу приписувати 

політичному концепту ідею метафізичного смислу, що народжується в 

рамках політичного дискурсу. Завдяки цьому в концептологічних практиках 

народжуються різні образи (символи) політичної реальності в якості її 

«картин-репрезентацій» [102, c. 67–74]. Ці образи, що являють собою «уявні 

політичні реальності», в процесі комунікації відчужуються від їх виробників 

й стають свого роду соціокультурними посередниками між суб’єктами та 

об’єктами політичного пізнання, формуючи власне «світ політики». При 

цьому і суб’єкт, і об’єкт стають функцією цих образів, оскільки вони 

конституюються цими образами як рольові ідентичності. У 

лінгвокультурології концепт розуміється як «згусток культури у свідомості 

людини; те, у вигляді чого культура входить в ментальний світ людини; <...> 

те, за допомогою чого людина сама входить у культуру, а в деяких випадках і 

впливає на неї» [170]. В ключових концептах (свобода, вибір, традиція) 

сконцентровані цінності політичного дискурсу, вони логічно вибудовуються 

з огляду на його головну мету – отримання знання про політичну реальність 

та верифікація цього знання за допомогою політичної практики. Водночас 

статусним параметром матриці політичного дискурсу слід визначати не всі, а 

тільки дискурсоутворюючий концепт (в наковій літературі також 

використовуються поняття «опорний концепт», «топік дискурсу», 

«дискурсивний топік» або «фокус уваги»), який є своєрідною ментальною 
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репрезентацією, що організує дискурсивний простір в плані предметного 

змісту діяльності.  

Таким чином, концептуальний дискурс можна описати як результат 

визначення політичного дискурсу щодо смислу, який він транслює. Місце 

такого дискурсу – ситуації розуміння у політичній сфері буття людини, в 

інтерсуб’єктивній взаємодії, у спілкуванні з Іншим. Його функція полягає у 

створенні ідеальних конструкцій, яким уподібнюється навколишній 

політичний світ у вигляді семіотичної системи. Це форма 

внутрішньосоціального виробництва знання про політичну реальність. 

Концептуальний політичний дискурс передбачає здійснення процедур 

оперування з контекстом, тобто через контекстуалізацію, 

деконтекстуалізацію і реконтекстуалізацію опановує сферу своєї реалізації, в 

результаті чого одні знаково-символічні системи протиставляються іншим: 

як центр і периферія, внутрішнє і зовнішнє (між якими відбувається обмін 

смисловим вмістом). 

Концепти в рамках політичного дискурсу мають власну історію, яка 

постає як режим перетворень дискурсу (що в свою чергу стає підставою для 

маркування свого роду внутрішнього часу в політичному дискурсі). Склад 

політичних концептів нерозривно пов’язаний з історичною епохою, 

соціально-культурними потребами і прагненнями виробників і споживачів 

політичного дискурсу (дане твердження довзоляє розглядати політичні 

концепти в історичному темпоральному вимірі). Підкріплення висловленої 

точки зору знаходимо у М. Фуко, який пише про те, «що ми є відмінністю, 

що наш розум – це розходження дискурсів, наша історія – відмінність часів, 

наше Я – відмінність масок» [180, c. 132]. Таким чином, становлення 

політичного дискурсу (тобто такого, що є пов’язаним із конструюванням 

членів суспільства як «Я» у формі особи політичної) характеризується 

національною та культурною специфічністю, містить особливу 

інтертекстуальність і отримує область проявлення у сфері практичної 

політичної (комунікативної за своєю природою) дії. В свою чергу 
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формування концепту політичного дискурсу – процес редукції результатів 

досвідного пізнання дійсності до меж людської пам’яті і співвіднесення їх з 

раніше засвоєними культурно-ціннісними домінантами, вираженими в 

релігії, ідеології, мистецтві [157].  Таким чином, концепт є базовою формою 

знання про реальність в дискурсі, що апелює до свідомості людини як 

структурованої сукупності уявлень та установок, до картини світу як 

впорядкованої конфігурації історично, соціально, культурно, політично та 

світоглядно обумовлених образів, «привласнених разом з рідною мовою» 

[92], а також до політико-комунікативної практики, в процесі якої 

виробляються канони інтерпретації та іменування сенсу. Це дозволяє 

розглядати політичний концепт в якості умовної дослідницької одиниці, 

спрямованої на комплексне вивчення політичного дискурсу, політичної 

свідомості та політичної культури. 

 В цьому аспекті політичний концепт необхідно розглядати як 

динамічну єдність процесу і результату концептуалізації, самого акту і 

предмету, на який він спрямований. В основі концептуалізації знаходиться 

здатність людини до конституювання – мислення та діяльності за правилам 

та програмами, заданими культурою. При цьому процес реконструкції 

політичних концептів має спиратися на розуміння та інтерпретацію, в основі 

яких лежить розуміння структури концептів. Ми розглядаємо концепт, як 

«багатовимірне ментальне утворення, у складі якого виділяють образно-

перцептивну, понятійну та ціннісну складові» [72, с. 26], як когнітивний 

стрижень дискурсивної практики – до нього «можна піднятися дискурсивно 

(через роздуми, поняття) і недискурсивно (через образ, символ, участь в 

усвідомленої діяльності)» [72, c. 23]. Згідно Н.К. Рябцева, «концепт має 

логічно організовану динамічну структуру, що складається з вихідного – 

базисного – елементу і пов’язаних з ним через прототипове значення 

похідних елементів» [160]. Акцентуючи увагу на нечіткості і складності 

структури концепту, Ю.С. Степанов визначає концепт як «пучок» уявлень, 

понять, знань, асоціацій, переживань. Але водночас підкреслюється 
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цілісність концепту, його здатність поповнюватися, змінюватися і 

відображати людський досвід [170]. 

Ядро концепту – це найбільш наочна і стійка частина концепту. Його 

складають конкретно-символічні характеристики, які є результатом 

чуттєвого сприйняття світу, його повсякденного пізнання [108]. Ядро 

концепту – це символ (код), що виступає як базовий шар, навколо якого 

виникають поля смислового тяжіння, які можуть бути відзначені як 

асоціативне поле концепту. Оскільки дискурс являє собою послідовність або 

серію взаємопов’язаних комунікативних актів, то для визначення смислу 

базового концепту, навколо якого вибудовується дискурс, необхідно 

досліджувати окремі його складові, у якості яких в даній роботі ми і 

розглядатимемо символічні форми. Зміст політичного концепту, закладений 

у символах та образах як семіотичному коді, природно не є остаточно 

визначеним, але у тексті (як результаті дискурсу) та мові отримує своє 

прояснення і може бути висловлений безпосереднім чином. 

Периферію концепту становить асоціативне поле концепту. 

Асоціативно-смислове поле концепту тісно пов’язане зі смисловим 

простором тексту (політики), будується на його основі і дозволяє 

враховувати при аналізі як знаково-лінгвістичні, так і екстралінгвістичні 

фактори. Асоціативне полу концепту є синкретичним утворенням: всі його 

шари, смисли і асоціації взаємозалежні. 

Асоціативно-смислове поле (як комплекс мовних засобів, які 

вербалізують концепт у певний період розвитку суспільства) виявляє 

особливості представленої в тексті (сукупності типологічно однорідних 

текстів) концептуальної інтерпретації дійсності. Засобами, які можуть 

входити до асоціативного поля досліджуваного концепту та забезпечують 

його опис, є прямі і похідні номінації концепту; слова, пов’язані з основними 

лексичними засобами вербалізації концепту; контекстуальні синоніми; 

метафоричні номінації концепту та його похідних (персоніфікація, метафори, 
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епітети); вільні словосполучення, які номінують ті чи інші ознаки, що 

характеризують концепт та ін. [167]. 

На думку М.В. Піменової, «щоб відновити структуру концепту, треба 

досліджувати весь мовний корпус, в якому репрезентований концепт 

(лексичні одиниці, фразеологію), включаючи систему стійких порівнянь, які 

закарбували образи-еталони, властиві певній мові» [136, с. 9]. 

О.Н. Прохорова також зазначає, що «концепт, що виникає у свідомості 

людини на основі даних реального світу і досвіду людини, вербалізуется на 

мовному рівні за допомогою різних <...> засобів» [151, с. 94] – ключових 

слів, словосполучень, фразеологізмів, прислів’їв, синонімічних рядів, 

прецедентних текстів, метафор, асоціативних полів (зв’язків), що 

відображають досвід культури або конкретної людини. Таким чином, велика 

кількість знаково-символічних одиниць об’єктивують концепт: а обширний 

асоціативний ряд є показником його комунікативної значущості. У певний 

соціокультурний період досліджуваний концепт піддається додатковому 

осмисленню, в ньому виявляються нові ознаки, які і відображаються в 

площині асоціативно-смислового поля концепту. Асоціативне поле концепту 

дозволяє встановити особливості концептуалізації дійсності та 

об’єктивованої  колективної свідомості, а також виявити і реконструювати 

концепт як репрезентант картини політичної реальності. 

Завдяки своїй асоціативній організації (що також включає оцінки й 

додаткові семантичні інтерпретації політичного об’єкта чи явища, які 

накладаються на основне значення через його символізацію та слугують для 

вияву емоційного забарвлення) концепт сприяє адекватному розумінню та 

інтерпретації концептуальної інформації, переданої за допомогою тексту, і 

забезпечує стабільність символічної системи в цілому. 

Таким чином, процес становлення (породження) політичного 

дискурсу розуміється в рамках цієї роботи у термінах суспільного 

сприйняття політичної реальності (ідентифікації, розуміння на кордонах 

нового/відомого), певним чином концептуалізованої і символічно 
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представленої у вигляді колективного бачення, що транслюється шляхом 

влаштованої комунікації (як семіозису) і отримує при цьому валідацію (тобто 

аксіологічне обґрунтування та раціональну аргументацію істинності й 

виправданості). В такому разі, з одного боку, дискурс прагне до досягнення 

свого призначення, а, з іншого боку, він здатен перетворюватися, 

конструююватися і отримувати зміщення відносно іллокутивної вісі (що 

інтенціонально задана) у відповідності до зміни умов соціально-політичного 

середовища. 

 

2.2. «Структурна логіка та параметри організації концептуального 

політичного дискурсу» 

У попередньому підрозділі ми визначили, що існує взаємозв’язок між 

процесом символізації, символічними формами, політичним концептом й 

концептуальним політичним дискурсом в аспекті методологічного підходу 

розуміння політики як дискурсивної практики.  А саме: символічні форми, 

певним чином структуровані, створюють семіотичний простір 

концептуального політичного дискурсу; у свою чергу символізація 

політичної реальності як процес її відтворення у символічних формах задає 

конституцію та логіку вибудовування концептуального політичного 

дискурсу. Це дозволяє розуміти політичний концепт як змістовну фіксацію 

символічних форм у певній їх конфігурації та взаємодії, що є експлікованими 

за даного історичного моменту. Останнє надає змогу розглядати вивчення 

змісту політичних концептів як можливість схоплення символічних значень 

на кожному етапі розвитку політичної системи та в розрізі її еволюції. 

Дані висновки дозволяють рухатися далі у з’ясуванні структурної 

логіки та параметрів організації концептуального політичного дискурсу та 

ролі символів й процесу символізації в цьому. Для цього вважаємо за 

потрібне звернутися до розгляду низки теоретико-методологічних підходів 

до структурування концептуального дискурсу, релевантні в ракурсі 

поставленої мети дисертаційного дослідження. Серед таких підходів: 
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лінгвосеміотична концепція дискурсу як наративу (Р. Барт, Х. Уайт, 

Ф. Анкерсміт), філософсько-культурологічні теорії дискурсу (прагматичні 

теорії Ю. Хабермаса та К.-О. Апеля, теорія дискурсивних формацій 

М. Фуко), структурно-функціональні теорії дискурс-аналізу (соціально-

конструктивістські теорії М. Пешьо, Н. Ферклоу, К. Герген). 

Почнемо із лінгвосеміотичної концепції дискурсу як наративу. 

Відповідно до цієї концепції базовими компонентами дискурсу, зокрема за 

Х. Уайтом, є типи побудови сюжету, стратегії аргументаціі та ідеологічні 

конструкції (імплікації), які у взаємному співвідношенні специфікують 

дискурс на тому чи іншому етапі розвитку політичної системи.  

Взагалі звернення до такого підходу у площині політичної науки 

породжене виявленням процесуальності та темпоральності політичного 

життя, які змушують учасників політичних відносин накладати на свої 

переживання відносно того, що відбувається (не відбувається), певні сюжети 

як схеми розуміння оточуючого світу. Кожен період суспільно-політичного 

розвитку розкриває притаманні саме йому культурні традиції, що 

репрезентуються як запас сюжетів, які можуть бути використані в 

подальшому, іншими словами, наратив створює образи для наступних 

поколінь. Винятковість наративу полягає не просто в збереженні та 

реєстрації подій минулого, а у можливості створити щось нове, 

інтерпретуючи окремі події як значущі частини цілого. Таким чином через 

наратив надається пояснення «долі» всього суспільства (та окремого індивіда 

в ньому). Отже, впорядковуючи можливу реальність, наратив задає модель 

трансформації або пере/визначення цієї реальності: так, за думкою 

А.Ж. Греймаса, «наратив виступає посередником між законом того, що є, і 

людською спрямованістю до того, що може бути» [49]. Таким чином, наратив 

як спосіб організації політичного досвіду надає подіям політичної реальності 

трансцендентального статусу. 

Для Р. Барта [12; 13; 14] наратив – це, перш за все, один з 

«дискурсивних» кодів, який може (або не може) бути застосовний для 
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репрезентації реальності. Дослідник припустив, що наратив слідує своїй 

специфічній логіці, змушуючи розглядати те, що відбувається «після» X як 

«заподіяне» X. З цього боку можна припустити, що наратив розгортається у 

послідовності таких етапів як опис (дескрипція, визначення) деякого аспекту 

політичної реальності, пояснення цього аспекту політичної реальності, 

аргументація та обґрунтування запропонованої картини світу, інтерпретація 

фрагменту реальності (минулого та/або теперішнього). В цьому сенсі наратив 

уподібнюється до знання про реальність і реалізується як дискурс легітимації 

політики. І це видається можливим, оскільки пізнавальна функція наративу 

безпосередньо зафіксована в його етимології. За І.П. Ільїним, наратив є 

основним компонентом соціальної взаємодії, який створює та передає 

суспільне знання [66]. За Р. Бартом (якого в цій позиції підтримують 

Ж. Дерріда, Ж.Ф. Ліотар, М. Фуко), здатність людини описувати свій 

життєвий досвід (в тому числі і соціально-політичної практики) у вигляді 

розповіді («пояснювального оповідання»), побудованої у відповідності із 

законами жанрової організації тексту (політики), являє собою  вияв мовної 

свідомості. Це в свою чергу дозволяє говорити про наративний модус 

суспільного життя як модель оформлення життєвого досвіду, специфічну для 

суспільної свідомості.  

Отже, наративи трактуються як способи бачення минулого. Важливо 

наголосити, що при цьому вони є не відображенням минулого, а його 

сконструйованим образом чи моделлю. Так, Ф. Анкерсміт зазначає: «У цьому 

відношенні наративні інтерпретації походять на моделі, що 

використовуються дизайнерами одягу для демонстрації принад костюму. 

Мова використовується для показу того, що належить реальності, відмінної 

від неї самої» [231]. 

Центральна категорія для Ф. Анкерсміта – це наративність, яка 

містить безліч спеціальних моделей дискурсу. Згідно із розробками вченого, 

логіка нарації може бути сформульована у наступних твердженнях: 

1) жодних правил для трансляції реальності не існує; 2) нарація надає 
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інтерпретацію минулого в оповідальній формі; 3) задане не стільки минуле, 

скільки суспільне розуміння наративних субстанцій (що в свою чергу 

виявляє зв'язок історичного та метафоричного).  

Іншими словами, наратив – це є репрезентація минулого, 

сконструйована за певними правилами. Ця репрезентація складається з 

тверджень, які у своїй сукупності створюють те, що Р. Барт назвав «ефектом 

реальності» [13], суть якого полягає в усуненні означуваного з дискурсу з 

метою створення ілюзії тотожності реальності з її інтерпретацією. Тобто 

наратив не є образом реальності, він тільки створює коди для її позначення: 

«історичний дискурс не слідує реальності, а всього лише позначає її, весь час 

повторюючи «це було» [13]. Така процедура означування в дискурсі завжди 

націлена на «наповнення» реальності смислом, який зіставлений не стільки з 

об’єктивним фактом, скільки із ідеологічним змістом семіотичного 

конструкту. За Р. Бартом, факт в такому випадку – це лише елемент дискурсу 

(в нашому випадку політичного), а не частина об’єктивної реальності. Звідси 

робимо висновок, що політичний «дискурс по своїй структурі <...> являє 

собою насамперед ідеологічну, точніше, уявну конструкцію» [14] (а це в 

свою чергу відсилає нас до думки про детермінований характер 

концептуального політичного дискурсу з боку символічної сфери політичної 

реальності).  

Структурний аналіз дискурсу як наративу представлено також у 

роботі Х. Уайта «Метаісторія: Історичне уявлення в Європі ХІХ століття». 

Згідно з Х. Уайтом, побудова дискурсу як наративу підпорядкована не 

законам логіки, а поетичним технікам, насамперед, техніці створення тропів 

або образних фігур, які виступають основними механізмами 

смислопородження дискурсу і наповнення його смислом. Але на відміну від 

Р. Барта, який слідував в рамках структуралістської думки, Х. Уайт додавав, 

що оповідальну природу мають не тільки текстуальні, але й не текстуальні 

об’єкти.  Це дозволяє застосовувати наратив до розкриття смислу будь-якого 
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невідомого політичної реальності, уявляючи саму соціально-політичну 

взаємодію як ситуацію нарації.  

З огляду на вище зазначене, можна зробити висновок, що  

«наративність розглядається як організуючий принцип будь-якого дискурсу. 

Оскільки всяку семіотику можна трактувати або як систему, або як процес, 

наративні структури визначаються як конституюючі глибинний рівень 

семіотичного процесу» [49, с. 503].  При цьому під «наративом» розуміється 

формування темпоральної та логічно пов’язаної єдності на рівні політичного 

дискурсу відносно тих чи інших політичних подій. При цьому побудова 

сюжету в наративі є «формоутворенням» з жорсткими рамками, які 

задаються символом (і це є головний наш висновок, що випливає з розгляду 

концепції дискурсу як наративу). Виходячи з установки підходу до дискурсу 

як наративу про те, що дискурс – це вияв лінгвосеміотичної діяльності 

(динамічної сутності) або лінгвосеміотичного досвіду (статичної сутності), 

структура дискурсу може бути представлена подвійно: у першому випадку 

можна говорити про темпоральність (тимчасовість) та процесуальність як 

основні детермінанти структури дискурсу (яка постає як взаємозв’язок 

відповідних дискурсивних процедур, текстів як їх результат і коду, якому 

надається найбліша увага); у другому випадку в центрі уваги постає сам 

текст.  

Звернемось тепер до філософсько-культурологічної теорії дискурсу, 

серед яких ми віділяємо особливо підходи Ю. Габермаса та К.-О. Апеля, а 

також теорію дискурсивних формацій М. Фуко. В цілому, в контексті 

філософсько-культурологічних досліджень дискурс розуміють або як 

сукупність міркувань (концептуальних, термінологічних, логіко-

формалізованих тощо), або як цілеспрямовану мовну (комунікативну) 

практику, яка включає і невербальні одиниці (несловесні знаки і символи, 

архітектуру, музику, мистецтво тощо). 

Беручи до уваги, що поняття дискурсу не є власне епістемологічним, а 

характеризується істотною політичною й моральною навантаженістю, із 
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необхідністю слід звернутися до «дискурс-етики» Ю. Габермаса [261; 262]. 

Ю. Габермас зробив спробу інтеграції поняття «дискурсу» в корпус 

категорій, які фіксують систему соціальної дії, до якої належить і дія 

комунікативна, яку вчений вважає найбільш продуктивною відносно 

формування стабільних, легітимних відносин і стійких особистісних 

структур. Відповідно, дискурс як різновид соціально-орієнтованої практики, 

підтримуючи реалізацію комунікативної дії, утворює ідеальну поведінкову 

модель, яка реалізується за умови дотримання ряду правил (наприклад, 

правила повноправної участі всіх учасників в дискурсі або правила 

досягнення аргументованого погодження), які задають потенційну позитивну 

значимість дискурсу в аспекті досягнення інтеграції суспільства. 

Для подальшого розуміння тут центральну роль відіграє поняття 

правил, що сходить до Вітгенштейна: як скоро дискурс структурується 

правилами, то розуміння цих правил є модель розуміння соціальних 

відносин. Більше того, як вважає Е. Гідденс, саме соціальні правила, 

несвідомі, внутрішньо притаманні соціальній діяльності, утворюють основу 

для експлікації дискурсивних правил (норм, законів тощо), які мають 

характер санкціонування і є формою практично-духовної свідомості [254]. З 

цього випливає необхідність нової, власне прагматичної інтерпретації 

дискурсу для вирішення практичних політичних завдань, а не тільки 

«обґрунтування універсальних норм» у дусі Ю. Гамбермаса. 

Ю. Габермас вважає, що дискурс завжди обмежений історично 

соціокультурним життєвим світом певної епохи і що не існує незаперечних 

передумов розуміння, які не були б історично обумовлені. І, наслідуючи 

логіку Вітгенштейна і М. Гайдеггера, зазначає, що необхідні умови будь-якої 

комунікації (а значить, і концептуального політичного дискурсу) 

контекстуальні. Джерелом нормативності для Ю. Габермаса є універсально-

прагматичні вимоги до комунікативної дії: це вимоги зрозумілості, 

істинності, правдивості та нормативної правильності. Дослідник вважає, що 
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символічно структуровану дійсність не можна зрозуміти, не беручи до уваги 

зазначених вимог.  

Вчений виходить з того, що мораль не може бути обгрунтована 

раціонально, оскільки розум апелює лише до сфери доцільності (матриці 

«мета – засіб») і робить припущення, що сфера морального обґрунтування 

обмежена категорією повинності, яка властива нормі. Ю. Габермас зазначає: 

моральними «я хотів би назвати всі ті інтуїції, які інформують нас про те, як 

ми повинні себе найкращим чином вести, щоб завдяки делікатній поведінці 

та люб’язності запобігати крайній вразливості особистості» [262]. «З 

антропологічної точки зору мораль може бути зрозуміла як охоронна 

установа, яка компенсує вбудовану в соціокультурні життєві форми 

вразливість» [262]. Виявляється, будь-яка мовленнєва подія категоріально і 

символічно «маркована» нормою в координатах даної культури: інститутів, 

ритуалів, звичаїв, способів діяльності. Це дозволяє вважати дискурсивний 

процес конвенціональним процесом. Конвенціональність дискурсу визначає 

спектр соціально-культурологічних параметрів, які можуть служити основою 

дискурсивної моделі в рамках інституційно обумовленої комунікативної 

ситуації. Так, за Ван Дейком, один з найвагоміших таких параметрів – 

соціально-політичний контекст [54; 55]: особисте, суспільне, формальне / 

неформальне з урахуванням таких категорій, як позиції (ролі, статуси) 

учасників комунікації, тип відносин (рівність, перевага, авторитет) між 

учасниками комунікації тощо. 

Отже, дискурс-етика Ю. Габермаса (і також О. Апеля, про погляди 

якого мова піде далі) ставить завдання опосередкованої оцінки нормативної 

правильності дій і практичних суджень на основі тих смислів, які надані 

дискурсом. Замість того, щоб використовувати для такої оцінки деякі 

абстрактні принципи (як то цінності чи норми), в якості метанорми  вченими 

обирається ситуація розуміння. Якщо в ході спілкування встановлюється 

розуміння, то це і служить гарантією «морального» ставлення комунікантів 

один до одного. Моральне ставлення («моральні інтуїції повсякденності») 
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виникає тут як епіфеномен внутрішньої динаміки дискурсу (а не наслідок 

зовнішнього примусу чинити так або інакше). Таким чином, дискурс «являє 

собою інтерсуб’єктивні процеси обґрунтованої комунікації, націленої на 

взаєморозуміння» [269].  

К.-О. Апель підкреслював, що «вже і проста заклопотаність будь-якої 

людини питаннями про сенс, зміст, необхідності морального начала в її діях і 

діях інших людей фактично означає її вступ на грунт або сцену» 

арґументативного дискурсу «і реальне співвіднесення конкретних дій з 

етичними правилами, нормами, принципами і, значить, з їх осмисленням, 

рефлексією, обговоренням» [300]. «В етиці дискурсу місце категоричного 

імперативу займає досвід моральної аргументації» [300]. Це означає, що на 

загальну значимість можуть претендувати лише ті концепти політичного 

дискурсу, які узгоджуються із нормами, що здатні знайти підтримку всіх, 

кого вони стосуються. Таким чином, до рівня основоположного 

(дискурсоутворюючого) концепту можуть зрости тільки такі норми, які 

відіграють в політичному дискурсі роль правил аргументації. 

К.-О. Апель вважає, що мова і комунікація являють собою загальну та 

необхідну умову значимого інтерсуб’єктивного пізнання. Завдяки виконанню 

цієї умови виробляється «інтерсуб’єктивна єдність розуміння» [300] 

символів, тобто консенсус щодо їх значень, які слугують основою пізнання. 

За К.-О. Апелем, функціонування такої «мовної гри» припускає, що учасники 

комунікації вважають певні переконання (концепти, що служать як «зразки» 

або «парадигми» осмисленого пізнання оточуючого світу) в якості 

безсумнівних. При цьому вважається (даної точки зору дотримується також і 

Ю. Габермас), що всі «парадигматичні» очевидності, на яких ґрунтується 

пізнання, пов’язані з конкретними історичними мовними іграми, і тому є 

відносними і можуть бути переглянутими з урахуванням нових знань. Це 

передбачає, що така гра з її логічними та етичними правилами не може 

набувати статусу випадкової, а становить сутнісну структуру процесів 

аргументації.  
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Зі свого боку в ракурсі розглянутих філософсько-культурологічних 

підходів до розуміння дискурсу, ми зробили висновок, що народження 

політичної ідеї (концепту) не вкладається в межі формально-логічних 

імперативів, оскільки припускає наявність нечіткої смислової визначеності 

спочатку. Однак цей процес народження і становлення нового концепту 

повинен рано чи пізно завершитися стадією його оформлення: коли 

відбувається маркування концепту і він переходить у світ об’єктивних 

сутностей (тобто в область суспільної політичної свідомості).  

Далі для повноти розуміння треба також розглянути теорію 

дискурсивних формацій М. Фуко. Згідно з М. Фуко, дискурс має 

безпосереднє відношення до способів мислення і говоріння про різні аспекти 

(політичної) реальності: «Дискурс являє собою сукупність висловлювань 

щодо тієї чи іншої області, і структурує спосіб говоріння на ту чи іншу тему, 

про той чи інший об’єкт чи процес» [180]. Таким чином, дискурс включає в 

себе сукупність загальних припущень (shared meanings), які сприймаються 

соціумом як природні і в результаті стають невидимими для нього або 

присвоєними ним. Згідно з позицією М. Фуко [250], дискурс підтримує 

певний «режим» виробництва знання, а також робить можливими одні 

роздуми про реальність (концепти) і виключають інші. Важливо сказати, що 

в один і той же період часу існує цілий ряд можливих дискурсивних рамок 

подібних роздумів щодо аспектів реальності. Тим не менше, не всі концепти 

присутні в однаковій мірі і володіють однаковим авторитетом. Те, який 

концепт «набуває права» присутності – це, відповідно до теорії М. Фуко, 

питання владних відносин: «дискурс – це влада, яку необхідно захопити» 

[250, c. 110].  

Взагалі, М. Фуко вважав дискурсом сукупність мовних актів, 

об’єднаних однією проблематізацію: «проблематізація – це сукупність 

дискурсивних і недискурсивних практик, що вводять щось у гру істинного 

або хибного і конституюють цю гру в якості об’єкта думки» [292]. «Між 

суб’єктами, типами висловлювань, концептами, тематичним вибором ми 



95 
 

можемо виділити закономірності» [180, c. 33]. Ця закономірність постає у 

вигляді спроб легиматизації, яка виступає обставиною кристалізації 

дискурсивної формації. У порівнянні із цим, Ю. Габермас вважає, що «для 

того щоб брати участь в нормальному дискурсі, мовець повинен мати у 

своєму розпорядженні, крім мовної компетенції, базисні характеристики 

мови та символічної інтеракції (рольової поведінки), які можна назвати 

комунікативною компетенцією. Таким чином, комунікативна компетенція 

означає досконале володіння прийомами ідеальної мовної ситуації» [262]. 

Отже, дискурс у Ю. Габермаса конституюється комунікацією, а не 

проблематізаєю (як у М. Фуко): тобто за його поглядом, не дискурс виникає з 

приводу проблеми, а проблеми репрезентуються дискурсом в публічній 

сфері.  

У роботі «Археологія знання» М. Фуко стверджував, що дискурс – це 

творець і передавач соціальних цінностей, інститутів та ідеологій в даній 

культурі. При цьому, якщо розглядати дискурс в його історичній 

континуальності, то можна спостерігати, в тому числі, зміну парадигм 

суспільного мислення щодо сприйняття та розуміння політичної реальності. 

На думку М. Фуко, дискурс виходить за рамки раціональної діяльності, він 

являє собою своєрідну оцінку конкретного явища в системі визначальних 

цінностей, які втілені в структурах мови, в соціальній символіці та приховані 

від безпосереднього спостереження. Для М. Фуко дискурс – це соціально 

обумовлена організація системи мови і дії [182, с. 249]. Отже, дискурс 

інтерпретується ним як «семіотичний процес», що реалізується в різних 

видах «дискурсивних практик», включаючи власне мовну практику і 

практику немовну, яка маніфестується в доступних почуттєвому сприйняттю 

формах, наприклад, символічних. 

На наш погляд, також принципово важливим і методологічно 

необхідним досягненням теорії М. Фуко є висновок про те, що дискурс і 

дискурсивна практика не суть кінцеві стани, які необхідно аналізувати як 

результат випадкових, несистематичних попередніх подій; навпаки, по-



96 
 

перше, їх організація і функціонування підпорядковані історично і соціально 

обумовленим правилами «зчеплення» висловлювань і символічного 

конструювання об’єктів, і, по-друге, вони являють собою свого роду ресурс, 

матеріал створення і зміни реальності (а також для нового дискурсу). 

Останнє твердження наводить на думку, що воно має бути доповнене з 

позиції структурно-функціональної теорії дискурс-аналізу, а саме за 

допомогою соціально-конструктивістських теорій М. Пешьо [289; 290], 

Н. Ферклоу [245; 246], К. Герген [252; 253]. 

Спочатку слід зазначити, що в концепції символічного конструювання 

структур і відносин соціального світу отримала розгорнуту інтерпретацію 

ідея Е. Кассірера про діалектику мови як об’єднуючу та роз’єднуючу людей 

символічну форму [75; 222]. Соціальний світ, на думку вченого, стає 

зрозумілим для людей вже в силу їхньої присутності в бутті цього світу, а все 

зрозуміле є вже висловленим і зберігається в буденній масовій мові у вигляді 

(уявно) загальновідомих істин. Таким чином, символічне акцентує в мові 

функцію розуміння навколишньої реальності [45]. Розгорнення цих ідей 

знаходимо також у Р. Келлера (продовжувача ідей П. Бергера та Т. Лукмана). 

На його думку, дослідження політичного дискурсу виступає як вивчення 

суспільних практик і процесів комунікативного конструювання, 

виробництва, стабілізації та трансформації символічних порядків (суспільних 

структур знань), а також їх наслідків. Практики в цьому сенсі є одночасно 

результатом дискурсу і передумовою для нового [231]. При цьому дослідник 

виходить із наступних тверджень: 1) під час суспільних практик набувають 

свого вжитку різні символічні форми (в тому числі, усна та письмова мова); 

2) при практичному вживанні символів зміст значення конструюється 

соціальними феноменами, які тим самим конституюються у політичній 

реальності; 3) структура дискурсу  формується в певний часовий відрізок і 

стабілізується за допомогою специфічних інституційно-організаційних 

контекстів; 4) залучення символічних порядків підлягає правилам 

тлумачення і реконструкції. Дані твердження дозволяють тепер більш 
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предметно розглянути соціально-конструктивістські теорії М. Пешьо, 

Н. Ферклоу, К. Герген. 

М. Пешьо проблематизує зв’язок теорії М. Фуко про дискурсивні 

формації з теорією ідеологічної формації Л. Альтюссера. В цьому аспекті 

дискурсивна формація розуміється дослідником як артикуляція / 

репрезентація / реалізація наперед визначених ідеологічних 

(соціокультурних, політичних) установок учасників комунікації. За 

М. Пешьо, саме ідеологія визначає і зміст дискурсу, і способи його 

виробництва [289].  

М. Пешьо, намагаючись вирішити проблему кордонів дискурсу, 

основний акцент своєї дослідницької роботи зробив на моделюванні 

механізмів соціокультурної детермінації дискурсивних практик. Навіть якщо 

прийняти допущення М. Фуко про те, що мова як діалектична, внутрішньо 

суперечлива сутність завжди є або репрезентантом влади, або самою владою, 

це, тим не менш, не пояснює всього різноманіття механізмів легітимації і 

конституювання певних суспільних явищ, ідеологізації та міфологізації 

суспільної свідомості. У зв’язку з цим М. Пешьо розглядає дискурс як «один 

з матеріальних аспектів ідеології» [289], переводячи таким чином категорію 

дискурсу в сферу історично обумовлених відносин з усією їх 

соціокультурною специфікою. Це дозволяє припустити, що внутрішній 

потенціал і динаміка політичного дискурсу безпосередньо залежать від 

недискурсивних ідеологічних (символічних) феноменів. Як стверджує 

дослідник, «кожна дискурсивна формація підтримує деякі специфічні умови 

виробництва» [289], при цьому під умовами виробництва слід розуміти 

матеріальне, соціальне, символічне і культурне оточення суб’єктів дискурсу. 

Врешті-решт дискурс породжує смисл тих чи інших знаково-символічних 

конструктів: «смисл певної текстової послідовності матеріально збагненний 

тільки тоді, коли ця послідовність розглядається з прив’язкою до тієї чи 

іншої дискурсивної формації» [82, с. 17]. Це означає, що весь масив 

текстових послідовностей, що утворюють дискурс, співвідноситься з 
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певними умовами їх виробництва – з деякою «матрицею смислу», причому 

ця «матриця» не обмежується власне мовою і внутрішньомовними 

закономірностями, але охоплює і комунікативні, символічні, соціальні, 

культурні закономірності. М.А. Можейко порівнює зведення таких 

закономірностей (дискурсивних правил) із «диспозитивом влади-знання» в 

концепції М. Фуко [120, с. 17]. Оскільки «матриця смислу» М. Пешьо є до-

мовною, вона може бути пізнана і описана тільки засобами дискурсу, зокрема 

через ідеологію. Ідеологія, умовно кажучи, є «віртуальний метатекст», з яким 

генетично співвідносяться всі тексти дискурсивної формації. Незважаючи на 

те, що суб’єкт є «підпорядкованим» ідеології і «не знає» про залежність своєї 

мовномислительної діяльності від дискурсу, він неминуче стає полем 

реалізації і ідеології, і дискурсу. Таким чином, М. Пешьо вибудовує 

детермінаційному схему: «ідеологія – дискурс – суб’єкт» [289] в цьому 

аспекті феномен «забуття власної дискурсивної несвободи» [290] має 

важливе епістемологічне значення: якщо ми створюємо собі ілюзії щодо 

незалежності нашої мислительної діяльності від ідеології (символічних 

форм), то необхідно, як мінімум, аналізувати структуру цих ілюзій (бо вони 

не є довільними, а соціокультурно та ідеологічно детерміновані). Разом з 

тим, М. Пешьо відмовляється від лінійного розгляду дискурсу і фіксує увагу 

на дискурсі як самоорганізованому середовищі, відкритій, нелінійній системі, 

яка здійснює  конструктивний вплив на реальність, на суб’єкта, на інші 

дискурси. 

Продовження цієї думки в певному сенсі знаходимо і у Н. Феркло. 

Центральне питання в теорії Н. Феркло [245] – це розгляд зв’язку між 

дискурсивною практикою і соціальними структурами як комплексними і 

змінюваними з плином часу. Дискурс виражається в образах життя, в 

утвердженні ідентичності. Як частина соціальної діяльності, дискурс 

конституює жанри, які являють собою різні способи поведінки, виробництва 

соціального життя, що мають семіотичну природу. Дискурс в репрезентаціях 

конституює соціальні практики. У цьому зв’язку дискурс виконує функції 
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ідентичності, відносин і означування [5, c. 109]. Така тривимірна модель 

дозволяє вивчати комунікативні дії у трьох вимірах: текст (мова, символ, їх 

поєднання); дискурсивна практика (виробництво та відтворення текстів); 

соціальна практика [246]. Така думка представляє інтерес, оскільки дозволяє 

розглядати зміни дискурсу як породження інтертекстуальності: в такому 

випадку та чи інша комбінація елементів дискурсу веде до зміни певного 

дискурсу, і, отже, до зміни політичної реальності [179].  

На основі створених значень соціальні відносини упорядковуються. 

Один з аспектів такого впорядкування – це домінування: деякі способи 

створення значень є домінуючими в певному порядку дискурсу. Політична 

теорія «гегемонії» Лакло-Муфф в такому разі може бути успішно застосована 

для аналізу порядку дискурсу [245; 271]. Тут важливо зазначити, що 

відповідно до цієї теорії гегемонія завжди буде знаходитися в більшій чи 

меншій мірі в стані гегемонічної боротьби: іншими словами, порядок 

дискурсу – це не закрита, а, скоріше, відкрита система, залежна у великій 

мірі від актуальної взаємодії комунікантів у площині політичної реальності. 

Тобто, реструктуризація порядку дискурсу має відношення до мінливих 

відносин, змін у суспільній мережі. 

При вивченні діалектики дискурсу в історичному аспекті (в аспекті 

соціальних змін) виникає питання про способи та умови процесів 

інтерналізації дискурсу. Дискурси містять репрезентації сучасного і 

минулого речей, а також припущення (imaginaries) щодо того, якими речі 

повинні або могли би бути. Процес «зміни суб’єкта» при цьому може 

розглядатися і в рамках нав’язування сучасних дискурсів, яке має 

матеріальне вираження: дискурси впроваджені не тільки в стилі та способі 

використання мови, вони також матеріалізовані в мистецтві, музиці, 

архітектурі та інших знаково-символічних об’єктах [35]. 

Так чи інакше, збільшення ролі мови в суспільному житті призводить 

до підвищення рівня свідомого втручання в мовні практики за допомогою 

особливих технологій. Даний процес Н. Феркло позначив терміном 
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технологізації дискурсу (тема якої вже зачіпалася у попередньому підрозділі) 

[245, c. 62], яка включає інституційне впровадження оформлення та 

переоформлення мовних практик та навчання інституційного персоналу з 

метою оволодіння новим дискурсним ресурсом. Дискурсивні технології, за 

Н. Феркло, це різновиди технологій управління: стратегії і техніки, за 

допомогою яких різні сили намагаються реалізувати свої проекти та 

програми [138, c. 22]. Таким чином, політичний дискурс за своїм характером 

спрямований на навіювання, на зміну намірів, думок і мотивування дій. 

Розвиток цієї ідеї знаходимо у К. Герген, який звертає увагу на 

процеси, в яких і за допомогою яких конструюється і підтримується 

соціальна реальність [252]. Його інтерес знаходиться у площині вивчення 

зв’язку між дискурсом і соціальною реальністю. Дослідник вважає, що слід 

аналізувати комплекси текстів (а не окремі тексти), оскільки мова йде про 

зв'язок між текстами, зміни в текстах, нові текстуальні форми, нові системи 

поширення текстів, що в цілому конституює дискурс в часі. Рівним чином, 

ми повинні враховувати соціальний контекст, в якому існують тексти і 

виробляються дискурси.  

К. Герген в якості джерел свого розуміння соціального 

конструкціонізму (дискурсивного спорудження людськими спільнотами 

соціально-психологічних світів) називає «Істину і метод» Г. Гадамера і 

«Структуру наукових революцій» Т. Куна. У Г. Гадамера він виділяє поняття 

«горизонт розуміння», що відсилає до наявності певної передструктури 

розуміння, яка задає інтерпретацію реальності. К. Герген припускає 

плюралістичність істини і відповідно демократичність в порівнянні з 

тоталітаристською однозначністю істини.  

Опис реальності, яким послуговуються члени політичної спільноти, 

знаходить своє походження у їхніх взаєминах (демократичного або 

недемократичного характеру). Способи, які вони використовують для 

координації самих себе в світі та самого світу, завжди визначені символом. 

Саме завдяки такого роду взаєминам наші світи створюються: через те, що 
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ми сприймаємо як корисне, цінне, що заслуговує уваги, конституюються 

наші зобов’язання. Завдяки взаєминам індивіди можуть в будь-який час 

починати процес реконструювання світу. Послуговування символом, в 

такому разі, є виявом участі в суспільному житті через визначення свого 

вибору суспільно-політичних цінностей та відокремлення себе від Інших. 

Разом з тим, у разі виникнення сумнівів щодо придатності символу до 

існуючих умов, він є відкритим для трансформації. Таким чином, постійне 

оскарження смислу домінантного концепту виступає сутністю реального 

політичного процесу, появу нових концептів можна трактувати як маркер 

змін, які відбуваються в політичній реальності (адже коли трансформуються 

базові концепти політичного дискурсу, дослідник може чітко позначити 

напрямок змін, що відбуваються в суспільній практиці). 

Розгляд лінгвосеміотичної концепції дискурсу як наративу, 

філософсько-культурологічних теорій дискурсу та соціально-

конструктивістських теорій дозволяє, таким чином, нам говорити про 

наявність в політичному дискурсі двох компонент: нормативно-ціннісної та 

емоційної, що дає змогу визначити пару параметрів організації 

концептуального політичного дискурсу: етосний і пафосний параметр, які 

розгортаються в певних символічних координатах політичної реальності, що 

задаються міфом, символом, ритуалом, знаком, мовою, метафорою, 

наративом. Крім того, як сума зазначеного у даному підрозділі та 

попередньому, вимальовується розуміння організації концептів в дискурсі. 

Так, як ми побачили вже, у науковій літературі існують різні уявлення 

про організацію концептів, але по суті, вони не відрізняються принципово, а 

тільки доповнюють один одного (але, так чи інакше, відмінними рисами 

дискурсу визначаються «його пов’язаність (когеренція), а також 

метакомунікативна самоорганізація» [110, c. 202].  Так, В. Манном та 

С. Томпсон була розроблена так звана «теорія риторичної структури», яка 

пропонує таку модель структури дискурсу [278], де дискурсивна одиниця (за 

яку, згідно з попереднім підрозділом, ми вважаємо концепт) може виступати 
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в ролі ядра чи сателіта. При цьому більша частина дискурсивних відносин 

асиметрична й бінарна, тобто як раз містить ядро (домінантний концепт) і 

сателіт. Також дослідники вказують на те, що можуть існувати й інші 

відносини – симетричні, які з’єднують ядра. Це дозволяє представляти 

дискурс у вигляді мереж дискурсивних одиниць і риторичних відносин. У 

дослідника У. Чейфа поняття ядра Манна-Томпсон співзвучно із поняттям 

«кванту» актуалізованого знання. Пояснюючи причини того, яким чином 

виокремлюється такий квант, він наголошує, що це обумовлене здібністю 

суспільства «фокусувати свою свідомість лише на обмеженому фрагменті 

світу в кожен даний момент» [223]. Такий підхід видається ймовірним й 

наводить на розуміння дискурсу як системи об’єднаних квантів. Така система 

вочевидь передбачає, що концепти знаходяться не в розрізненому, 

хаотичному стані, навпаки – їм властива деяка впорядкованість і 

співвіднесеність відносно один одного, при тому що їх об’єднує певний 

загальний семантичний контекст.  

В свою чергу Ф. Реканаті вводить  у науковий вжиток поняття 

«ментальної енциклопедії», під якою розуміється «вся сукупність 

персональних знань, переживань, асоціацій, уявлень, концепцій і т.д., 

оформлених в цілісну систему» [297]. Інформація в «ментальній 

енциклопедії», на думку дослідника, представлена у вигляді різних концептів 

(«досьє»), або інтенціональних вікон, що виступають неодмінною умовою 

для адекватної інтерпретації дійсності. Знання про реальність як концепт, 

таким чином, трактується як результат процесу пізнання дійсності, що 

відображається у свідомості людини у вигляді уявлень, понять, суджень, 

гіпотез, теорій, принципів, законів, закономірностей та інших смислових 

одиниць,  які об’єктивуються знаково-символічними засобами. Іншими 

словами, знання здобувається індивідом у процесі «перекладу» концепту в 

форму відображення навколишньої реальності, яка «присвоюється» 

особистістю і, в підсумку, входить до континууму політичної інформації (у 

тому числі, і в процесі дискурсивного способу трансляції). Таким чином, 
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політичний концепт – це, можна сказати, квант змісту політики як тексту, 

який репрезентує в процесі дискурсивної практики динаміку пізнавальної 

діяльності індивіда, спрямовану на формування змін до символічній картині 

політичної реальності, як способі концептуалізації дійсності. При цьому 

важливо відзначити той факт, що в ситуації сприйняття нової інформації 

діяльність учасника комунікації носить інтерпретативний характер.  

Межі дискурсу встановлюються, таким чином, щодо деякого періоду 

часу. Розвиток системи дискурсу відбувається в смисловому просторі, а 

«живою тканиною» є смислові потоки [167], які підживлюються сенсорно-

перцептивною образністю, знаково-символічною інтерпретацією первинних 

образів, дією перетвореної форми в тексті, і, нарешті, впливом 

екстралінгвістичного середовища ситуативного, комунікативно-

прагматичного і культурного контекстів. У своїй єдності названі потоки 

створюють умови, коли знаки стають символічними одиницями, здатними 

нести не тільки раціональну інформацію, але і виражати практично незримий 

спектр людських емоцій, «представляючи в єдності розуміння і переживання 

людиною сприйманого світу» [5]. При цьому домінантний смисл, що 

синхронізує компоненти, які знаходяться в динамічній рівновазі 

(/нерівновазі), виступає креативним аттрактором, організуючи дискурс. 

Підсумовуючи все вище зазначене, що стосується структурної 

організації концептуального дискурсу, то ми у розрізі перерахованого, а 

також слідом за М. Мінським вважатимемо, що вона являє собою мережу, 

яка складається з вузлів і відносин [84]. Мережева організація 

концептуального політичного дискурсу, на нашу думку, постає у формі 

існування центрів актуальності, в яких породжується дискурс та його 

концептуальне наповнення, і периферію кожного з цих центрів, яка включає 

аналогічні концепти, що знаходяться в певній відповідності до домінантного 

концепту. У зв’язку з цим пропонуємо виділяти такі види концептуального 

дискурсу у відповідності до його внутрішньої організації, як монополярний 

та мультиполярний, що відповідають наявності одного чи кількох центрів 
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актуальності відповідно. За монополярного дискурсу програмування 

ціннісніх орієнтацій суспільства досягається через монополію влади на 

інформацію і повний контроль над засобами масової комунікації. 

Монополярний політичний дискурс відрізняється повною 

інстітуціоналізацією та ігноруванням інформаційних потреб реципієнтів. 

Монополярний дискурс має монологічний (односторонній) характер. В свою 

чергу мультиполярний дискурс засновується на тріаді комунікації «влада – 

опозиція – громадянське суспільство». Зіставлення монополярного та 

мультиполярного дискурсу показує, що друга модель є приблизно 

збалансованою за допомогою симетричного спілкування та взаємодії різних 

центрів актуальності.  

Але важливо зазначити наступне. Не дивлячись на те, яким є дискурс 

– мультиполярним чи монополярним, елементи його системи у своїй 

поведінці тяжіють до найбільшої впорядкованості. Поступово динамічні 

процеси усередині дискурсивного простору та сигнали із зовнішнього 

середовища (контексту) порушують рівновагу і призводять до виникнення 

випадкових коливань (флуктуацій), які посилюючись, можуть так впливати 

на систему, що вона наближається до точки розгалуження (біфуркації) – 

тобто моменту вибору подальшого шляху. В результаті, чинячи опір 

руйнівним тенденціям, система позбавляється від надлишків інформації (яка 

не відповідає реальності): відбувається її розсіювання із одночасним 

виробленням нового знання, що допомагає впорядкуванню системи. Для 

дискурсу флуктуації важливі в тій мірі, в якій загальна система смислів 

модифікується під впливом будь-якого з елементів системи і тих 

функціональних коливань, які викликані впливом ззовні або зсередини. У 

дискурсі нелінійні (революційні) властивості проявляються тоді, коли 

загальний зміст системи конкретного комунікативного блоку (концепту) не 

дорівнює обставинам реальності. При цьому, як зазначає М. Ільїн, щоб 

зрозуміти і проаналізувати дискурси, недостатньо працювати тільки зі 

словами та словесністю в її різних формах. Будь-які нормативні інтерпретації 
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політики, будь-які описи політичних фактів або емпіричні зіставлення явищ є 

лише обмеженими фрагментами політичної дійсності. Щоб надати їм 

узагальненого сенсу та єдності, необхідно виявити як загальну логіку 

семіотичної системи політики, так і сукупність процесів такого моделювання 

всередині окремих політичних «світів» [67]. На нашу думку, як перше, так і 

друге є детермінованими символічною сферою політичної реальності, що 

реалізується у покладенні символів в основу вибудовування винайденого 

змісту політичної концептосфери.  

2.3. Специфіка концептуалізованих форм репрезентації політичної 

реальності у процесуальному вимірі символізації 

Викладене у попередньому розділі дозволило нам виявити 

співвідношення символізації політичної реальності та концептуального 

політичного дискурсу, у рамках якого останній виступає змістовною 

фіксацією репрезентації політичної реальності на певному етапі розвитку 

політичної системи або політичних відносин, а символізація – процесом 

відтворення політичної реальності в символічних формах, що детермінують 

структурну логіку політичного дискурсу, і одночасно є фактором 

спричинення трансформації останнього. З огляду на це постає питання щодо 

встановлення специфіки концептуалізованих форм репрезентації політичної 

реальності у процесуальному вимірі символізації. На наш погляд ця 

специфіка полягає у слідуванні чотирьом принципам організації 

концептуального дискурсу, серед яких ми виділили принцип міфоцентризму, 

принцип наративності, принцип театралізації та принцип динамічності. 

Почнемо з принципу наративності. Те, що повідомляється у 

політичному концепті, може мати комунікативний статус знання, 

переконання, думки, розуміння та інших наративних форм (чим і 

визначається креативна компетенція нарації). Згідно із трактуванням 

французьких авторів, зокрема А.Ж. Греймаса та Ж. Курте, «виробництво того 

чи іншого дискурсу виступає як послідовно здійснюваний вибір 
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можливостей, що прокладає собі шлях крізь сітку обмежень» [49]. 

Обмеження, про які говорять дослідники, пов’язані із тим, що дискурс в 

цілому визначається з’єднанням семіотико-наративних і дискурсивних 

структур. Таким чином, форма, якщо можна так висловитися, готового 

дискурсу «залежить від двох типів добору, що відбувається при цьому». 

Якщо розглядати семіотико-наративні структури як інвентар форм, які 

можуть бути висловлені, то акт висловлювання має на меті відібрати ті з них, 

яких він потребує, щоб «стати тим чи іншим дискурсом» [49]. А.Ж. Греймас і 

Ж. Курте вважають, що «можна бачити в глибинних наративних структурах 

якусь інстанцію, здатну пояснити виникнення і розвиток будь-якого значення 

(і не тільки словесного), здатну також породжувати форму не тільки 

наративного виконання.., але також організовувати різні форми дискурсивної 

компетенції» [49, с. 504]. Ці семіотичні структури, точніше семіотико-

наративні, є джерелом основних означаючих форм. Таким способом 

семіотичні структури, тобто наративи, управляють дискурсивними 

структурами. В результаті, наративність розглядається цими авторами як 

організуючий принцип будь-якого дискурсу, «конституюючий глибинний 

рівень семіотичного процесу» [49, с. 505].  

Цю думку підтримує і Ж. Женетт, який вважає, що дискурс перебуває 

у нерозривному зв’язку з нарацією, яка його породжує, а згідно з позицією 

Т.А. ван Дейка, текст трактується як знакове тіло дискурсу, який у свою 

чергу розуміється як «комунікативна подія» [232]. У цьому сенсі 

наративними можуть бути не тільки вербальні тексти (з їх «фікціональною» 

квазіподієвістю). У якості наративу можуть постати і скульптура, і навіть 

музика (популярна, оперна або балетна), бо наратив не є тільки сама оповідь 

(тобто композиційна форма тексту); він являє собою текстопороджувальну 

конфігурацію двох рядів подієвості: референтного (сповідуваного, 

засвідченого) та комунікативного (коли саме засвідчення виступає як подія). 

Предметно-тематичні конвенції, що визначають референцію наративу (чим 

би він не був), являють собою традиційні для нього концепти героя і картини 
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світу. При цьому передбачається, за думкою Б.О. Кормана [136], що 

реципієнт інформації, поданої у формі наративу, повинен володіти певною 

комунікативною компетенціює щодо його сприйняття (тобто бути 

«концепірованим» із смислом поданого концепту).  

Членуючи подієву динаміку на епізоди та пов’язуючи їх в наративний 

ланцюг, ми виявляємо певний ціннісний кругозір, який і виявляється 

семантичним універсумом тексту. Відбір предметів бачення, їх ознак, дій, 

зв’язків, просторово-часове і ціннісне їх співставлення в розповідальному 

кадрі фокусує увагу адресата, задає адресату наративної дискурсії деяку 

точку зору на даний фрагмент референтної події. Вже згадуваний Ж. Женетт, 

який виходив з введеного К.  Бруксом і Р.П. Уорреном [319] поняття «фокус 

нарраціі», визначив це явище як фокалізацію. При всіх розбіжностях у 

трактуванні даного поняття, фокалізація означає «регулювання наративної 

інформації», яке полягає в тому, що «оповідання може повідомити читачеві 

більше або менше подробиць, більш-менш безпосереднім чином, і тим самим 

сприйматися <...> як віддалене на більшу або меншу дистанцію від того, хто 

її викладає», тобто як встановлююче по відношенню до адресата «ту чи іншу 

перспективу» [64, c. 180-181]. 

Розуміння «метанарації» як культурної домінанти (в розумінні 

Ф. Джеймсона [266]), що функціонує в традиції в якості парадигмальной 

матриці і невідрефлексованої системи координат, багато в чому зближує це 

поняття з міфом. Коли ми відзначаємо безпосереднє сприйняття світу як 

самоочевидної реальності, тоді ми з необхідністю приходимо і до визначення 

наявності міфологічної складової в різних сферах культури, в тому числі і 

політичної. Таким чином, дослідження сутності міфу приводить нас до 

очевидності як граничної підстави будь-якого знання про світ. А якщо в 

якості цього знання (про політичну реальність) ми розглядаємо політичний 

концепт, то це дозволяє зафіксувати міфологічну природу концепту, а отже і 

міфоцентризм як один із головних принципів організації політичного 

дискурсу в його процесуальному аспекті: «Сьогодні ясно лише одне: світ 
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знову перехилений в міфологічну суцільність, і немає на нього більше 

«чистого», «розумного» погляду» [17]. 

І дійсно, спостерігаючи відродження міфологічного свідомості, багато 

дослідників говорять про настання епохи «сучасної первісності» або 

«магічного ренесансу», тобто повернення до архаїки на новому 

цивілізаційному рівні розвитку культури. Вчені відзначають, що конструкти 

сучасної (політичної) свідомості міфологічні тому, що в основі своїй мають 

первинний досвід зіткнення з динамічною дійсністю, яка все більше 

ускладнюється. Якщо ми задумаємося, що саме транслюють ці смисли, то 

побачимо, що вони націлені на актуалізацію синкретичного світогляду, в 

якому все стає рівним всьому, зникають початок і кінець, органічно 

поєднуються різнорідні елементи. І в цьому аспекті має сенс говорити про 

близькість сучасного мислення до архаїчного. Один із значущих моментів, 

який демонструє цей зв’язок, є функціонування архаїчних міфологем у 

сучасній політичній свідомості, особливе місце в системі яких займає 

формування порядку з хаосу, а також момент створення соціального світу і 

культурних благ. Разом з тим, міфологічні персонажі та їх сюжети, як 

правило, описують частину символічної реальності, яка є умовним 

відображенням дійсного буття. Вони є символом безлічі можливих смислів, 

але не «всім зрозумілим» знаком відомого пояснення життя. Тому жоден 

персонаж міфологічного сюжету не буде буквальністю, а просто 

іносказанням, метафорою. Таким чином, будь-який символічний текст – це є 

запрошення до пошуку і безліч смислів, які здатні об’єднатися у своїй 

сукупності, відкривши якусь нову картину тлумачення. 

Таким чином, можемо зафіксувати «оповідну форму» міфу, який, за 

характеристикою О.М. Фрейденберг, «був всім – думкою, річчю, дією, 

істотою, словом»; тоді як нарація, зберігши «весь колишній інвентар міфу», 

зробила його «персонажем, сценарієм, сюжетом» [146]. Іншими словами, 

протяжною  і «зримою» природою, нерозривною з людиною. Таким чином, 

можна сказати, що міфологічна природа є безпосередньою формою 
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людського буття, а отже і дискурсу як вияву суспільної практики. Таким 

чином, пізнання міфу постає як можливість встановлення ціннісно-смислової 

єдності політичної реальності та пояснення неявних джерел її 

повсякденності. Дослідження специфіки сучасного міфологічного 

конструювання реальності дозволяє виявляти зв’язків між різнорідними 

феноменами культури з погляду вираження в них первинного досвіду 

переживання світу. І в цьому сенсі сучасна міфотворчість – це не стільки 

створення окремих культів і стереотипів масової свідомості, ідеологій і 

технік маніпуляції, це (в більш широкому розумінні) формування смислового 

поля соціально-політичної реальності суспільств.  

Наразі міфи є невід’ємним елементом в техніці соціального 

управління, і важно уявити ситуацію, коли міф втратить своє значення як 

організуючої структури масової свідомості. Адже, як зазначає Е. Кассірер, 

«міф зруйнувати складно; він невразливий і нечутливий до раціональних 

аргументів, його не можна заперечувати за допомогою силогізмів» [76, 

с. 108-122). І хоча М. Вебер [37] говорив про історичну раціоналізацію 

картини світу, яка призводить до знецінення уявлення про сакральне, проте 

політична практика доводить, що розпад однієї міфологічної структури 

незмінно веде до створення іншої (виразний приклад – революційні міфи 

України 2013-2015 рр.). 

Дискурс містить в собі міфологеми і пов’язані з ними символи в їх 

існуючих або можливих інтерпретаціях. У дискурсивному міркуванні 

важливі натяки, алюзії, ремінісценції, прецедентні імена – все те, що відсилає 

до колективної пам’яті, що є нерефлективним і перебуває на рівні 

«колективного несвідомого» та тягне за собою певні семантичні шлейфи, 

завдяки чому хід думки сприймається правдоподібним та допустимим. 

В силу неповноти дискурсивного міркування можливі варіанти 

використання дискурсивних технологій, коли тільки один символ або 

прецедентне ім’я сфокусовують в собі центральну ідею і концентровано 

виражають суть думки та її спрямованість [137]. Таким чином, концепт як 
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особлива дискурсивна форма мислення здатен організовувати та 

спрямовувати суспільну думку завдяки тому, що сам є конституйований 

символом та утримується ним. 

Важливо наголосити, що саме символіко-ритуальні, знакові 

зображення будь-якої культури, незалежно від коду зображення 

(антропоморфні образи, фантастичні персонажі, абстрактні візерунки) завжди 

дають нам уривок міфу, досить відкритого або зашифрованого 

багатошаровістю символів, зрозумілих членам суспільства на даному етапі 

розвитку системи. Це можуть бути статуї, монументи, меморіали, 

карикатурні алегорії, знакові візерунки на архітектурних об’єктах, агітаційні 

плакати тощо. Так чи інакше, будь-яка образотворча «знакова» система 

політичної культури є статичним затвердженням її міфу, а синтез різних 

дискурс-елементів (метафор, символів, імен та ін.) стають положеннями, що 

складають змістовне і смислове ядро дискурсу, конституюють його форму. 

Ритуально-обрядові дії підтримують соціальну стабільність буття, оскільки 

здійснюються одночасно в двох хронотопах: актуальному (евентуальному) та 

віртуальному. Так, М. Еліаде зазначає: «парадоксальність обряду в тому, що 

будь-який освячений простір збігається з центром світу, так само як час будь-

якого ритуалу збігається з міфічним часом «початку» [202, c. 36]. Таким 

чином, можна констатувати, що саме на символіко-міфологічному рівні і 

генерується політичний дискурс, саме в площині символічних форм 

знаходиться його джерело.  

У зв’язку з цим, можна розуміти політичний дискурс наступним 

чином: політичний дискурс – це форма мислення, конкретність якої задана 

тими чи іншими міфологічними та символічними, а також (похідними від 

них) метафізичними постулатами, сюжетами та образами, яка генерує та 

обумовлює принципи, правила і установки, що конструюють і структурують 

суспільну думку, що задають її інтенцію, що допускають або забороняють 

той чи інший вибір політичних образів і символів, метафор і порівнянь, кліше 
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і банальностей, фігур мови і фігур замовчування, аргументів і 

контраргументів. 

Іншими словами, структура міфу і варіанти його екзегези 

(інтерпретації) задають «силові лінії» думок та міркувань, зумовлюють «хід 

думки» та її інтенцію. У цьому сенсі природа концептуального політичного 

дискурсу не логіко-раціональна, а культурно-символічна. У політичному 

дискурсі реалізується логіка символу з його різноспрямованими векторами, 

завдяки чому народжуються різні політичні концепти, у тому числі й 

альтернативні. Слідування логікою політичного символу, його світоглядних 

та ціннісних посилів, його смислу та інтуїції слугує запорукою легітимації 

політичного дискурсу, допустимості і виправданості пропонування 

громадськості тієї чи іншої форми висловлювання або поведінкової 

маніфестації. 

Змішаний (вербально-невербальний) характер комунікації 

сьогоднішнього дня неминуче перевів спілкування в русло «демонстрації 

смислів» [196], підсиливши його інтерактивну сутність. Необхідність 

презентації концептів та образів політичної реальності пов’язана з категорією 

інформативної насиченості, а також категоріями точності / приблизності, які, 

у свою чергу, визначають як символічний (візуальний), так і вербальний план 

семіотизації дійсності. Інформативна насиченість символічної форми 

визначається як результат виконання нею найважливішої функції – 

кумулятивної, яка виявляється у здібності такої форми містити в собі цілий 

ряд смислових компонентів, що відображають ту чи іншу частину реальності 

і виконують жорстко закріплене за кожним таким компонентом завдання. 

Виконання презентаційної функції політичних концептів в дискурсі 

забезпечується прагматичною категорією театральності [187], яка є 

лінгвосеміотичним інструментом, що реалізує потреби людини у формуванні 

зручного для її існування середовища проживання і комунікації. Основними 

параметрами театральності як принципу організації політичного дискурсу є її 

наступні характеристики: сценарність, ритуальність, штучність, умовність, 
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спонукальність, метафоричність, символічність, презентаційна 

емоціогенність. Театральність реалізується в рольовій структурі політичного 

дискурсу через введення у комунікацію типізованих учасників 

(комунікативних типажів, масок, амплуа), залучення в демонстраційну 

комунікацію знаків схвалення, таких як оплески і овація [249; 283]. 

При виявленні закономірностей такого процесу сутність концепту 

зв’язується з його презентаційними характеристиками, інакше кажучи, 

концепт розглядається як уявлення. Оскільки політичний дискурс – це 

простір для реалізації політичних концептів, тому важливим для нас 

представляється виявлення способу концептуалізації та реалізації уявлення 

про концепт в дискурсі. Концепти як ментальні конструкти групуються в 

систему і отримують мовне вираження завдяки сформованим на їх основі 

структурам, які, у свою чергу, утворюють дискурсивну систему, що 

складається з презентаційної структури та її мовного втілення. 

У структурі концепту ми виокремили (в попередньому розділі) 

когнітивну та прагматичну (емотивно-оцінну) складові, що корелюють між 

собою своїми елементами. Концепт, актуалізуючи та об’єктивуючи себе в 

діяльності мисленнєвій (розуму), предметній (практика) і знаковій (семіозис), 

являє собою вихідну ідеальну базу породження актуальних смислів і картин 

того ідеального світу політичної реальності, які впорядковуються мисленням 

і виражаються символом. При цьому, як видається, в комунікативному 

процесі концепти виступають в комбінованому смисловому змісті, за якого їх 

когнітивна складова (зміст концепту, закріплений в суспільній свідомості) 

мінімізується, тоді як прагматична (емотивно-оцінна) сутність концепту 

гіперболізується і, що примітно, як правило, в інтересах влади, інститутів 

влади, культуроформуючих інститутів тощо. 

При цьому підміна істинного хибним (чи новою інтерпретацією) 

вимагає певної режисури (драматургії [225]) політичних дій, що мають на 

меті введення в понятійний оборот політичної свідомості концептів, 

покликаних замістити концепти наявні. Задля цього концепт, маркується як 
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«хороший» і «[життєво] необхідний», піддається презентаційній 

(лінгвосеміотичній) обробці, а потім через засоби медіа цілеспрямовано 

впроваджується в суспільну свідомість. Як зазначають дослідники, які 

опікуються даною проблематикою, всі концепти, залучені в комунікативний 

політичний процес, піддаються драматизації або театралізації. Розглянемо 

підстави таких суджень. 

Homo Politicus з’єднує в структурі власного «Я» дві базові іпостасі: 

Homo Loquens і Homo Ludens (у трактуванні Й. Хейзінга [186]), тобто 

предстає як мовляча особистість і граюча особистість (що демонструє та 

представляє). В результаті, моделювання політичної реальності спирається на 

візуальне сприйняття та аналіз (оцінювання) предметів матеріального світу: 

символічне сприйняття політичної реальності людиною насамперед є 

візуальним; саме тому освоєння реальності відбувається в тому числі (а, 

може, навіть, перш за все) через театр; це підтверджується етимологією 

самого слова «театр» – від грецького «theasthai» (дивитися) і «thea» 

(спостереження). 

Освоєння політичної реальності за допомогою театру та гри (за 

висловом І. Хейзінга, гра забезпечує порядок [186, с. 17-24] означає, що 

політична реальність повинна бути відображена у свідомості у вигляді 

закінченого образу, причому ця закінченість повинна виражатися за 

допомогою точного налаштування (граничного фокусування) створеного 

образу. Щоб міцно зафіксуватися в колективній пам’яті і далі успішно та 

постійно відтворюватися в процесі комунікації, створений образ повинен 

бути насиченим, яскравим, емотивно-мотивованим, відтворюватися знову й 

знову, тобто володіти рекурсивністю. Іншими словами, необхідно, щоб 

символи могли бути легко вилучені з пам’яті на першу вимогу. 

Театральність як лінгвосеміотичний компонент комунікації досить 

уважно вивчалася в різних наукових розробках: як лінгвокультурний 

механізм трансляції смислів [97; 149; 236; 249], як специфічне вибудовування 

індивідом системи кодів для реалізації свого впливу на соціум [230], як 
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ритуализована модель комунікації, нарешті, як «метафора життя» [312]. 

Театральність крізь призму лінгвосеміотики розглядається в тісній прив’язці 

до дискурсу. У політичному дискурсі вона проявляється як обряд і ритуал. 

Політичний дискурс демонструє ще один важливий компонент театральності 

– її метафоричність. Про театральність дискурсу політичного говорять в тому 

сенсі, «в якому метафора театру застосовується до реального життя взагалі» 

(«Весь світ театр»), іншими словами, за думкою Е.І. Шейгал, «процес 

політичної комунікації можна описувати і пояснювати, користуючись 

категоріями театру» [193]. 

Таким чином, драматургічний підхід до політичної комунікації 

дозволяє розглядати її як символічну взаємодію в соціально-політичному 

контексті. За К. Бюрке [221], така взаємодія відбувається на сцені, 

здійснюється агентами / акторами, які переслідують певні політичні цілі, і 

включає використання різних комунікативних засобів. Політичний процес, 

отже, можна представити як символічну комунікацію: адже, без символів та 

алегорій, як відомо, театр існувати не може, оскільки вони притаманні йому 

за його призначенням  [193]. 

На думку С. Кара-Мурзи [71], слід пам’ятати, що театралізація 

політичного дискурсу сприяє мобілізації аудиторії на сигнали влади. На 

думку Гі Дебора, в процесі трансляції вистави людина починає втрачати 

власну індивідуальність, і будь-яка індивідуальна реальність стає 

соціальною, ставиться у безпосередню залежність від суспільної влади і нею 

ж сфабрикована. Занурення в політичний перфоманс, можливість «побути в 

гущі подій» роблять колосальний психологічний вплив на людей. У 

поєднанні з масштабними політичними потрясіннями це призводить до 

втрати людьми здатності критично оцінювати дійсність і відкриває «вікно 

можливостей» для маніпуляцій [71, с. 64]. На думку Л. Фейербаха, «наш час 

<...> віддає перевагу образу – замість речі, копії – замість оригіналу, поданню 

– замість дійсності, видимості – замість буття <...>. Бо для нього священна 

тільки ілюзія, істина ж профанна» [178]. 
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У перфомативному суспільстві відбувається обігрування базових 

символічних форм, що перетворює їх на симуляцію реальності. У рамках 

здійснення гри актуалізуються найважливіші цінності перфомативного 

суспільства: іронія, імітація (мімікрія), пародія, інтертекстуальність тощо. 

При чому інтертекстуальність представляється не тільки як властивість 

тексту (політики в нашому випадку), але і як інструмент соціальної зміни. Це 

обумовлене тим, що суспільно-політичні зміни у купі із безперервною 

появою нових кодів поведінки та забуттям (/згадуванням) колективної історії 

вимагають оповідань (наративів), заснованих на надмірності, що, у свою 

чергу, актуалізує розважальність і навмисне поводження із символом як з 

товаром.  

Всі учасники в такому випадку підкоряються певним правилам – 

правилам гри. Таким чином, ми виходимо на поняття «гри» (яке часто вживає 

Ж. Бодрійяр [26]) як ключове для розуміння політичних відносин. 

Ж. Бодрійяр наполягає на тому, що сучасна культура заснована не на 

спогляданні, а на візуалізації образів, що знову відсилає нас до особливостей 

суспільства спектаклю (у розуміння Гі Дебора). Найближчим наслідком 

візуалізації та театралізації політичного дискурсу є зміна політики. Політика 

починає усвідомлювати себе як драматургія: іншими словами, у неї 

з’являється сценарний план. Це дозволяє засвідчувати принцип динамізму як 

один із специфічних характеристик концептуалізованих форм у 

процесуальному вимірі символізації. Розглянемо детальніше. 

Концепт, як уже зазначалося вище, є цілісним утворенням, здатним 

поповнюватися, змінюватися і відображати людський досвід. Отже, 

структура концепту динамічна. Динаміка політичного дискурсу виступає, 

таким чином, як міграція, або обмін змістом між текстом (політикою), 

контекстом і смислом. Основними причинами, які визначають динамізм 

політичного дискурсу, є розвиток суспільства (еволюційний / революційний) 

і, відповідно, розвиток мовної особистості, різний ступінь взаємодії та обміну 

інформацією між членами політичної спільноти, зміна останньої в процесі 
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зовнішньо-політичних процесів. На думку І.Т. Касавіна, дискурс утворює 

діяльнісно-комунікативний контекст, який безпосередньо супроводжує текст 

(або ж існує в якості його скритого підтексту) [73, с. 13-19]. 

Оскільки політичний дискурс включає в себе мову та інші семіотичні 

системи і при цьому знаходиться у діалектичній єдності із соціально-

політичною практикою, остільки поступальні та радикальні суспільні зміни, 

що відбуваються в суспільному житті, напряму пов’язані із трансформацією 

дискурсу, що вочевидь в першу чергу відбувається у площині знаково-

символічної сфери і потім переходить на відносини в рамках політичної 

практики. 

Взаємовідносини з політичною реальністю багато в чому 

визначаються специфікою дискурсу, але всякий раз вони зводяться до 

трансформації дискурсу, яка вимагає зміни або доповнення системи 

концептів, встановлення інших відносин між ними, відмови від зайвих 

ідіологем або відносин. Ця трансформація носить кумулятивний характер, 

тобто дискурс не переглядається повністю, а збагачується новими 

концептами і відносинами, – якщо мова йде про еволюційний шлях ротації 

політичних концептів. Але «зіткнення з реальністю» можуть проходити і в 

більш радикальній манері, – тоді трансформацію дискурсу можна вважати 

революційною. В будь-якому разі, варто зазначити наступне: якщо концепт, 

як ми сказали вище, складається з шарів різного часу походження, то 

природно представляти його еволюцію (/революцію) у вигляді якоїсь 

послідовності (або ряду), ланками яких є стадії концепту, або, інакше 

кажучи, даний концепт у різні історичні періоди розвитку даної політичної 

системи. Між цими ланками відразу ж встановлюються особливі відносини 

спадкоємності форми і змісту, завдяки яким щось зі старої стадії концепту 

обов’язково стає знаком в його новій стадії.  

Динамізм концептів як принцип організації, становлення й 

розгортання політичного дискурсу так чи інакше досліджувався в рамках 

теорії еволюційних рядів Е. Тайлора, «функціональної семантики» 
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Н.Я. Марра, існування концепту в латентному вигляді в «образі» в концепції 

О.М. Фрейденберг. І, так чи інакше, діалектика концептів напряму 

виявляється пов’язана із категорією актуальності. Акцент на «актуальності» 

покликаний підкреслити «функціональний початок культури», актуальна 

культура – це «культура, що виражає в масштабі суспільства масове, типове, 

панівне» [190, с. 94], відокремлена від культури «незатребуваної» в даний 

період. З цього можна виввести, що концепт як елемент культури має 

антропологічну природу: у цьому сенсі політичний концепт – це «людське, 

особистісний вимір історії, вираз зміни самої людини в ході історичного 

розвитку, процес і міра самовизначення і самореалізації людини» [190, с. 94]. 

При цьому еволюція поля концептів в політичному дискурсі неодновекторна, 

оскільки обумовлена процесами, що відбуваються у символічній сфері. Але 

так чи інакше, в результаті такий рух концептів в дискурсивному полі постає 

у вигляді їх нової ієрархизації, яка споруджується на основі символічної 

диференціації ідей. Для того аби виявляти такі диференціації, визначати та 

порівнювати  ідеологічну конфігурацію політичних відносин у конкретну 

культурно-історичну епоху та спостерігати трансформацію політичних 

концептів в аспекті символізації політичної реальності, яку вони мають за 

мету пояснити, пропонуємо розглядати такі параметри актуалізації й 

експлікації концептуалізованих форм репрезентації політичної реальності, як 

смислове (тематичне) поле дискурсу, нарація (лінія) ключових слів,  

тональність (регістр) та способи реалізації дискурсу.  

Перший параметр – це ознака теми. Тематичний початок виступає 

одним з первинних підстав для утворення дискурсу, а значить і 

трансформації концептів у розрізі їх еволюції. Тема може ставати 

домінантою дискурсу і тим самим диференціювати його: але в будь-якому 

разі вона носить тимчасовий або періодично оновлюваний характер (залежно 

від характеру та тривалості інтересу до даної теми в співтоваристві).   

Кожен концепт тематично позначений (тобто має певну тему). У 

дискурсі, як правило, може бути представлено кілька тем, одна з яких є 
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основною. Загальна тема дискурсу може включати в себе ряд підтем, які 

«працюють» на загальну тему, тобто розвивають її. Політичний дискурс як 

сукупність тематично налаштованих концептів, розгортається коли останні 

можуть сприйматися та ідентифікуватися як символічний корелят певної 

політичної та ідеологічної практики. Тематичне поле дискурсу слід, на наш 

погляд, розглядати з позицій цінностей, що виявляються через семантичну 

наповнюваність понятійного поля. Рефлексія з приводу політичних цінностей 

як умова формування тематичних полів політичного дискурсу, таким чином, 

задає розгляд процесів генезису смислових просторів, які породжують 

елементи концептосфери. 

Так, серед параметричних даних дискурсу І.Т. Касавін виділяє 

параметр «історична епоха», що припускає кваліфікацію кожної епохи «з 

погляду прийнятих стандартів читання» [73, с. 363]. Даний показник 

прагматичної спрямованості, історичності зближує викладену позицію з 

другою точкою зору, згідно з якою (М. Пешьо) історичність передбачає 

складання дискурсивної формації, представленої текстами однієї тематики, в 

діахронічний послідовності: «Мова є сенс, а історія виробляє сенс» [82, 

с. 202]. Так, П. Серіо вважає, що історичність дискурсу зумовлюється тим, 

що «його виробництво здійснюється в певних умовах», він проектується в 

«майбутнє», «створює традицію, минуле і впливає на події» [82, с. 209]. В 

свою чергу Т.А. ван Дейк підкреслює необхідність врахування 

пресуппозиціонального знання, що зберігається у вигляді фреймів і сценаріїв 

в пам’яті носія мови: семантика дискурсу залежить повною мірою від знань 

про світ носія в рамках певної культури [54, с. 129]. 

Сюжетними фрагментами, пов’язаними із загальною тематичною 

лінією концепту, є ключові клова. Ключові слова політичного дискурсу  

розуміються як найбільш соціально й ідеологічно значущі терміни 

національної концептосфери. Вирізнення нами ключових слів як параметру 

актуалізації й експлікації концептуалізованих форм репрезентації політичної 

реальності здійснюється з опорою на судження Е. Фромма (ідея 
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«фетишизму» слів та їх вживання), Ж. Бодріяра (про алегоричну силу впливу 

слів, що позначають цінності, на свідомість реципієнтів ), Н.С. Трубецького, 

Х.Г. Гадамера [45], С.Г. Кара-Мурзи [71] (які звертали увагу на 

невідповідність контекстуальних смислів деяких ключових слів і зворотів).  

Ключові слова концептів помітні і усвідомлюються в якості ключових 

символічних слів, при цьому дані слова будують систему загальних місць, 

висхідну до основ ідеології, і організують мисленнєву діяльність індивідів. 

Це слова з ідеологічно маркованими значеннями, які відображають 

лінгвокогнітивну і світоглядну основи політичного дискурсу, вербалізують 

його топоси. Ключові слова концепту – це слова, що підтримують 

конвенціональність та ритуалізованість політичної комунікації. Ключові 

слова виконують дві основні функції: концептоутворювальну та 

фразеологічну. Концептоутворювальна функція проявляється в тому, що 

ключові слова (зважаючи на високу частотність) здатні формувати каркас 

концепту та концептоутворюючі моделі (топоси), які служать джерелом 

породження дискурсу. Номінативно-фразеологічна функція ключових слів 

полягає в їх активній участі у формуванні різного типу стійких номінацій і 

оборотів, задаючи фреймову рамку сприйняття політичної реальності. 

Ключові слова, таким чином, іменують реалії суспільно-політичного 

життя, вони є символами певного культурно-історичного періоду, наприклад, 

Помаранчева революція (Україна, 2004). Ключові слова виступають 

значимими семантичними конкретизаторами, сприяючи реалізації ключових 

в змістовному плані уявлень і слугуючи опорою дискурсивних утворень. 

Особливі характеристики ключових слів – це упізнаність для учасників 

політичної комунікації як концептуально значимих дискурсивних елементів 

та актуальність в політичному лексиконі. Таким чином, визначення ключевих 

слів концепту дозволяє здійснити дешифрування семантичного коду 

політичного дискурсу. 

Наступні параметри зіставлення концептів в їх еволюційному зрізі, які 

ми виділяємо, це тональність (регістр) та способи реалізації дискурсу. Дані 
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параметри є взаємодоповнюючими і сприяють виявленню змісту політичного 

концепту, створеної «картини світу» та способів програмування суспільного 

сприйняття. Регістр розуміється як соціально-експресивна установка 

комунікантів, від якої залежить тональність дискурсу. Категорія тональності 

передбачає виявлення емоційного налаштування політичного концепту 

(ненависть, розчарування, гордість, жаль тощо), трансляцію емоційно-

експресивного оцінки того чи іншого факту, явища, події політичного життя, 

концентрування уваги на важливому моменті концепту, апеляцію до 

історичного та культурного досвіду спільноти, встановлення контакту із 

публікою. 

Тональність може змінюватися залежно від ситуації, від намірів 

комунікантів, від їх комунікативних ролей. Вся ця смислова і оцінна 

інформація передається за допомогою засобів мови (інтонації, наголосів), за 

допомогою слів, що мають модальне забарвлення (повинен, нажаль, 

безперечно) і соціально значимим оцінним компонентам, за допомогою 

формул і символічних конструкцій, що оцінюються в даному суспільстві в 

«позитивному» або «негативному» сенсі. Тональність може видозмінюватися 

в межах дискурсу; сигналом цього служать вербальні та невербальні засоби.  

В свою чергу, спосіб реалізації дискурсу як семіотичний компонент 

безпосередньо пов’язаний з концептуальним компонентом дискурсу. Це, 

насамперед, вибір каналу, по якому здійснюється комунікація: усна, 

письмова, візуальна. Відповідно до цього за своїм способом політичний 

дискурс може бути монологічним і діалогічним (це обумовлене метою і 

ситуацією комунікації), дидактичним, описовим, пояснювальним, 

аргументативним. Дослідники А. Сімонс і Н. Стерн (які виділяють три 

способи дискурсу: природний, технічний та формальний) вважають, що 

дискурси створюються і функціонують за допомогою інтеракції між агентами 

всередині соціальних груп і між соціальними групами. Чим формальнішим є 

дискурс (наприклад, етичний), тим він незалежніший від локальних 

контекстів повсякденної комунікації. І навпаки, найбільшим впливом на 
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суспільство (у звичайних комунікаціях життєвого світу) користується 

«природний» та «технічний» дискурс, але він більш залежний від локальних 

контекстів, тобто найбільш горизонтально диференційований [151]. 

З огляду на все вище зазначене, можемо констатувати, що 

трансформація концептуального політичного дискурсу постає як динамічний 

процес зміни символічних форм, яка фіксується шляхом визначення та 

порівняння параметрів концептуалізованих форм репрезентації політичної 

реальності, їх змісту та інтенсивності. При цьому особлива роль в цьому 

процесі належить цілеспрямованій символізації політичного простору, 

змістом якої є відтворення політичної легітимності (про що і піде мова в 

наступному розділі роботи). 

Висновки до Розділу 2. 

1. Аргументовано, що політична реальність може бути 

представленою як дискурсивна практика, оскільки в кожну конкретно-

історичну епоху відтворюються відповідні форми (концепти) дискурсу, які 

одночасно репрезентують та структурують політичну реальність. Показано, 

що політична реальність має смислові кореляції з політичним дискурсом, а в 

результаті цього має причинно-наслідкову основу розгортання дискурсивної 

етимології. Таке розуміння політичної реальності є відмінним від її 

трактування як реальності симулякрів і передбачає наявність сюжету 

перетворень у відповідності до певної символічної структури, зафіксованої у 

формі політичного концепту. 

2. Запропоновано трактувати концептуальний дискурс як тип 

комунікативної діяльності, що є експлікованою за допомогою символів, 

впорядкованих та систематизованих певних чином, та організованою на 

основі суспільно-політичної практики  та соціально, ідеологічно та історично 

обумовленої ментальності. Політичний концепт розглядається  як 

дискурсивна формація, що має складну структуру, включає ядро (символ), 

асоціативне поле концепту, оцінки й додаткові семантичні інтерпретації 
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політичного об’єкта чи явища, які накладаються на основне значення через 

його символізацію та слугують для вияву емоційного забарвлення. 

Обґрунтовано, що більшість концептів політичного дискурсу залишається 

лише атрибутами своєї епохи, якщо їх семіотичні коди не здатні створювати 

динамічні символічні моделі, універсальні для будь-якого соціального 

контексту. Зазначено, що концептуальний дискурс здатен не тільки 

відображати, але й у свою чергу конструювати реальність у відповідності до 

пост-структуралістського принципу інтертекстуальності, тобто за допомогою 

символів, що володіють мобільною областю значень, множинністю смислу, 

здатністю до зворотності та зсуву своїх значень.  

3. Обґрунтовано, що характер диспозитивної організації 

концептуального дискурсу є детермінованим символічною сферою 

політичної реальності, що реалізується у покладенні символів в основу 

вибудовування винайденого змісту політичної концептосфери. З огляду на 

це, серед принципів організації концептуального дискурсу виділено принцип 

міфоцентризму, принцип наративності, принцип театралізації та принцип 

динамічності. Виявлено параметри організації концептуального дискурсу – 

етосний (нормативно-ціннісний) і пафосний (емоційний), що розгортаються в 

певних символічних координатах політичної реальності, які задаються 

міфом, символом, ритуалом, знаком, мовою, метафорою, наративом.  

4. Визначено, що концептуальний дискурс передбачає мережеву 

організацію у формі існування центрів актуальності, в яких породжується 

дискурс та його концептуальне наповнення, і периферію кожного з цих 

центрів, яка включає аналогічні концепти, що знаходяться в певній 

відповідності до домінантного концепту. У зв’язку з цим запропоновано 

виділяти такі види концептуального дискурсу у відповідності до його 

внутрішньої організації, як монополярний та мультиполярний, що 

відповідають наявності одного чи кількох центрів актуальності відповідно. 

5. Визначено основні концептуалізовані форми репрезентації 

політичної реальності, доведено наявність в них символічної природи й 
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потенціалу до трансформацій. При цьому концептуальний дискурс 

розуміється як зміст і середовище взаємодії зафіксованих певним чином 

символічних форм, що виступають як результат символізації політичної 

реальності і навколо яких впорядковуються та набувають свого значення 

інші символи.  

6. Запропоновано такі параметри актуалізації й експлікації 

концептуалізованих форм репрезентації політичної реальності, як смислове 

(тематичне) поле дискурсу, нарація (лінія) ключових слів,  тональність 

(регістр) та способи реалізації дискурсу, що дозволяють визначати та 

порівнювати  ідеологічну конфігурацію політичних відносин у конкретну 

культурно-історичну епоху та спостерігати трансформацію політичних 

концептів в аспекті символізації політичної реальності, яку вони мають за 

мету пояснити. Базуючись на розумінні принципової можливості 

концептуального політичного дискурсу до конструктивності, виділено 

еволюційний та революційний шлях ротації концептів політичного дискурсу. 

Виявлено особливу роль цілеспрямованої символізації політичного простору 

в умовах еволюційних та революційних процесів, змістом якої є відтворення 

політичної легітимності. 
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РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО 

ДИСКУРСУ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМИ ПОЛІТИЧНОЇ СИМВОЛІЗАЦІЇ 

Третій розділ дисертаційної роботи присвячений розгляду та 

верифікації гіпотези дослідження, яка полягає у твердженні, що 

трансформація концептуального політичного дискурсу постає як динамічний 

процес зміни символічних форм, яка фіксується шляхом визначення та 

порівняння параметрів концептуалізованих форм репрезентації політичної 

реальності, їх змісту та інтенсивності. Розглядається та аргументується теза 

про те, що суспільна система, яка опинилася в стані кризи домінантного 

концепту політичного дискурсу, може бути виведена з нього на основі нових 

символічних структур. У цьому ракурсі символічне управління розуміється 

як метод опанування символічних ресурсів для підвищення керованості та 

ефективності розвитку дискурсивного простору. На підтвердження цього у 

розділі розглядаються передумови зростання управлінського потенціалу 

компонентів символічного універсуму, основні характеристики символічного 

управління у його співвідношенні із практиками «символізації політичної 

реальності», «символічної політики», «символічного маніпулювання». 

У своїх міркуваннях ми виходимо з того, що в умовах відносної 

стабільності суспільного розвитку особливого значення набуває зміна 

концепції управління. Адже існує потреба зважати на альтернативність 

майбутнього розвитку й особливості нелінійної поведінки соціуму, що 

накладають певні обмеження на управлінські дії. Для того, щоб 

управлінський механізм був ефективним, важливо залучати гнучкі 

механізми, адекватні процесам символічної й дискурсивної динаміки. У 

цьому ракурсі символічне управління як перспективний підхід до 

впорядкування змін у площині політичних концептів повинен набути 

необхідної наукової уваги. Крім того, ми вважаємо важливим підкреслити 

істотну необхідність виявлення умов та критеріїв успішності здійснення 

символічного управління. 
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3.1. Теоретичні засади визначення трансформації концептуального 

політичного дискурсу як зміни символічних матриць 

Сучасні суспільства характеризуються значним ускладненням 

символічної динаміки політичних процесів: при цьому проблема полягає не 

стільки у зростанні кількості смислів, які виробляються, скільки тим, що 

смисли одних і тих самих реалій мають релятивістський, а часто навіть 

амбівалентний характер. Дж. Александер (Jeffrey  С. Alexander) зазначає: «В 

нашому постмодерністському світі фактичні судження й фіктивні нарративи 

щільно переплетені. Бінарності символічних кодів та істинних / хибних 

суджень накладаються один на одного» [207].  

В свою чергу П. Штомпка (Piotr Sztompka) вважає, що дискурсивні  

зміни відбуваються на наступних елементарних рівнях соціокультурного 

поля: рівні ідей (теорій, ідеологій тощо), рівні норм та цінностей, рівні 

взаємодій та організаційних зв’язків, рівні інтересів й статусів [137, c. 29]. 

Тобто глибинні трансформації відбуваються в першу чергу через 

символізацію моделей соціального порядку й переформування сукупності 

кодів та контурів, що визначають його межі, окреслюють поведінкові 

матриці членів суспільства, стають засобом оцінювання санкціонованості й 

легітимності соціально-політичного укладу.  

У методологічній традиції Н. Лумана (Niklas Luhmann) можна 

інтерпретувати трансформацію концептуального дискурсу як динамічний 

процес «конституювання смислів» [105; 106], а у якості її іманентної 

характеристики визначити символічну мобільність. Смислові структури 

політичної комунікації в такому разі (у суспільстві, що переживає зміни) 

починають формувати специфічний код влади – «оппортуністичний» в 

термінології Н. Лумана [105] або «з ненульовою сумою» в інтерпретації 

Ш. Айзенштадта (Shmuel Noah Eisenstadt) [238]. Окремо слід відзначити, що 

сучасні трансформаційні процеси політичного дискурсу ускладнюються 

відкритістю систем до світових інформаційних та культурних потоків, 
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створюючи різку диференціацію ідеологічного поля. Як вважає Дж. Стігліц 

(Joseph  Stiglitz), «моделі реформ, що спираються на загально прийняті 

положення неокласичної теорії, скоріш за все, недооцінюють роль 

інформаційних проблем, у тому числі проблем корпоративного управління, 

соціального й організаційного капіталу…» [171, c. 4]. 

З позицій синергетичного підходу, дискурсивні трансформації подібні 

до відкритих нерівноважних динамічних систем, рух яких проходить через 

точку біфуркації. Якщо у стабільному стані система долає виникаючі 

проблеми за рахунок адаптивних можливостей, що реалізуються 

управлінським механізмом, то метастабільний розвиток суспільства робить 

звичні моделі управління дисфункціональними. Украй хиткий стан системи 

породжує конфлікт старої інституціональної структури із новими соціально-

політичними ідеалами, цінностями, інтересами. Кардинальну роль в цьому 

синергетичному процесі починають мати знання, інформація та міфологія. 

Оперування фрагментами й контекстами, відірваними від універсального 

порядку, але пов’язаними із множинністю смислів й інтерпретацій, 

спрощують управління картиною світу тут і зараз [240]. Як зазначає 

М. Кастельс (Manuel Castells), «незалежно від того, хто стане переможцем у 

битві за розуми людей, саме він буде керувати світом» [79].  

В обстановці невизначеності люди легко піддаються сугестивному 

впливу, особливо з боку ЗМІ, які за рахунок спеціальних технологій 

вдаються до маніпулювання масовою поведінкою, програмуючи їх бачення 

майбутнього у віртуальному просторі симулякрів. В колективній свідомості 

виникає «ефект футуристичної новизни», на фоні якого старі 

інституціональні цінності й ідеали різко девальвуються. В цій ситуації 

виникає проблема вибору нового шляху розвитку. Дилема, яку необхідно 

вирішити, виявляється перед суб’єктами як динамічна нелінійна комбінація 

історичних альтернатив.  

При цьому вибір конкретного символічного проекту з конфігурації 

альтернатив, як правило залежить, від харизматичного лідера та 
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ірраціональної психології мас. Відсутність можливості й бажання до 

раціональної верифікації різних символічних програм перетворення 

суспільства створюють значний потенціал до соціальної міфотворчості та 

маніпуляції масовою свідомістю. Це робить пасивну більшість населення 

об’єктом інформаційної агресії, що є вигідним для правлячої еліти, оскільки 

шляхом символічного насилля можна змінити когнітивні та оціночні 

структури, нав’язати суспільству нове бачення соціального світу. Поступово 

штучно сконструйовані символічні системи стають «реальністю першого 

порядку». Таким чином здійснюється прихована модифікація установок, 

ідеалів та цінностей індивідів, що призводить до зміни їхнього 

світосприйняття та соціально-політичної поведінки. В результаті 

постбіфуркаційний соціум структурується на основі нової символічної 

матриці, що має міфологічний характер.  

Виходячи з міркувань Ш. Айзенштадта [239], трансформація певних 

символічних форм здійснюється через діяльність творців проектів суспільної 

перебудови, які групуються в конкуруючі або співпрацюючі одна з одною 

еліти. Інституціоналізація символічних форм відбувається через соціальні 

процеси та механізми управління, так само як і їх відтворення у просторі та 

часі. Таким чином, дві функції символізації – підтримки порядку й зміни 

порядку – взаємопов’язані, не створюючи фундаментального протиріччя. 

Потенціал трансформацій дискурсу не є зовнішнім по відношенню до 

символічного універсуму: він імпліцитно присутній у взаємодії символічних 

форм та соціальної структури, являючи собою парний елемент 

конструювання соціально-політичної дійсності. Саме тому, що символічні 

компоненти включені до процесу конструювання й утримання дискурсивного 

простору, вони, з одного боку, містять в собі передумови дискурсивних  

трансформацій, а з іншого, стають дієвим інструментом управління ними.  

Відповідно до Ф. Шеллінга (Friedrich von Schelling), основний 

характер історії будь-якого людського співтовариства полягає у єдності 

свободи та необхідності [268]. Свобода тут передбачає вибір суспільством 
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шляху розвитку у відповідності зі своїми політико-правовими та 

культурними умовами. Необхідність же проявляє себе в існуванні певних 

рамок з боку символічної матриці, яка знаходиться в основі соціальних станів 

конкретних суспільств. В найбільш загальному розумінні, символічна 

матриця представляє собою конгломерат світоглядних концептів 

епістемологічного, аксіологічного, онтологічного характеру і слугує для 

формування моделей пізнавальної діяльності в межах певної соціокультурної 

системи координат. 

Наші міркування щодо сутності символічних матриць сконцентровані 

на вихідному положенні про те, що символічні структури взагалі покликані 

забезпечувати цілісність та безперервність історичного розвитку суспільств. 

Це означає, що при розгляді цього поняття (та феномену політичної 

реальності, що йому відповідає) нас цікавлять не розбіжності у продуктах 

міфотворення, а загальні засади формування та функціонування символічних  

матричних структур, тобто певні єдині правила відображення матеріальних 

умов дійсності, незалежно від конкретних особливостей тієї або іншої 

соціокультурної спільноти. Тобто теоретизація цього поняття вимагає 

виділення латентних конструктів суспільної свідомості, що регулюють 

масову соціальну поведінку й сприймаються кожним поколінням як сталі, та 

визначення вихідних атрибутів життєздатності цих конструктів.  

Розглянемо структуру символічної матриці (матриця – від лат. «міра», 

по відношенню до суспільства, міра – це доля, тобто сценарій розвитку). За 

допомогою наукового абстрагування у якості ядра символічної матричної 

форми можна виділити архетипи колективного несвідомого (як то «системи 

конденсованого досвіду» С. Грофа (Stanislav Grof)), які складають глибинний 

рівень конструювання міфонарративної історії. Можна сказати, що 

символічна матриця є особливою символічною метамовою, носієм системи 

смислів. При чому ці смисли, ретранслюючи ірраціональний бік свідомості, 

виступають в свою чергу джерелом інтенсивної емоційної енергії, що 

забезпечує високу ступінь духовної залученості та солідаризації із 
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символами, ритуалами та сценаріями символічної матриці. Символічна 

матриця існує у вигляді певних символічних диспозицій, що не 

усвідомлюються, але сприймаються як індивідуально, так і колективно. 

Певним чином, вона уподібнюється до декорації в спектаклі під назвою 

«життя в суспільстві». Вона не наказує його учасникам вчиняти так чи 

інакше, але підказує шляхом надання картини вчинків недоречних. В 

результаті символічна матриця отримує своє імпліцитне проявлення у 

вигляді штучно створених об’єктів (артефактів) та ідеях, образах, установках, 

забобонах (тобто ментифактів). 

Об’єктивація структури символічної матриці відбувається у її часовій 

та просторовій архітектоніці. Міфічний хронотоп виступає детермінантою 

саморозкриття сценарію символічної матриці. При чому категорія часу тут 

розуміється ірраціонально та реалізується у прагненні здійснити своєрідний 

«стрибок» у минуле чи майбутнє, розірвавши потік часової безперервності. 

За висловом А. Тойнбі (Arnold Joseph Toynbee), міфологічна розповідь 

трактує нинішні умови суспільного життя як невиправні й пропонує спасіння 

в зверненні до ідеалізованого минулого або ідеалізованого майбутнього 

[242]. Що стосується політичного теменосу (простору, в якому розгортається 

символічна матриця), то він постає у вигляді локусу, розташованого поміж 

двома сферами буття, як то космос та хаос. Саме в цьому локусі відбувається 

єднання індивіда з ідеологемами символічної матриці та архетипами 

колективного несвідомого (духом попередніх епох).  

Таким чином, підсумовуючи все вище зазначене, можна виділити 

функції політико-символічної матриці у процесі символічного 

конструювання реальності: 

 символічна матриця містить принципи влаштування суспільного 

життя, які в свою чергу визначають масову поведінку та породжують певні 

ціннісні установки. 
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 символічна матриця надає нормативні уявлення про соціальну 

структуру, що історично закріплені в колективній свідомості як природні, 

справедливі, очікувані. 

 символічна матриця визначає детермінанти соціальної дії, тобто 

стійкі правила, що регулюють характер взаємодії між членами даного 

суспільства. 

З огляду на зазначене, символічну матрицю можна вважати за 

індикативну одиницю аналізу та порівняння / фіксації трансформації / зміни 

концептуального дискурсу. При тому, що під трансформацією 

концептуального політичного дискурсу розуміється динамічний процес 

перетворення, зміни чи ротації символічних матриць шляхом еволюційного 

поступу чи революційного зламу, у результаті чого формується спільне 

дискурсивне поле членів суспільства, втілене в символічному коді. 

Розглянемо детальніше.  

Потрібно розуміти, що з плином часу первинні матричні форми 

набувають нових смислів, формуючи системи поглядів та правил поведінки, 

що відповідають мінливому суспільному буттю. Але внутрішній зміст цих 

систем зберігається. У символічних матрицях реалізується вкорінене 

розуміння того, які головні чинники дій, поглядів, ідей в найбільшій мірі 

відповідають виживанню та розвитку даного суспільства як цілого, що 

розвивається. Варто також брати до уваги, що міфи, змодельовані на її 

основі, не можуть бути ідентичними: кожне соціокультурне співтовариство 

конструює свій власний міф. 

Розглядаючи питання оперування символічними матрицями, слід 

брати до уваги, що формуючи дискурсивне тло трансформацій, ми формуємо 

і його зміст, спрощуючи його до схеми, яка пояснює контекст (реальність на 

перехідному етапі), з яким ми маємо справу, а також впроваджує концепти й 

терміни, які нам зрозумілі і слугують для визначення навколишнього світу. 

Інформація про сучасний світ стає за А.Я. Гуревичем «розборкою світу» та 

певною «формою влади» за М. Фуко [183]. Символи починають 
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використовувати не стільки для того, аби передати певну інформацію, 

скільки для того, щоб бути зрозумілим іншим й прийнятим іншими. Правила 

символічної взаємодії, локалізованої в певних соціокультурних умовах, 

стають важливою частиною цього стану. Так, політичний дискурс приймає 

форму не висловлювань про політику, а систематизованої практики з 

комплексом правил взаєморозуміння. Тобто символи нам дають зрозуміти не 

те, про що саме йде мова, вони організовують нашу ідентифікацію по 

відношенню до зовнішніх об’єктів. Фактично формується «спільна мова» 

людей (втілена у символічному коді). Таким чином, помисли суспільства та 

його окремих індивідів рухаються в просторі знаків / значень / символів, що 

передбачає два способи поводження з цими помислами: опис їх траєкторії та 

управління нею або ж маніпулювання нею. Пояснемо. 

На думку В.Н. Гасиліна і Л.А. Тягунової, «головна особливість нових 

виникаючих соціальних інститутів полягає в тому, що соціальність 

симулюється. Ця ситуація складним чином взаємодіє з константними, 

об’єктивно існуючими соціальними інститутами» [46]. Таким чином, в 

реальності наявні об’єктивно існуючі інститути, а, у свідомості людей, 

символічні. Про ступінь інституалізації останніх можна, звісно, 

посперечатися. Але ця неузгодженість може викликати або симуляцію, або 

когнітивний дисонанс. Що в свою чергу означає, що спроби символічно 

управляти сферою соціального, не здійснюючи в реальності необхідних змін, 

можуть бути і неуспішними. 

Взагалі віяло можливостей технологічного застосування символу 

видається широким і його прояви можна бачити в тому, що символ 

допомагає «лакуванню» дійсності, він надає можливість досягнення 

раціоналізації на особистісному рівні. Цей ефект робить людину 

поступливішою, направляє її поведінку у бажане русло, визначає її 

емоційний фон. Такий ефект досягається як результат застосування методу  

символічного управління. Символічне управління на практиці часто 

стикається з маніпулюванням, із закриттям або зміною у сприйнятті певних 
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фрагментів реальності і орієнтації людини, що знаходиться під впливом 

символу, і в просторі, і в часі. З іншого боку, символічне управління стає 

іноді не тільки необхідним, але єдино можливим засобом управління, що 

організує поведінку і діяльність людей. Воно виступає засобом 

трансформації не тільки системи репрезентацій взагалі, а й того чи іншого 

фрагменту дійсності. Символ володіє переконливою силою, програмує дію / 

бездіяльність людини, що робить його важливим елементом в арсеналі 

механізмів соціальної інженерії.  

3.2. Можливості та межі управління трансформаціями концептуального 

політичного дискурсу 

В сучасному світі символічні трансформації здійснюються не тільки 

індивідуальними членами суспільства спонтанно, а й крупними 

економічними та політичними суб’єктами – цілеспрямовано. Це сфера 

менеджменту, іншими словами, поле застосування соціально-політичних 

технологій. Головна рушійна сила символічного конструювання реальності 

має своїм джерелом політико-економічні вигоди у найближчій (й 

довгостроковій) перспективі. Часто символічні трансформації приймають 

форму символічних війн (де є переможці, жертви, дивіденди й репарації). 

Але як і в будь-якій діяльності, в символічному управлінні існує ряд 

факторів та умов соціально-культурного середовища, які виступають свого 

роду лімітами символічного втручання у керування процесами політичних 

змін за допомогою символічних матриць й символічних конструктів. Ми 

вбачаємо за доцільне визначити існування таких обмежень на всіх етапах 

символотворення: на стадії впровадження інноваційних символічних форм, в 

фазі оперування та використання нового політичного символу й на етапі 

закріплення символічного коду в масовій свідомості. Поряд із зазначенням 

кожного обмеження надається перелік заходів для його подолання. 

Кожен елемент політичної реальності (будь-то подія, інститут, 

процес) має своє символічне відображення в просторі колективної 
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свідомості. Будь-яка зміна соціально-політичного середовища 

супроводжується трансформацією символічного тла: але цей процес може 

відбуватись у двох варіантах. Перший має місце при стихійних соціальних 

змінах, коли символічний відбиток реальності само-твориться «знизу» як 

відповідь на дійсні перетворення. В другому ж випадку маємо справу з 

управлінням трансформаціями «зверху», коли символічний код (прототип, 

матриця) передує змінам і є їх органічним збудником. І саме тут постає 

важливе методологічне питання, пов’язане із можливістю трансформації 

концептуального дискурсу політики, яке дуже точно свого часу висловив 

Г. Лассуелл (Harold Dwight Lasswell): «Одна з головних проблем політичної 

науки – це вивчення факторів, що сприяють скороченню або розгорненню 

політичних доктрин й формул. Безумовно, мова йде про дослідження 

історичних та сучасних тенденцій в пропаганді політичних міфів й аналізу 

супутніх та перешкоджаючих факторів» [87, c. 264 - 279].  

З даного твердження випливає, що символічне управління також не є 

невразливим методом та має долати певні перешкоди на шляху до 

досягнення важливої політичної цілі. В першу чергу, це обумовлюється 

пластичністю масової свідомості. За думкою Г. Лебона (Gustave Le Bon): 

«Ніщо не може бути більш мінливим за думки натовпу, й нерідко можна 

спостерігати, як натовп піддає прокляттям те, що він звеличував 

напередодні» [88]. Тому якщо ми бажаємо ввести символічну новобудову в 

простір поточного політичного дискурсу, треба визначити, яким чином вона 

може відповідати інтересам цього конкретного суспільства, тобто треба взяти 

критичну зорієнтованість на потреби «споживача» символічного продукту.  

По-друге, символічне управління оперує сугестивним матеріалом 

символів, які покликані зміцнити віру та почуття лояльності індивідів до 

влади (або її контр-агентів), – тобто «мірандою» (у розумінні цього поняття 

за Ч. Мерріамом (Charles Edward Merriam) [280]). Ці символи не тільки 

викликають необхідні емоції, але й сприяють усвідомленню можливості 

розділити ці емоції з іншими людьми, тим самим створюючи всезагальну 
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основу для солідарності. Як зазначає Ф. Гіддінгс (Franklin Henry Giddings), 

«знак соціальної приналежності не тільки звертає увагу людини, яка бачить 

його та сприймає, на предмет чи факт, які він символізує; він також змушує її 

прислуховуватися до цих почуттів й звертати увагу на поведінку оточуючих, 

викликану даним символом. Завдяки такому усвідомленню поведінки та 

емоцій інших людей, вона той же час підпадає під його вплив» [255, c. 138]. З 

цього виходить, що оперування символами з метою провокування 

дискурсивних змін або їх впорядкування потребує глибокого розуміння 

емоційної налаштованості мас та прогнозування їх можливої поведінки. 

Поєднуючи ці дві причини, ми зіштовхуємось із необхідністю 

дослідити межі символічного втручання у процес трансформацій 

концептуального політичного дискурсу з боку соціальних інженерів та 

винайти дієві прийоми, що дозволять результативно здійснювати вплив у 

даній системі координат із її обмеженнями та можливостями. 

В ракурсі окресленої проблеми нас цікавлять, в першу чергу, 

теоретико-методологічні напрацювання, здійснені в рамках 

феноменологічної теорії, теорії конструювання соціальної реальності, 

філософії символічних форм, семіотичної концепції, теорії конституювання 

множинних реальностей. Найбільш, на нашу думку, глибокий аналіз змін 

символічних систем надав А. Шютц, який розглядав принципи, що 

визначають зміни аппрезентаційних відношень. Відповідно до А. Шютца, 

«вищі форми аппрезентаційних зв’язків завжди є суб’єктом внутрішньої 

структурної зміни» [301]. Однак він не ставив питання про мотивації, 

причини й механізми символічних трансформацій, оскільки розглядав ці 

процеси як вторинні. Достатньо пильну увагу проблемі трансформації 

символічних систем приділив Г. Блумер (Herbert Blumer). За його думкою, 

знакова трансформація є невід’ємною частиною процесу спільної дії [217, 

c. 69]. В свою чергу Т. Парсонс (Talcott Parsons) при розгляді експресивного 

символізму підкреслював, що він є феномен, який підлягає трансформації та 

корекції. В цьому процесі, згідно з позицією вченого, нові символи 
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створюються свідомо для того, «щоб маніпулювати суспільними 

уявленнями» [288, c. 412]. Поряд з цим Н. Еліас (Norbert Elias) вважає, що 

здатність людей змінювати свій спосіб життя є біологічною властивістю 

людського виду; при чому найбільш базовим аспектом цієї властивості 

виступає здатність людських груп до абсорбції, зберігання й переробки 

інноваційного досвіду у форму символів [242, c. 36]. 

За словами З. Маха, група, зацікавлена в зміні символічної моделі 

світу, що наразі підтримується іншими учасниками соціальної системи, 

використовує саме символічні форми для формування реальності, яка 

відповідає бажаному стану речей. «Символи являють нові ідеї та цінності та 

комбінують їх всередині нових контекстів, наповнюючи емоціями й 

створюючи символічну реальність – їх інтерпретацію світу, яка, будучи 

прийнятою, стає частиною цього світу і, тим самим, основою сприйняття та 

дії. Саме таким чином символи стають активними факторами в соціальній 

зміні» [277, c. 51]. Подібним чином дана проблема ставилась і 

Д. Расмуссеном, який розглядав символ в якості «лінгвістичного агента для 

соціально-політичної трансформації» [295, c. 80]. Значну увагу символічному 

компоненту дискурсивних змін приділяє і Ш. Айзенштадт, згідно з яким 

символи колективної й індивідуальної ідентичності, що конструюються в 

процесі інституціоналізації, постійно перевстановлюються та 

переконструйовуються, що проявляється особливо наявно в ситуаціях 

глибоких соціальних та культурних змін, коли культурні традиції, організації 

й артефакти «ускладнюються та артикулюються, як в своєму змісті, так і в 

використанні» [238, c. 165-166]. Розглядаючи безпосередньо імперативи 

трансформацій, вчений говорить про виникнення альтернативних 

символічних зведень, носіями яких є зацікавлена в перерозподілі влади 

група, й підкреслює, що саме символічна складова виступає головним 

стимулом та умовою дискурсивних трансформацій у площині політики.  

Таким чином, можна констатувати, що вивчення можливостей 

символічного управління як методу трансформації концептуального 
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дискурсу спирається на відносно сформований загальнонауковий фундамент. 

При цьому дослідження цього питання та дотичних здійснюється як 

проблемно-орієнтоване, а тому відбувається з позицій інтегрованої 

методології.  

Разом з тим при дослідженні перехідних й нелінійних соціальних 

станів, характерних, зокрема, для сучасного українського соціуму, можна 

споглядати деяке тяжіння до абсолютизації стабілізаційної функції форм 

політичної символізації: коли втрачається бачення історичної специфіки 

їхнього впливу на інституційну реальність. В той же час, ми схиляємось до 

думки, що подальші методологічні розмірковування повинні здійснюватись в 

ракурсі розгляду питання «яким чином задається час» при символічному 

конструюванні політичної реальності та вивченні специфіки символічних 

структур комунікативних практик тих, хто «здійснює запуск дії, робить 

пропозицію або само-презентацію й тим самим ставить інших перед 

необхідністю реагувати» [217, с. 332]. Тобто завдання полягає у виявленні 

правил символічного конструювання просторово-часового континууму подій 

політичної реальності, що спрямовують суспільство на шлях згоди або 

конфлікту. Отже, можна стверджувати, що дана технологія повинна 

супроводжуватись процедурою семантичного обґрунтування, а це означає 

роботу в просторі певних обмежень. 

Безумовно, символічне управління поряд із широким спектром 

можливостей має й певні технологічні обмеження. По-перше, треба брати до 

уваги, що нові символи, образи, уявлення можуть увійти в протиріччя з 

культурними традиціями даної спільноти (загальнонаціональної або 

локальної) і з усталеними в даному соціально-культурному середовищі 

стереотипами. Характер змін в дискурсивному просторі не довільний: він 

заданий традицією зсередини. Як зазначає Ш. Айзенштадт, будь-яке 

суспільство «має реальні та символічні події минулого, порядок та образи 

якого виступають ядром колективної ідентичності…, визначенням міри й 

природи його соціальних та культурних змін. Традиція … слугує 
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визначником меж інновацій та головним критерієм їхньої законності. А 

також критерієм соціальної активності» [239, c. 51-52]. Схожу думку 

висловлює і дослідник С. Московічі (Serge Moscovici): «Ідеї торжествують, 

стаючи віруваннями, зовсім не тому, що вони правильні чи значні. Це 

відбувається через те, що вони набувають вигляду традиції. Їм потрібно … 

знайти відгук у пам’яті народу» [121, c. 155].  

Згідно з парадоксальним твердженням П. Нора (Pierre Nora), 

«історична пам'ять – це завжди теперішнє» [286, c. 289]. Тому при ре-

символізації політичної реальності доцільно «згадувати», перш за все, те, що 

співзвучне теперішньому часу з його порядком денним, що актуалізується 

ним. Селекція такого роду може проводитися у вигляді ідеалізації, 

упередження або викривлення минулого. Традиція в технологіях символізації 

– це не стільки згадування минулого спільноти, скільки процес ре-

інтерпретації та реконструювання минулого, «уявне минуле». Як зазначає 

Дж. Гусфілд, «традиція – не є щось таке, яке десь там очікує, що лежить на 

чиїхось плечах. Вона, скоріше, обирається, твориться, моделюється 

відповідно до нинішніх потреб і прагнень даної історичної ситуації» [13, c. 

350]. Звідси, зокрема, феномен «винайденої традиції», відзначений 

Е. Хобсбаумом (Eric Hobsbawm) [241, c. 9]. Вчений виділяє певні групи 

причин, з яких конструюються традиції: першу можна охарактеризувати як 

потребу в символах соціальної близькості, єдності, спільної ідентичності; 

другу – як необхідність символічної легітимації певних інститутів (нових чи 

трансформованих), авторитетів, статусів; третю – як формування 

символічного підґрунтя для новообраних цінностей, норм, правил гри.  

Узагальнюючи, можна сказати, що фактично має місце множинність 

різних минулих, однак для носіїв традиції варто звести їх до одного – 

найбільш привабливого концепту «зразкового» минулого. В цьому варіанті 

«вроджені константні уявлення» не можуть не включати локалізацію джерел 

добра (образ «Ми») та зла («образ ворога»), й прочитання способу дії, за 

яким «добро перемагає зло» [107, c. 57]. Використовуючи ці архетипічні 
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парадигми колективної свідомості, з’являється можливість політичної 

мобілізації мас суспільства, що трансформується. В цьому випадку «народна 

ідеологія» (за висловом Дж. Рюде (George Frederick Rude) [159]), зі всіма 

комплексами самопочуття мас (винятковості / утиску), що входять до неї, 

поєднується зі «штучною» міфологією, яка апелює до традицій, а 

конструюється для досягнення певних політичних цілей тими чи іншими 

владними групами.  

Завдяки загальним віруванням, люди кожної епохи бувають оточені 

мережею традицій, думок та звичок, ярма яких вони не здатні позбавитись і 

які обумовлюють їх взаємну подібність. «Ці вірування керують людьми як і 

звичаї, що з них витікають, головуючи над всіма найдрібнішими актами 

нашого існування настільки, що навіть найнезалежний розум не може 

остаточно вивільнитися з-під їх влади» [88]. Думки, що не пов’язані з 

жодним загальним віруванням або почуттям, і, як наслідок, не мають 

міцності, знаходяться під впливом усіляких випадковостей, іншими словами, 

залежать від найменших змін середовища. Виникнувши під впливом 

навіювання і зарази, ці  думки носять тимчасовий характер: вони 

народжуються та зникають, «іноді з тією ж швидкістю, що й піщані дюни, які 

наносяться вітром на березі моря» [88]. 

Вивчення процесу символічного конструювання суспільств, що 

знаходяться в стані трансформацій концептуального політичного дискурсу, з 

необхідністю зачіпає питання використання уявлень про минуле (в тому 

числі й на рівні масової свідомості) в застосуванні цього методу управління. 

В ракурсі забезпечення легітимації або навпаки де-легітимації нового устрою 

(залежно від того, хто є суб’єктом символізації: влада чи сторона, що їй 

протистоїть) пам'ять слід розглядати як засіб мобілізації символічного 

капіталу. Маніпуляція комеморативними практиками є одним з визначальних 

факторів створення зручного символічного універсуму, що відповідає 

потребам переходу тут і зараз. Як правило, це проявляється у намаганні 

відновити «спотворену» історичну пам'ять або у виявах ностальгії за «не 
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пережитим минулим», за «ненаписаною історією». Основна мета 

програвання таких сюжетів у політичному дискурсі – вдоволення 

суспільного замовлення на формування та закріплення оновлених цінностей. 

Але цікавим для даного викладу тут є питання не того, як створюються 

колективні уявлення про минуле на етапі трансформацій дискурсу, а чому 

саме в минулому та його ре-інтерпретації полягає наріжний камінь 

конструкції всієї символічної матриці та міфонарративної історії, що її 

підкріплює.  

На нашу думку, для відповіді на це питання важливою є позиція 

С. Крейн (Susan A. Crane), яка розглядає колективну пам'ять як 

«концептуалізацію, що надає безперервної присутності минулого в 

сьогоденні» [228]. Іншими словами, відчуття минулого, яке переживає 

суспільство, виявляється неодмінно спроектованим не тільки в сучасне, але й 

прийдешнє. Так, Х. Вельцер (Harald Welzer) зазначає, що «пам’ять пов’язана 

не стільки з минулим, скільки з теперішнім» [38, c. 10]. Такий стан речей 

можна пояснити кількома аспектами. Перший з них пов'язаний із 

наступністю історичного розвитку: опинившись в ситуації соціально-

політичного стресу, суспільство відчуває страх невпевненості у майбутньому 

та недовіру до нового, а тому звертається до того, що вже сталося колись, 

щоб віднайти засади, здатні стати мостом між часами пращурів та нащадків. 

Підтвердження цієї думки знаходимо у Б. Гройса, який вважає, що 

колективна пам'ять неодмінно має спиратися на своєрідний суспільний 

договір між всіма тими, «хто живе, хто жив й хто ще тільки народиться» [50, 

c. 46]. Отже колективна пам'ять актуалізує певні події та постаті минулого з 

метою використання їх у якості емпіричного досвіду та орієнтиру при 

прийнятті рішень сьогоденних, тобто лише ті, що (в інтерпретації 

І. Шнірельмана) володіють ціннісним значенням для даної спільноти. В 

цьому сенсі історична пам'ять спільноти – це свого роду колективний досвід 

соціальної групи або ж суспільства вцілому, що формується в процесі 

розвитку уявлень про світ і є важливим для теперішніх поколінь, 



140 
 

зберігаючись у свідомості для здійснення пізнання суспільних процесів. 

Можна казати про те, що колективна пам'ять це в певній мірі сфокусована 

свідомість, яка відображає значимість та актуальність інформації про минуле 

у тісному зв’язку із теперішнім та майбутнім. Доречно тут також навести 

думку Е. Дюркгейма (David Émile Durkheim), який у своїй роботі 

«Елементарні форми релігійного життя» приходить до висновку, що для 

підтримки стабільності суспільства, для того, щоб його члени відчували 

солідарність та історичну спадковість існування своєї групи, вони повинні 

пам'ятати певні речі певним чином, а деякі речі організовано забувати. 

Суспільство потребує певної міри не тільки інтелектуального та емоційного 

конформізму своїх членів, а й «конформізму меморіального» [140].   

Другий аспект пов'язаний із прагненням суспільства до 

самоідентифікації в умовах, коли домінантний концепт вже не здатен 

обслуговувати ідеологічні запити суспільства: тобто відповіддю на питання 

«хто ми є насправді?». Нерозривність пам’яті та ідентичності була відзначена 

ще Дж. Локком (John Locke). Він писав про те, що в усіх випадках, коли ми 

«втрачаємо з поля зору своє минуле «Я», тоді виникає сумнів, чи є ми тією 

самою мислячою істотою, тобто тією самою субстанцією, чи ні» [164]. В 

даному руслі колективні уявлення про знакові історичні події стають 

фундаментом групової ідентичності й нового центрального концепту 

політичного дискурсу. Прийняття певної долі не тільки сприяє розподілу 

ролей в суспільному організмі, але й дозволяє його членам відрізняти себе 

від інших. Іншими словами, переосмислення минулого слугує передумовою 

створення певної моделі позиціонування даної групи по відношенню до 

інших груп за принципом «свій – чужий», визначаючи союзників, 

супротивників, друзів та ворогів. Як наслідок формується і стратегія 

комунікації із зовнішнім світом та відбувається організація відносин 

всередині самого суспільства. Найбільш яскраво підтвердження цьому 

аргументу можна прослідити при аналізі сюжетів, пов’язаних із змінами 

державного устрою, становленням національної ідентичності, економічними 
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потрясіннями, військовими конфліктами тощо. Також слід підкреслити, що 

підтримання ідентичності вимагає відчуття безперервності історії (тут ми 

знаходимо відсилку до першого чинника). Колектив, адаптуючи нові явища 

та ідеї, повинен періодично проводити переінтерпретацію минулого так, щоб 

ефект новизни був втрачений і нове постало продовженням історичної 

традиції. Тому минуле в колективній пам’яті має постійно піддаватися 

реорганізації. У картині минулого немає місця великим змінам і розривам, 

щоб група могла б себе впізнати в ній на будь-якому історичному етапі.  

  Третій аспект тяжіння суспільної свідомості до минулого під час 

дискурсивних трансформацій полягає в намаганні обґрунтувати сценарій 

майбутнього розвитку через історичну міфологію. Соціальні спільноти 

пам’ятають своє минуле у вигляді міфологізованих конструкцій. У 

відповідності до поточних символічних потреб колективна увага фокусується 

на якихось ядерних елементах серед усіх історичних сюжетів: подіях-

символах, постатях-символах тощо. Як зазначає М. Хальбвакс (Maurice 

Halbwachs), «насправді образ прийдешнього ніколи не застигає… Він 

змінюється, тому що деякі риси витираються, а інші виринають, в залежності 

від точки зору, тобто від тих обставин, в яких знаходимося, звертаючись до 

нього» [185, c. 19]. В результаті складається цілісний політичний міф про 

омріяний суспільний стан, який забезпечує життєздатність нового ладу та 

довіру до нього з боку спільноти. Водночас міф стає основою ідеологічної 

індоктринації та програмування суспільної свідомості на прийняття 

трансформованого порядку некритично. Як і у випадку із першим аспектом, 

що був окреслений вище, в даному випадку конституюється суспільна 

анестезія для полегшення перехідного шоку. 

Четвертий аспект важливості використання колективної пам’яті при 

символізації трансформаційних процесів знаходиться в площині інертності 

суспільного мислення, яке за своєю природою є стереотипним, тобто тяжіє 

до спрощено-схематичних форм сприйняття як минулого, так і теперішнього 

та майбутнього. Взагалі стереотипи виникають через те, що людина не 
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схильна кожного разу по-новому оцінювати й вирішувати ситуацію, з якою 

вона чи її референтна група («ми») вже стикалися у минулому. Тому в 

подальшому людина діє за аналогією, так, як їй підказує колективна (а також 

особиста) пам'ять суспільства, до якого вона належить. Як відомо головними 

характеристиками стереотипів виступають виразне аксіологічне забарвлення 

та надзвичайна стійкість. Як раз остання і обумовлює симптоматичне 

звернення суспільної свідомості не до розробки нових схем реагування на 

нові подразники, а до пошуку вже вироблених і апробованих в минулому 

схем. Це дозволяє суспільному організму легше переживати перехідне 

навантаження, уникаючи дискурсивного хаосу та скорочуючи час 

пристосування до змін. Іншими словами, в даному випадку ми можемо 

казати про задоволення потреби нового типу суспільства деякий час 

зберігати усталені форми поведінки, оцінювання та сприйняття 

навколишнього світу, поступово витісняючи образи віджитого минулого та 

упроваджуючи паралельно нові (або з новими акцентами) трактування.    

П’ятий аспект досліджуваної теми проявляється в ірраціональності 

колективної свідомості: вона уходить своїми коріннями, перш за все, в 

архетипічні пласти. Під час здійснення дискурсивних трансформацій масове 

сприйняття прагне не до логічних висновків або аргументованих доказів, а до 

емоційних переживань, встановлення асоціативних зв’язків, й керується при 

цьому інтуїтивним відчуттям. Все це значно легше знайти в минулому, ніж в 

теперішньому: реальність та достовірність події тут не мають жодного 

значення. Але що дійсно важливо: емоційно навантажені образи, як то 

героїчні символи або символи важкої трагедії. Колективна пам'ять 

функціонує метафорично, образно: тому переживаючи щось тут і зараз, вона 

одразу намагається віднайти корелят в історичній спадщині. Тобто політичні 

зміни у соціумі та реакції колективу на такі зміни напряму кореспондуються 

з архетипом, що вже існує, але актуалізується при збігу всіх необхідних 

обставин.   
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Таким чином, у якості ресурсу символізації політичної реальності 

суспільств колективна пам'ять здатна забезпечити символічно-психологічну 

підтримку адаптації мас до змін, сформувати підґрунтя для консолідації 

суспільства навколо нових цінностей, які не суперечать усталеним традиціям 

та нормам, створити фундамент для легітимації перетворень.  

Зважаючи на дані зауваження, можна зробити висновок, що успішна 

інкорпорація нового домінантного концепту політичного дискурсу 

реалізується у формі «народної ідеології» як органічного сплаву «вроджених 

уявлень» і трансформованих «привнесених ідей» [159]. Характерними 

особливостями такого роду поєднання є міфологічність та ірраціоналізм. В 

цьому випадку «міф являє собою найвищу цінність, він значно більш 

реальний, ніж повсякденна реальність; більш того, тільки міф і є єдиною 

справжньою реальністю» [177, c. 41]. Отже проблема вкорінення нової 

символічної матриці пов’язана зі складністю одночасно утримувати її 

міфічну та реалістичну сторони: або бракує містичного фундаменту (тобто 

втрачені уявлення про архетип), або не проявлена концепція (немає зв’язку із 

сучасністю), або вони не сходяться між собою. Тобто для виживання символу 

необхідна розважлива міфотворча діяльність у вигляді комплексної 

символічної політики.  

Якщо перше технологічне обмеження символічного управління 

дискурсивними трансформаціями у площині політики подолане, ми 

стикаємось з другим важливим моментом, який можна охарактеризувати як 

проблему хиткого балансу форми і концепту нового міфу (ідеології). Іншими 

словами, інтенція символу (у концентрованому або розгорнутому вигляді 

міфу) виявляється або занадто затемненою, щоб здійснювати ефективний 

вплив (коли форма превалює над суттю), або занадто очевидною (в плані 

прозорості концепту), щоб їй повірили. Розмірковуючи над цією дихотомією, 

Р. Барт поставив такі запитання: «Якщо він [читач міфу – прим.авт.] 

сприймає їх [міфи – прим.авт.] цілком наївно, то який сенс його ними 
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частувати? А якщо він читає їх свідомо, подібно до міфолога, то чого варті 

подані в них алібі?» [12, c. 72-130]. Розглянемо детальніше.  

Можна сказати, що значення символу являє собою «певний турнікет, 

що безперервно обертається, чергування смислу означаючого та його форми, 

мови-об’єкта та метамови, чистого означування та чистої образності» [12, 

c. 72-130]. Через цю дуальність міф одночасно означає й сповіщає, навіює й 

приписує. «Міф нічого не приховує й нічого не афішує, він тільки деформує; 

міф не є ані брехнею, ані щирим зізнанням, він є викривленням». Міф 

сприймається суспільством безневинним повідомленням не тому, що його 

інтенції ретельно приховані, а тому, що вони «натуралізуються». Мається на 

увазі, що міфу притаманна властивість скидатися не на продукт культури 

(тобто штучну реальність), а скоріше на «природне явище», тобто щось 

пов’язане із «читачами міфу» органічним, природним чином. В результаті 

така семіологічна система сприймається споживачем не як комплекс значень, 

а як система фактів: «там, де має місце лише еквівалентність, йому 

вбачається каузальна обумовленість; в його очах означаюче та означуване 

пов’язані природним співвідношенням». Але для символу (міфу) згубною є 

рефлексія, яка неминуче веде до його аналітичного руйнування. Тому як 

комунікативна система міф у бартовському розумінні можливий лише за 

відсутності суб’єкт-об’єктної структурованості. Міф, вживлений у тканину 

свідомості, - це форма непідтвердженого сприйняття «на віру»: тільки в 

такому випадку символічна матриця легко піддається реплікації та 

засвоєнню.  

Третє технологічне обмеження символічного управління, яке ми 

виділяємо, пов’язане із феноменом «символічної інфляції». Описуючи дане 

явище, Н. Луман стверджував, що інфляція символічного капіталу наступає 

тоді, коли комунікація перевитрачає потенціал довіри, тобто «передбачає 

більше довіри, ніж вона здатна викликати». В політиці це проявляється у 

«проголошенні нездійсненної політики», яка знецінює символічні продукти й 

веде до комунікативного хаосу [106, с. 225-226].  
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Згубним до символічних утворень виступає також і феномен, 

відзначений C. Московічі вслід за М. Вебером, як явище «рутинізації 

харизми» [121], під яким розуміється перехід від аномального суспільства до 

нормального, такого, що повернулось до повсякденних життєвих пріоритетів, 

тобто суспільства переважаючої раціональності. З цього приводу 

C. Московічі зазначає наступне: «По мірі віддалення від вихідної події 

індивіди прокидаються від цього всезагального сну й розривають емоційні 

зв’язки, що їх зачарували… Очевидно, що врешті-решт сила пересічного 

витискає магію виключного» [121, c. 307]. В цьому випадку формується 

ситуація, коли суспільство приходить до висновку, що здійснення 

колективної дії втратило свій сенс. Розглянемо цей випадок більш 

розгорнено.  

Як вважає Е. Кассірер, «якщо людина більше не вірить в природну 

магію, то вона, без сумніву, сповідує певний сорт «магії соціальної» [76]. 

Філософ Г. Лукач (György Lukács) зазначає, що «магія прагнула досягти 

раціональних цілей, впливаючи ірраціональними методами на ірраціональні 

сили» [104, c. 30]. Очевидно, це зауваження якнайбільш відповідає дійсності 

суспільств, що трансформуються. Явну подібність можна виявити при 

зіставленні онтологічної сутності ідеології трансформацій із визначенням 

основної функції магії, яка за Б. Малиновським, полягає в тому, щоб 

«ритуалізувати людський оптимізм, посилити його віру в перемогу надії над 

страхом» [112, c. 113]. 

Е. Кассірер підкреслював, що в політичних міфах магічне слово 

витісняє семантичне, з’являються нові слова, старі отримують новий смисл. 

«Лиш тільки який-небудь догмат ствердився в душі натовпу, він негайно стає 

натхненником всіх її закладів, її мистецтва та її поведінки», – так виражає 

погодження з цим твердженням Г. Лебон [88]. Чому це так? Бо головною 

особливістю магічних слів є не зміст, який за ними стоїть, а емоція. Слід 

також додати, що магія слова залежить і від ситуації, від сполучення слів і 

справ. Політичний маг повинен тонко відчувати й прораховувати резонанс 
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між словами, а також розуміти, який контекст буде розкритий в конкретній 

ситуації. Тільки за таких умов можна домогтися від маси синхронності, 

породити колективність з відособлених індивідів, подолати особистісну  

раціональність та спрямувати потік колективного несвідомого у потрібне 

русло. Далі магічне слово повинно отримувати змістовне продовження й 

роз’яснення в міфоритуальних сценаріях: адже символізація реальності є 

неповною, коли змістовна спрямованість слова не доповнена дією 

(ритуалом). 

Таким чином, за наявності концентрованих колективних зусиль 

суспільства, що намагається подолати світоглядну кризу, виробництво 

магічних символів (знаків, слів, ритуалів тощо) повинно обов’язково 

відбуватися. Також треба розуміти, що в цій ситуації ведеться війна і з 

вторгненням чужорідних смислів. Якщо одні символи стають слабкими може 

відбуватись їх елімінація з боку інших символів, які виявляються більш 

привабливими, значними, престижними для людей. В результаті діючі 

політичні концепти зазнають ерозії та втрачають реальну здатність до 

символістичного супротиву. 

Підсумуємо викладене вище. Проживання концепту виникає лише 

тоді, коли зміст тексту резонує із міфічною картиною світу, що склалася у 

споживача міфу. Шифрування символу повинне передбачати фіксацію 

паралелей із абсолютними (вкоріненими) міфами. Міф (символічний код) 

працює, коли суспільство володіє «ключем» до нього. У якості цього ключа 

виступають саме архетипи колективного несвідомого та традиція. 

Непрофесійно сконструйований міф може заволікти масу й водити її, але 

тільки доти, доки архетипічна ситуація не викриє протиріччя цього міфу 

досвіду пращурів, культурній парадигмі, що існує в суспільній свідомості 

мимовільно.   

Для масової свідомості важливо запропонувати відчутне спрощення 

месседжу – зведене до символізації більше-менш громіздких умовиводів або 

непроявлених відчуттів. В інакшому випадку масова свідомість не зможе 
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закріпити ту чи іншу позицію по відношенню до реальності (включаючи міф, 

прийнятий як реальність). 

Також слід брати до уваги, що зовнішнє маскування не завжди здатне 

приховати непривабливих рис дійсності, оскільки суспільство (тобто 

сприймаюча аудиторія) достатньо добре інформоване про стан справ і часто 

налаштоване критично до сприйняття образів та концептів, що нав’язуються 

політичною елітою. Найчастіше використання символічного управління без 

дотримання умови модернізаційних зрушень не досягає значних результатів. 

3.3. Концепція символічного управління як впорядкування змін 

дискурсивного простору 

На додаток до вище наведеного у попередніх підрозділах, розглянемо 

провідні наукові категорії та методологічні принципи конструювання 

концептуального дискурсу (картини світу) за допомогою політико-

філософських підходів постнекласичного типу, важливі для даної розвідки. 

Серед таких ми виділяємо: принцип ризоми й мережі, принцип синергізму, 

принцип семіотико-комунікативного підходу.  

Відповідно до Ж. Делеза й Ф. Гваттарі (Pierre-Félix Guattari) [57], під 

ризомою розуміється такий тип суспільної організації, в якому всі елементи 

знаходяться у стані дифузної пов’язаності і жоден з них не може 

претендувати на роль єдино вірного. В умовах «ліквідної сучасності» [15], це, 

за словами З. Баумана (Zygmunt Bauman), виявляється в тому, що символічні 

структури не є стійкими, вони піддаються змінам – спонтанним та 

керованим. Умови для подібних процесів можна знайти, звернувшись до 

мережевого принципу, в основі якого знаходиться уявлення про інформацію 

як про знання, що породжує зміни в суспільній системі. За М. Кастельсом, 

суспільство являє собою «простір потоків», в тому числі й символічних: «під 

потоками я розумію цілеспрямовані, повторювані, запрограмовані 

послідовності обмінів та взаємодій між фізично роз’єднаними позиціями, що 

їх займають соціальні актори в економічних, політичних й символічних 
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структурах суспільства» [79]. Таким чином, система символічних структур 

(уявлень, уподобань, преференцій) повертається на спосіб існування людей в 

просторі потоків, а влада стає розосередженою в мережах інформаційного 

обміну й полягає в управлінні символами.  

Відповідно до П. Бурд’є, символічна влада як результат взаємодії 

соціальних полів та структур людської суб’єктивності (габітусу) визначає 

ґенезу схем мислення, світосприйняття та дій людини [32, с. 182]. 

Символічна влада оперує прийомами монополізації колективної істини, 

експлуатуючи різноманітні образи й символи. Ці процеси можна комплексно 

описати як процес символізації, який А. Шюц розуміє як двоєдиний вияв 

ідеалізації й типізації. За допомогою них відбувається інтеріоризація 

суб’єктивної суспільної реальності через соціалізацію. Символи 

структурують певну реальність через комунікацію й таким чином стають 

матрицею соціальних уявлень. Тобто, за П. Бергером й Т. Лукманом, 

символи є інструментом конструювання реальності у людській свідомості й 

результатом цього конструювання. Отже, політико-управлінський потенціал 

символу як детермінанти впорядкованої картини світу стає очевидним, а 

множення мереж соціальних комунікацій актуалізує питання ефективності 

керованого соціо-семіозису.  

Іншими словами, управління символами постає як встановлення 

концептуально організованих моделей пізнання політичної реальності, які 

організують соціальні уявлення через символічні матриці. У цьому випадку 

величина символічного результату управління співвідноситься не з силою 

впливу, а з топологічною й архетипічною узгодженістю концептів 

політичного дискурсу із властивостями соціуму. Отже символічне 

управління дискурсивними трансформаціями – технологія використання та 

стимулювання символічних новацій в умовах нестійкої суспільної рівноваги. 

Технологія – це знак, який є одночасно означаючим та означуваним, по 

відношенню до якого актори не можуть не виявляти свої суб’єктивні стани 

розуму [207, c. 180]. Тобто сучасна технологія впливу на суспільство – це не 
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стільки матеріальний факт, а й певний дискурс, характер якого змінюється 

згідно з історичним контекстом, а також під впливом модерних соціальних та 

культурних вимог. Наразі більшість стратегічних дій та конкретні політичні 

цілі безпосередньо обумовлені символічними кодами. Тобто можна сказати, 

що означена відповідним чином реальність асоціюється з конкретною 

символічною матрицею.  

Символічне управління – оптимальний інструмент адаптування 

суспільства до змін, якщо він зважає на готовність мас сприймати ті чи інші 

символічні форми (цінності, міфи, репрезентації, словесність) на 

культурному рівні. Воно спирається на ідентифікацію громадян та спільнот 

як неінституціоналізований політичний ресурс. Символізація як 

управлінський метод – це одночасно комунікаційний та дискурсивний процес 

(за допомогою якого ми конструюємо реальність), а також продукт цього 

процесу. На відміну від старих політичних технологій, символізація політики 

вводить в оману не тільки стверджуючи, але й демонструючи. В цьому 

секрет її маніпулятивної ефективності.  

Важливо зробити наступну примітку: один і той же символ може по-

різному розумітися різними групами людей, навіть якщо вони розмовляють 

однією мовою і приналежні до тієї самої культури. І вмова йде не тільки про 

суперництво за порядок денний. Символ відповідає за нюанси розуміння та 

інтерпретації ситуації. Майстер символічного управління може виражати ту 

чи іншу позицію таким чином, що повсякденна свідомість споживача 

інформації буде сприймати те, що відбувається, під потрібним кутом зору, 

звертаючи увагу на протиріччя й інші невідповідності. Уміло розставляючи 

необхідні акценти, маніпулюючи увагою реципієнтів, можна «сховати» 

актуальну інформацію, «підробити» її під свої інтереси або інтереси цільової 

групи. 

Продовжуючи мову про функціональні переваги символічного 

управління, слід повернутися до розробок Дж. Александера, який стверджує: 

характер соціального знання формується в результаті означування – процесу 



150 
 

кодування реалій. Дж. Александер підкреслює складну динаміку процесу 

означування: події самі по собі не створюють «травму», бо вони не є 

природно травматичними. «Події – це одна справа, уявлення про ці події – 

зовсім інша. Травма не є результатом переживання групового болю. Він – 

результат реального дискомфорту, що зачіпає серцевину колективного 

відчуття своєї ідентичності» [207, c. 93]. Таким чином, відбувається 

поліваріантний символічний процес, який може розвиватися за наростанням 

залученості акторів до кодування реальної чи уявної події. Цей процес був 

названий К. Томпсоном «спіраллю означування» [314].  

Розвиваючи ідею спиралі означування, Дж. Александер, виділив ряд 

можливих етапів кодування: перехід від простого інформування до 

формування конкретного оціночного ставлення до події; залучення 

релігійних механізмів до осуду / схвалення подій; підняття обговорення 

проблеми до наукового рівня; поглиблення процесу означування засобами 

масової комунікації; підключення державної бюрократії, яка спрямовує 

процес в потрібне їй русло [207, c. 94-101]. Уявляється, що спіраль 

означування може бути використана для інтерпретації динаміки кодування та 

перекодування різних процесів, в тому числі соціально-політичних 

трансформацій. 

Сила цього маніпулятивного інструменту – у виробленому ним 

смислі, який, будучи одного разу сконструйованим, може набувати відносно 

автономного існування, навіть власну владу. Завдяки цьому символічне 

управління як сукупність прийомів впливу на суспільну свідомість та 

поведінку людей перевершує задіювання матеріальних структур – 

організаційних, адміністративних, економічних та інших. Символічні 

структури сприяють впорядкуванню соціуму, формуванню життєздатної 

маски суспільної свідомості й думки. Це робить технології символічного 

управління затребуваним ресурсом в умовах соціально-політичної 

невизначеності й суспільних змін. Цілеспрямоване символічне управління 

здійснюється шляхом створення політичних міфів, наративів, брендів й 
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оперування ними як в короткострокових, так і в довгострокових цілях, 

іншими словами, еліта (суб’єкт управління) вдається до «перформативної 

влади».  

Якщо раніше, за М. Вебером (Max Weber), політична діяльність 

передбачала «самостійне керівництво» та «орієнтацію на сутність справи» 

[37, c. 644], то сьогодні ці атрибути заміщуються політичними спектаклями 

через прийом підміни соціальних фактів інтерпретаціями. Вироблений в 

перформативних процесах смисл набуває більшої значимості, ніж традиційні 

мобілізаційні ресурси влади. Тут головне завдання управління зводиться до 

того, щоб «розповсюдити культуральні конструкції за межі своєї 

безпосередньої ідеологічної й організаційної уваги, перетворивши їх в іконні 

об’єкти емоційної ідентифікації, розповсюджуючи їх як вглиб, так і вшир 

серед населення» [4, c. 76]. Разом з тим, дослідниці Л.Д. Філліпс (Louise 

Phillips) і М.В. Йоргенсен (Marianne Winther Jørgensen) у своїй роботі 

«Дискурс-аналіз. Теорія і метод» (Discourse Analysis as Theory and Method) 

відзначають, що «дискурс завжди знаходиться в конфлікті з іншими 

дискурсами, які претендують на те, щоб визначати дійсність по-іншому і 

встановлювати інші принципи соціальної практики. У певні історичні 

моменти деякі дискурси можуть здаватися природними і незаперечними. 

Саме до цього феномену належить поняття об’єктивності. Але прийняті і 

схвалені більшістю, дискурси ніколи не бувають сформованими остаточно, і 

їх моменти можуть стати елементами, і, таким чином, об’єктами для нових 

артикуляцій» [99]. Отже, дискурс (у більш широкому розумінні – символ) 

«шукає» взаєморозуміння зі своїми потенційними адептами і прихильниками, 

і, водночас, прагне поставити їх від себе в залежність. Він спрямований на те, 

щоб відсікти «чужих» та виділити і мобілізувати своїх прихильників. 

Іншими словами, основними інструментами владної дії стають 

дискурси «м’якої влади». Ці дискурси створюють комунікативні поля й 

мережі, які дозволяють здійснювати таке переформатування масової 

свідомості, за якого пропозиції владних інстанцій сприймаються суб’єктами 
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як внутрішній добровільний вибір, як вияв власної інтенції до нього. Таким 

чином, дискурсивне управління символічним простором політики дозволяє 

без зусиль прямого та жорсткого тиску тонко та гнучко здійснювати вплив на 

ментальні структури масової свідомості. Згуртовування людей в єдине 

соціальне ціле за допомогою символічного управління сприяє стабілізації 

політичних та суспільних інститутів, що вкрай важливо під час 

трансформаційних процесів. Останнє відбувається за рахунок здатності 

такого менеджерального підходу до формування, утримання й відтворення 

таких нематеріальних джерел та видів легітимації, як лояльність, згода, 

визнання, ідентичність, іміджева харизматичність. Це видається можливим, 

оскільки модерний семіотичний простір політики постає як «багатошаровий 

перетин різноманітних текстів, які разом складаються в певний пласт, зі 

складними внутрішніми співвідношеннями, з різною мірою перекладності й 

просторами неперекладності» [99, с. 30]. 

Тут можна узагальнити, що управлінська символічна система може 

бути збудована на різних підставах. Суб’єкт  у вибудовуванні символічної 

політики може відштовхуватися від якоїсь ідеології або теорії. Але, в будь-

якому випадку, важливий не сам по собі символ, але його можливість чинити 

на маси переконуючий вплив. Символ виявляється не тільки засобом 

відкритості для своїх, а й засобом закритості від чужих. Виникнувши як засіб 

комунікації, він одночасно прийняв на себе і функцію захисту від суггестіі 

[173]. Таким чином, символічна матриця скріплює соціальний колектив у 

відносно єдине ціле, утримує її носіїв в його рамках і забезпечує спільну 

цілераціональну діяльність. І в ракурсі вище зазначеного постає питання про 

фактори та критерії успішності символічного управління. Спробуємо дати на 

нього докладну відповідь.  

Під час трансформаційних процесів наріжним каменем досягнення 

мети виступає згуртовування людей в єдине соціальне ціле. Оминаючи 

традиційні менеджеральні підходи, що є наразі малоефективними, це можна 

зробити за допомогою символічного управління, яке сприяє стабілізації 
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політичних та суспільних інститутів через здійснення впливу на основні 

маркери політичної свідомості та культури.  

Створення ефективного нарративу політичних змін, таким чином, 

зазнає впливу двох найвагоміших чинників: колективної пам’яті (тобто 

минулого) та політики (теперішнього), коли з одного боку еліта пере-

визначає минуле на основі існуючих політичних потреб, а з іншого це саме 

минуле встановлює певні рамки, в яких еліта може діяти для легітимації 

власних дій. Так, Дж. Верч (Wertsch) стверджує, що «замість того, аби бути 

стійким атрибутом окремих осіб або груп, колективне пам’ятання 

виявляється масивом складних взаємин між оповідними інструментами 

(нарративами) та активними агентами, що їх використовують» [17]. Важливо 

розуміти, що конструювання такого роду не означає підроблення й 

фабрикування нарративів: як правило еліта використовує вже існуючі 

спогади, переказуючи та переглядаючи їх по-новому у відповідності із 

вимогами дійсної ситуації. При цьому «в умовах масової комунікації панує 

соціальна, а отже – політична гра: ігрові комбінації складаються або 

прораховуються домінуючими соціальними угрупованнями, що мають на 

меті впливати на масову свідомість так, щоб домогтися формування 

громадської думки. Як правило, успішність впливу (імпакту) гарантована, 

якщо об’єкт  впливу не здогадується про реальні інтенції впливаючого 

(імпактора)» [132]. 

Тобто фактор успішного символічного управління під час 

дискурсивних трансформацій функціонує як вдале інструментальне 

поєднання реальності, інтерпретації реальності та переконань спільноти, що 

виникають на основі цих інтерпретацій і плинуть в середовищі нарративів 

(міфів), утворюючи послідовну змістовність масової свідомості й 

ідентичності. Якщо казати конкретно, то дієвість символічного проекту під 

час переходу залежить від вдалого поєднання наступних складових: 

 Нарратив само-прославлення (нарратив про національні 

цінності): від підтримує всередині спільноти відчуття гордості та будує 
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позитивний образ її самої, розповідаючи про чесноти, мудрість та героїчне 

минуле даної спільноти. Сюди також слід віднести нарратив віктимізації, 

який надає підстави для загальної гордості внаслідок героїчного виживання, 

страждання тощо. 

 Нарратив само-відбілювання (нарратив репутаційного 

будування): він необхідний для органічного знищення історичних подій, які 

можуть завдати шкоди гордості спільноти. Позитивні (корисні) образи 

захищаються, таким чином, або шляхом замовчування неприємних подій, або 

через персоналізацію їх із певною особистістю. В результаті стирається 

конфлікт та дискомфорт з приводу цих історичних «провин». 

 Нарратив заплямування Іншого (нарратив позиціонування щодо 

ідеологічного «чужого»): два попередні нарративи були пов’язані із 

самооцінкою суспільства, але цей останній – із зображенням Іншого. Цей 

нарратив спрямований на очорнення зовнішнього ворога і відповідно 

поліпшення власного позиціонування за цей рахунок. Він є важливим за 

умови існування суперечливих історичних подій, підкріплюючи два 

попередні нарративи, зробивши Іншого винним за «провини» даного 

суспільства ті відповідальним за його віктимізацію [291].  

З цього випливає, що управління символами постає як пошук 

динамічних соціальних топосів, де бажані інновації (зміни) генеруються за 

рахунок максимального суспільного резонансу.  

Закономірно виникає наступне питання: як оцінити в такому випадку 

рівень дієвості символічного впливу в напрямку досягнення суспільно 

вагомої (політичної) мети? які існують реперні точки, за якими можна 

зрозуміти, що та чи інакша символічна зміна відбулась? Щоб орієнтуватись у 

відповідях на ці запитання, природно треба визначити певні ймовірні 

результати управління символами, які можуть слугувати критеріями його 

успішності. За нашою думкою, критерії успішності символічного управління 

політичними трансформаціями – це репрезентативні елементи здійснення 

транзитивної справедливості – рівень розголошення та здійснення визнання – 
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й відношення суспільства до цих дій. Розголошення передбачає проведення 

показових розслідувань по відношенню до посадових осіб минулого режиму, 

їх добровільна підзвітність, засудження колишніх «гнобителів» й конфіскація 

їх майна, проведення процедури люстрації (проведення перевірок, усунення 

від посад), судові переслідування відповідальних за злочини перед 

суспільством тощо. Визнання ж має наступні складові: розсекречування 

даних, створення комісій з відновлювання історичної правди, відкриття 

публічного доступу до даних, проведення ремембраційних кампаній 

(створення музеїв жертв, встановлення монументів, призначення пам’ятних 

днів), проведення реституції й компенсацій, реабілітація колишніх 

політичних в’язнів. У поєднанні це створює міцний фундамент легітимації 

нового режиму, веде до солідаризації масової свідомості із новими 

цінностями, формує нове поле політики.  

3.4. Методологія моделювання зміни концептуального дискурсу засобами 

символізації в посткомуністичних політичних системах 

Дослідження відповідних сучасності закономірностей у символічному 

вимірі політики можна досить ґрунтовно розкрити, застосовуючи положення 

авторського підходу, що кристалізувалися в попередніх розділах. З 

попередніх двох теоретико-методологічних розділів ми вивели, що політика є 

мережевим дискурсивним простором, в якому функціонують символічні 

форми. Останні ми розуміємо одночасно як конструктори і ретранслятори 

смислових структур – ідей, цінностей, образів, думок, інтерпретацій, 

концептів та інших когнітивних утворень. На етапі серйозних політичних 

змін символічні форми стають потужним владним ресурсом, за допомогою 

якого державні та громадські інститути здійснюють свою само-

репрезентацію, легітимацію і просування певних образів реальності (картини 

світу), виробляють позиціонування соціальних суб’єктів у соціально-

економічному та політико-культурному просторі. Символічна динаміка 

перехідного процесу в таких випадках обумовлюється застосуванням 
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технології ресимволізаціі. Під ресимволізацією ми будемо розуміти механізм 

деконструювання колишнього соціально-політичного образу світу і 

створення нового символічного паттерну, релевантного умовам історичної та 

соціальної необхідності. В результаті ресимволізаціі відбувається 

артикуляція змінених соціальних прагнень, відтворення оновленої системи 

владних відносин, формування нової ідеологічної ідентичності соціальної 

спільноти. 

Останнім часом проблема здійснення ресимволізаціі гостро 

актуалізувалася для Української держави, яка переживає болісний транзит до 

демократичної правової держави. Окремі спроби сформувати цілісний 

символічний відбиток політичної дійсності на даному етапі складно назвати 

результативними. У зв’язку з цим має сенс звернутися до успішних 

прикладів ротації символічних форм, які зафіксовані міжнародною 

практикою. Тому у даній частині роботи розглядатиметься досвід зміни 

символічних матриць в контексті дискурсивних трансформацій в політичних 

системах Балтії: Естонії, Литви, Латвії (як приклад реалізації обґрунтованої в 

рамках попередніх частин роботи концепції співвідношення символізації 

політичної реальності та концептуального політичного дискурсу), а також 

виявлятимуться ті практики, які можуть бути корисними і застосовані в 

Україні для забезпечення процесу впорядкування дискурсивного простору 

політики. 

Чому для розгляду обрані пост-комуністичні країни Балтії? Для того, 

щоб уявляти собі можливі перспективи Української держави, треба, 

найперше, зрозуміти її вихідну й похідну своєрідність. Але вирізнити 

своєрідність чогось можливо лише у порівнянні із чимось аналогічним. 

Процеси ж, аналогічні до українських, відбувались лише у колишніх 

соціалістичних країнах, при чому у десяти з них, включаючи три республіки 

екс-радянської Прибалтики, модернізації інститутів вже завершилась – 

принаймні настільки, наскільки це було необхідно для інтеграції у 

європейське співтовариство. Для цього використовувався ряд інструментів, в 
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тому числі й символічного управління. Нижче, відповідно до дослідницької 

моделі трансформації концептуального дискурсу, сформованої у попередніх 

підрозділах роботи, ми розглянемо, як змінювалась символічна матриця (і 

відповідні їй політичні концепти) політичної реальності пост-комуністичних 

Балтійських країн, застосовуючи виведені параметри для виявлення зміни 

політичних концептів (серед яких тематичне поле дискурсу, лінія ключових 

слів, тональність, спосіб реалізації дискурсу) та спираючись на встановлені 

принципи організації політичного дискурсу (як то принцип міфоцентризму, 

наративності, театралізації та динамічності). Це дозволить виявити схожість 

та відмінність із українськими національними реаліми й запропонувати 

ефективні поради з впровадження символічних технологій у просторі 

вітчизняного політичного дискурсу.  

Сутність пострадянських перетворень в країнах Балтії (Естонії, Литві, 

Латвії) передбачала поступовий перехід до демократичних способів 

функціонування політичної системи. На дискурсивному рівні легітимація 

нового порядку повинна була слідувати в тісній прив’язці з декларуванням 

переваг демократизації з одного боку і критикою колишнього 

комуністичного режиму з іншого. У зв’язку з цим ресимволізація 

політичного простору в цих країнах проходила по декількох напрямках і 

включала: реідеологізацію, істотні інституційні реформи, відновлення 

історичної справедливості, послідовну політику історичної пам’яті. 

Розглянемо докладніше. 

В першу чергу Естонію, Литву і Латвію об’єднує їх однозначна думка 

з приводу подій 1940 року і приєднання до СРСР, що в свою чергу 

обумовлює сучасне смислове (тематичне) поле дискурсу. Тому на момент 

розпаду комуністичної системи суспільства цих країн були консолідовані на 

основі відходу від Радянського Союзу, що можна прослідкувати по нарації 

(лінії) ключових слів політичного дискурсу. Так, політичні сили, що 

прийшли до влади в Естонії в 1992 році, йшли на вибори з гаслом «Очистимо 

майданчик від старого!» (що можна вважати показовим виявом 
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реідеологізаціі). Вони виходили з того, що радянська економіка не залишила 

естонському суспільству нічого, чим можна скористатися. Рішуче був 

проголошений курс на створення ефективних функціональних інститутів, 

заснованих на легальності і демократичних процедурах, в найкоротші 

терміни. 

Експлуатація історичної тематики у відносинах між балтійськими 

державами та Росією на політичному рівні визначила контури встановлення 

нової (європейської) ідентичності прибалтів. По суті, для багатьох 

національних урядів європейська ідентичність набувалася у варіанті 

негайного здобуття членства в ЄС. Але саме для східноєвропейських (пост-

комуністичних) країн, що сповідували євроінтеграцію як першочерговий 

програмний постулат свого подальшого розвитку, нова європейська 

ідентичність формувалася у фокусі контр-ідентичності до радянської, 

комуністичної спадщини й певного відторгнення всього, асоційованого із 

СРСР, у середині 1990-х років: як зазначає Л. Гонгола (L. H. Gongola), «східні 

європейці відчувають труднощі: вони викорінюють трагічні події свого 

минулого й не сприймуть моделі Європейського Союзу без її асиміляції на 

місцевості» [259]. Так, наприклад, наразі ідеологічні засади, якими керується 

офіційна латвійська історична наука, документально закріплені в ряді 

політико-декларативних актів органів влади, до яких слід віднести: 

Декларації Сейму Латвійської Республіки «про окупацію Латвії» від 22 

серпня 1996 року, «Про латвійських легіонерів у Другій світовій війні» від 29 

жовтня 1998 р. і «Про засудження тоталітарного комуністичного 

окупаційного режиму СРСР, що здійснювався в Латвії» від 12 травня 2005 

року. Ці документи зберігають свою дію до цих пір. Наприклад, у декларації 

«Про латвійських легіонерів у Другій світовій війні» заявлено, що «в 

тридцяті роки ХХ століття в Європі сформувалося дві великі тоталітарні 

терористичні держави. Реалізація агресивних цілей цих держав почалася з 

підписання так званого пакту Молотова – Ріббентропа, в результаті якого 

була ліквідована державна незалежність Латвійської Республіки і її 
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поперемінно окупували як СРСР, так і Німеччина». Як бачимо, наратив 

Ворога (або ж заплямування Іншого) отримує тут чітку концептуалізацію із 

виразним конотативним значенням. 

Далі, слід відмітити, що основою для формування солідаризації із 

приналежністю до політичного простору Європи та базисом для формування 

нового ринку ідентичностей, яка б могла протистояти російським маркерам, 

став стереотип, створений у Східній Європі, що, за думкою дослідника 

Е. Берга (E. Berg), яку він висловив у праці «Де Захід зустрічається зі 

Сходом? Балтійські країни в пошуках ідентичності», має прочитання як 

«goodies versus baddies» (тобто позитивні герої проти лиходіїв). Країни 

Балтії, що в процесі символічної легітимації демократичних перетворень 

експлуатували цей стереотип, отримали статус «тигрів посткомуністичних 

реформ й зверхнів дезертирів з радянського минулого із його обтяжливою 

спадщиною» [215]. При чому актуальні проблеми сторення символічного тла 

трансформацій 1990-х років є визначальними і на сьогоднішній день: 

ставлення до історичних результатів Другої Світової війни, дискусія навколо 

радянської окупації Литви, Латвії, Естонії та інше. Ці теми не зникли з 

дискурсу, але стали частиної символічної політики суверенних республік в 

плані націотворення, десоветизації й встановлення у суспільній свідомості 

контекстуальних рамок дискурсу навколо радянського впливу по всій Європі.  

Також, однією з умов легітимації пострадянських балтійських 

режимів, які знаходились в стані реформації, стало дисидентське минуле 

їхніх політичних лідерів. Наприклад, доля прийняття суспільством Л. Мері 

(Консервативний блок «Вітчизна»), майбутнього Президента Естонії, багато 

в чому була визначена ще в період існування радянської державності завдяки 

його чіткій стратегії, що не збігалася з офіційною лінією радянського 

партійного керівництва. Подібний сценарій політичної легітимації 

спостерігався і в Литві, і в Латвії. Отже, можна говорити про те, що статус 

Героя (міфу) мали змогу отримати ті особи, що викликали асоціацію із 
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демократичними проектами («Саюдіс» – В. Ландсбергіс, «Латвійський шлях» 

– А. Горбунов) [152].  

Інституціоналізація нових правил як спосіб реалізації 

концептуального дискурсу проявилася у  блокуванні для представників 

комуністичної номенклатури шляхів до отримання державних посад, іншими 

словами, люстрація. Посткомуністична Східна Європа стала першим 

регіоном, який застосував процедуру люстрації в якості методу перехідної 

справедливості. Причому недавні дослідження підтвердили значну 

важливість люстрації «для консолідації споруджуваної демократії». 

Люстрація перетворила існуючі на той момент бюрократичні інституції в 

корисні молодим демократичним системам механізми, вільні від 

комуністичної домінації. Так, розрив з радянським минулим в Естонії 

символізувався самим віком нових керівників країни: Прем’єр-міністру на 

момент обрання було 33 роки, Міністру оборони – 28, Міністру закордонних 

справ – 27 років. Таким чином, люстрація дозволила освіжити гільдію 

політичних менеджерів і стабілізувати демократичну політичну культуру. 

Більше того, застосування цього методу допомогло заснувати принцип 

прозорості еліт у фінансовій, банківській і ключових промислових сферах. 

Варто також відзначити, що в Естонії Комуністична партія не змогла, як в 

інших країнах, здійснити самоперетворення і в 1992 році була розпущена. 

Також, говорячи про істотні інституційні зміни як символи відходу від 

старої системи, не можна не згадати судові реформи в розглянутих 

балтійських країнах. І Естонія, і Литва, і Латвія страждали від високого рівня 

корумпованості власних судових систем. Однак зараз кожна з цих країн може 

похвалитися в тій чи іншій мірі значними результатами в подоланні цього 

явища і зростанні ефективності судів. Ключ до успіху у всіх трьох випадках 

полягав у тому, що судова система не була реформована на основі 

радянського зразка, але практично створена з нуля у відповідності до вимог 

Європейського Союзу. Всі три країни зіткнулися зі специфічними 

проблемами, і кожна по-своєму їх вирішувала. Так, до кінця 1994 року в 



161 
 

Естонії почала діяти нова трирівнева судова система (на зміну дворівневої 

системи радянського типу), а суддівський корпус оновився на 67% (середній 

вік судді був менше 40 років). Також негайно була усвідомлена важливість 

організації системи підвищення кваліфікації суддів: у 1995 році цим зайнявся 

Фонд «Естонський правовий центр», а в 2009 році цю функцію взяв на себе 

Верховний суд Естонії (тобто протягом 14 років підвищенням кваліфікації 

суддів відав інститут громадянського суспільства). Крім того, судова 

реформа в Естонії передбачала необхідність кваліфікаційного іспиту на 

посаду судді. Таким чином, судді, що практикували в радянський період, 

перевірялися на предмет здатності відправляти правосуддя в умовах 

трансформації політичного режиму та переходу до ринкової економіки. Дану 

практику можна вважати однією з опор, на яких тримався політичний міф 

країн Балтії про продуктивність пострадянських перетворень [152].  

Перейдемо до наступного напрямку символізаціі політичної 

реальності посткомуністичних країн Балтії, який відсилає нас до принципу 

наративності політичного дискурсу, оскільки стосується відновлення 

історичної справедливості. Більшою мірою цей процес співвідноситься із 

застосуванням процедури реституції – повернення земельної та іншої 

власності, протиправно відчуженої в радянський час, її колишнім власникам 

або їх нащадкам. Символічне призначення реституції [270] зводилося до 

забезпечення правонаступництва з дорадянського Естонією, Литвою, 

Латвією. Ще в ранні 1990-ті були прийняті закони, що встановлюють 

принципи реституції. У Литві це Закони «Про процедуру та умови 

відновлення прав власності на існуючу нерухомість» та «Про земельну 

реформу»; у Латвії – «Про денаціоналізацію домоволодінь в Латвійській 

Республіці» та «Про повернення власності релігійним організаціям». 

Застосування процедури реституції, крім свого безпосереднього 

призначення, актуалізувало й питання збереження національної пам’яті, 

повертаючи масову свідомість до традицій і цінностей довоєнного періоду. В 

результаті європейське майбутнє сприймалося в його спадкоємному зв’язку з 



162 
 

власним європейським минулим балтійських країн, а інтеграція до Європи – 

як повернення в неї. Так, розглядаючи, наприклад, символічну матрицю 

естонської трансформації, може виникнути закономірне питання: що означає 

сам лозунг повернення Естонії в Європу, яким конкретним смислом він 

наповнюється? в яку саме Європу повертається Естонія? Адже, як відомо з 

історії, коли Естонія полишала Європу, на той момент вже відбувся пакт 

Молотова – Ріббентропа, а в самій Європі панували тоталітарні й авторитарні 

режими. Потім естонці протягом півсторіччя прожили у складі Радянського 

Союзу. Навряд чи вступ до НАТО та ЄС, яких станом на 1940 рік не 

існувало, можна вважати «поверненням». Крім того, чи можна після 

пролонгованої символічної асиміляції із комуністичним ладом радянського 

зразка відразу стати суспільством європейським в сучасному розумінні й 

вважатися за таке?   

Відповідь на це питання (з символічної точки зору, яка нас і цікавить) 

дає перший Президент Естонії Леннарт Мері: «Естонія ніколи добровільно не 

полишала Європи. Це Європа на 50 років полишила Естонію» [152]. По-

друге, як вважають самі естонські дослідники цієї проблематики, за 

історичними вимірами період тоталітаризму в європейських країнах був 

недовгим, оскільки виник не завдяки, а всупереч європейським цінностям, «й 

естонці цілком виправдано говорять про те, що повертаються до них, 

оскільки ніякими іншими вони витиснуті не були» [152]. У випадку Естонії 

наріжним каменем політики пам’яті виступає наратив про безперервне 

(континуальне) існування Естонської Республіки з 1918 р. і донині. Даний 

меседж (міф) широко розповсюджується через засоби масової інформації, 

використовується в академічнй історіографії та ставиться в основу політики 

національної державності, незважаючи на всю суперечливість і 

непослідовність «аксіоми континуїтету». В даному контексті доречно 

навести думку експерта з даного питання: так, професор Талліннського 

університету Рейн Руутсоо в одній зі своїх полемічних статей наполягає, що 

«історичний наратив виконує роль світської релігії, а суперечки з питань 
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віри, як відомо, загрожують певними наслідками». Іншими словами, 

колективна віра естонського суспільства в аксіому континуїтету виступає 

однією з ядерних конструкцій політичного міфу трансформації й у зв’язку з 

цим солідаризація членів суспільства з цією ідеєю відбувається на 

емоційному рівні, а тому не вимагає раціонально-логічних підтверджень 

[158].  

Також хотілося б окреслити ще один суперечливий аспект. В аспекті 

«повернення Естонії до Європи» та безперервності її державності постає одне 

з найважливіших питань, відповідь на яке дозволила б адекватніше 

оцінювати домінантний політичний концепт країн Балтії і, зокрема, Естонії: 

куди ж спрямований вектор політики історичної пам’яті – всередину, для 

вирішення проблем національного та державного будівництва, або назовні, 

для обгрунтування й виправдання своєї зовнішньої політики взагалі і набуття 

(відновлення) самостійної державності? Відповідь на це питання не виключає 

ані першого, ані другого. Як вважають самі естонські дослідники цього 

питання: «Сучасна політична реальність країн Балтії може бути представлена 

як взаємодія двох конкуруючих дискурсів» [308] по відношенню до 

ідентичності: дискурс суверенітету (національної ідентичності) та інтеграції 

(європейської ідентичності). Пояснемо нашу думку конкретними 

прикладами. 

Як відомо, вже влітку 1988 р. в Естонії відбувається відновлення 

елементів історичного дискурсу довоєнного періоду і переконструювання 

«радянського» концепту. Політика історичної пам’яті стає багатосуб’єктною: 

після колапсу СРСР в Естонії виникає конкуренція історичних дискурсів, і 

навіть конкуренція за право володіння історичною пам’яттю (що в аспекті 

виведеної у другому розділ роботи типології дискурсів, відповідає наявності 

мультиполярного політичного дискурсу із кількома центрами актуальності). 

В цей час громадські рухи політизуються, а політики потребують 

нового історичного наративу, оскільки колишній історичний і політичний 

дискурс «боротьби за перебудову і ленінську національну політику» себе вже 
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вичерпав – він був витіснений з медійної практики і не був взмозі служити 

ані політичним інструментом, ані засобом консолідації прихильників. До 

1991 р. і навіть раніше, всі основні концепти нового (вже пострадянського) 

політичного дискурсу були сформовані. При чому основним засобом 

коммунікацій для громадських діячів і для гуманітарної інтелігенції в цей 

період виявилися масмедіа. Основним адресатом для масмедіа в країнах 

Балтії стала соціально ще не структурована національна спільність. У дуже 

короткий проміжок часу сформувалися суспільні запити, настрої, міфи, які 

тут же були перетворені в політичні інструменти різного роду: гасла, образи, 

концепції та напрями політики. 

В результаті, через протистояння у площині дискурсивного простору 

політичні концепти «спадкоємність» і «континуїтет» стають наріжними 

каменями політики історичної пам’яті для активістів, близьких до Конгресу 

Естонії. В результаті дискурс, побудований навколо цих концептів, став 

домінуючим вже після 1992 р. – після прийняття на референдумі діючої нині 

Конституції Естонської Республіки і виборів до Парламенту Естонії. 

Таким чином, внутрішньополітичний дискурс, вибудуваний як 

відновлення правонаступної незалежної держави, вимагав не тільки 

обговорення поточної політики в термінах окупації та реституції (про що вже 

йшла мова вище), але й конструювання реальності повернення дорадянського 

минулого: у вигляді імен, образів, топонімів, політичних, естетичних і 

етичних нормативів. Іншими словами, соціальний простір і культурний 

габітус повинні були стати максимально схожими на пропонований в процесі 

медійної комунікації образ. 

Якщо ж говорити про зовнішньополітичний дискурс як один із 

напрямків нового концептуального дискурсу країн Балтії, то тут одним із 

красномовних прикладів є налагодження стосунків між Естонією та Швецією 

[309]. Мається на увазі «пере-відкриття» шведського минулого Естонії. 

Симолічним свідченням апелювання естонської влади до цієї гілки 

історичного коріння естонської європейськості можна вважати «повернення» 
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пам’ятника Шведського Лева до Нарви, що (у багатьох відношеннях) можна 

вважати кульмінацією процесу шведського залучення до справ Східного 

Балтійського «Ближнього Зарубіжжя», який розпочався у 1990 році з 

відкриття шведського консульства в Таллінні. Взагалі на той час (як і зараз) 

Швеція розглядалась засобами масової інформації та вищими посадовими 

особами Естонії як «Новий кращий друг Естонії» (Estonia’s new best friend) 

[152]. 

Взагалі історичні зв’язки зі Скандинавією отримали важливе місце в 

рамках дискурсу правлячої естонської політичної еліти з 1990 року, де вони 

були використані для підтримки концепту «Повернення до Європи» («Return 

to Europe»), або, в більш широкому сенсі, концепту «Повернення до 

Західного Світу» (Return to the Western World) після закінчення радянської 

окупації [272; 308]. 

В рамках цього символічного фрейму, період 1561 – 1710 років, коли 

Швеція поступово розповсюдила свою владу на територію сучасних Естонії 

та Латвії, згадуються як «щасливі шведськи часи» (Happy Swedish time), які, 

як кажуть, призвели до значного поліпшення життя естонського селянства, 

перш ніж кріпосне право повернулося до своєї колишньої строгості після 

входження до складу Російської імперії. Наразі, естонське керівництво, 

відчуваючи силу символічного аргументу, намагається грати на образі 

Швеції як доброго друга Естонії у Балтійському регіоні, враховуючи всі 

політичні й економічні дивіденди, що з цього випливають. Так, ще до свого 

призначення культурним аташе в 1990 році, Ханс Лепп (Hans Lepp) – куратор 

колекції мистецтв в Шведському королівському палаці у Стокгольмі 

запропонував тогочасному начальникові Нарвського музею здійснити 

ресторацію пам’ятника Шведському Левові, оскільки, за його думкою, це 

допомогло б налагодити більш тісні взаємини між Нарвою та Швецією. 

Згодом Х. Лепп виступав з ідеєю встановлення Шведського Лева поблизу 

Нарвської міської ради, а також із пропозицією комеморації (святкування) 

вирішальної перемоги шведів над Росією (що, слід сказати, є досить спірною 
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пропозицією по вдношенню до Нарвського регіону, де руськомовне 

населення складає до 96% мешканців). Однак, так чи інакше ми можемо 

спостерігати в цих кроках виразні символічні сюжети, що використовувалися 

владою Естонії для від’єднання від радянської символічної матриці та 

побудови символічної конструкції з новими вихідними й вхідними даними. 

Таким чином, якщо ми уявимо символічну матрицю естонського 

переходу у вигляді багатошарової кулі, що з кожним новим комунікаційним 

актом розростається, отримуючи нові пласти, то зможемо їх умоглядно 

розділити на три рівні. На найпершому (ядерному) рівні розташовуються 

архетипи Землі й Самості (це проявляється в намаганні естонців відстояти 

власну національну ідентичність у контроверсійному протиставленні із 

безликістю елементу радянського народу); на другому рівні працює 

стереотипізація як прояв відправлення колективних ритуалів оновленої 

естонської спільноти, а також створення «місць пам’яті» [286] (цей рівнь 

підкріплює функціонування міфу на рівні запровадження особливих 

естонських національних свят, пам’ятних дат тощо, пов’язаних із 

підкресленням травматичності радянського періоду історії, відкриття 

відповідних тематичних музеїв, меморіалів, спорудження монументів, 

перейменування географічних об’єктів суспільного користування); на 

третьому ж рівні працюють конкретні аксіотипи, тобто ціннісні установки, 

уподобання, національні інтереси, прагнення, мрії, сподівання на майбутнє 

естонського суспільства (пов’язані із набуттям впливової позиції в 

Європейському Союзі, що прослідковується у зовнішньополітичному 

дискурсі держави). 

Таким чином, на прикладі Естонії можна підсумувати, що 

трансформація концептуального дискурсу в країнах Балтії була спрямована, 

насамперед, на легітимацію влади за допомогою «історичного виправдання», 

«історичного обгрунтування», «історичної спадкоємності». Особливістю 

новітнього періоду історії Естонії, Литви та Латвії є високий рівень 

інституціоналізації символічної політики за рахунок створення спеціальних 
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інститутів, комісій, музеїв, недержавних організацій, що займалися не тільки 

збиранням, зберіганням і дослідженням історичної пам’яті, а й відповідали на 

сформульовані політиками та політичними інституціями запити. Показовим у 

цьому сенсі є досвід Латвії [291]. У числі ланок системи символізації 

політичної реальності Латвії варто згадати такі структури:  

 Музей окупації Латвії (виставково-дослідний центр, внесений 

МЗС ЛР в протокол для обов’язкового відвідування зарубіжними офіційними 

делегаціями; даний центр організовує різні заходи: від методичних семінарів 

для підготовки у відповідному ключі шкільних вчителів до вечорів 

антирадянських анекдотів; в 2012 році планувалося його розширення, в тому 

числі, за рахунок закордонних пожертв);  

 Військовий музей Латвії (музей збирає документи з приватних 

колекцій та артефакти «подвигів» латвійських легіонерів, проводить 

специфічні виставки, конференції, презентації книг); 

 Центр документації наслідків тоталітаризму при Бюро із захисту 

Конституції (зберігає агентурно-облікові картки, до недавнього часу активно 

брав участь у презентаціях репресивної діяльності радянських спецслужб 

напередодні та в ході Другої світової війни). 

А 11 жовтня 2010 р. в Ризі відбулася презентація роботи нового фонду 

«Мала бібліотека історії Латвії». Головою правління фонду став за 

сумісництвом голова Комісії істориків при Президенті Латвії І. Фелдманіс. 

Коментуючи необхідність створення фонду, він зазначив: «Ми дійшли 

висновку, що в багатьох питаннях, у тому числі в інтерпретації історії, ми 

втратили «гандикап», наявний після відновлення незалежності. Ставиться під 

сумнів навіть легітимність латвійської державності» [152]. За його словами, 

одним з мотивів утворення нової структури стало усвідомлення того, що 

«Латвія знаходиться під постійним впливом російського інформаційного 

поля» [152]. Місія фонду полягає в тому, щоб виробити «імунітет» у латишів 

до «російсько-радянських міфів» і послабити їх вплив на західну 



168 
 

громадськість, а основний концепт навантажений символами герменевтично: 

«Нація, Держава, Європа».  

 Показовим в контексті державного замовлення на формування 

концептуального політичного дискурсу можна вважати також випадок з 

перенесенням пам’ятника радянському солдатові в Таллінні навесні 2007 

року (виразний приклад реалізації політичного дискурсу за принципом 

театралізації). Як відомо, монумент був демонтований з тролейбусної 

зупинки і перенесений на військове кладовище в центрі Таллінна, де також 

були перепоховані останки радянських воїнів, раніше поховані під цим 

монументом. Примітно: пам’ятник не був зруйнований, а лише змінена його 

дислокація. Це свідчить про цивілізований, але рішучий намір естонської 

влади виводити громадськість з-під впливу символів радянської епохи.  

З іншого боку, це також є виявом реалізації зваженої політики пам’яті, 

яку (в руслі робіт М. Хальбвакса [185], П. Бурд’є [32], Н. Лумана [105]) слід 

розуміти в якості символічного колективного доробку, створеного в процесі 

взаємодії політичної волі, медійної комунікації й наукової діяльності задля 

соціалізації, політичної самоідентифікації, змінення, збереження і підтримки 

соціально-політичного статусу спільноти та окремого індивіда. Онтологічно 

пам’ять існує за рахунок актів постійного відтворення в тих чи інших 

процесах комунікації, і кейс із перенесенням пам’ятника радянському 

солдатові в Таллінні – один із яскравих прикладів такого акту.  

Також важливою інструментальною деталлю символчного управління 

в країнах Балтії є те, що образ (символічна система) минулого максимально 

відповідав очікуванням виборців. Якщо звернутися до напрацювань 

П. Бурд’є [32], то побачимо, що виборці формують очікування як відповідь 

на запит, ініційований з боку політичних еліт. З цього боку стає зрозумілим, 

що в останні роки й наразі в Литві, Латвії та Естонії мали значний вплив 

групи (політичні еліти), пов’язані із концептами про депортації, репресії та 

супротив радянському режимові (що мали високу тональність та емоційну 

забарвленість). На цьому тлі створювалася певна символічна синхронізація, 
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втілена у формуванні й втриманні контрольованого політичного концепту, на 

який і спирається символічне управління.    

За думкою Дж. Келлі (Judith G. Kelley), Д. Гелбрейта (David 

J. Galbreath), Д. Бюдрайта (Dovile Budryte) [220], в питанні використання 

минулого у справах сучасності політичними та інтелектуальними елітами 

Балтійських країн слід також брати до уваги вимоги до цих країн в аспекті 

інтеграції до Європейського Союзу: у випадку Естонії та Латвії цей нюанс 

простежується особливо виразно. Як зазначає А. Ассманн (Aleida Assmann), 

перманентне формування символічного проекту об’єднаної Європи вимагає 

не тільки «спільних цілей на майбутнє, але й орієнтирів у минулому» [212, 

c. 12], й додає, що Європейський Союз став багато в чому «спільнотою 

пам’яті» (community of memory) [212, c. 11]. 

Відповідно до ряду авторів, які опікуються проблемами символічної 

політики, ці зусилля щодо промоції інтегрованого мультикультурного 

співтовариства із необхідністю вимагають залучення усіх сторін до процесу 

«демократизації історії». В цьому контексті під демократизацією розуміється 

те, що історія не повинна надалі використовуватися у політичних цілях 

(наприклад, як предмет спекуляції політичними партіями різної ідеологічної 

спрямованості під час виборчих перегонів) заради зниження 

конфліктогенності символічного простору й примирення; що альтернативним 

гіпер-текстам дозволяється оскаржувати домінантний мастер-нарратив, а 

плюральність носіїв пам’яті допускається. Це дозволяє просто підкреслювати 

минулі страждання якоїсь однієї суспільної групи; колективний нарратив 

визнає, що інші групи могли стати постраждалими в рівній мірі. Тобто одне й 

те саме суспільство може виступати одночасно й свідком злочинних подій 

(як жертва) так і їх винуватцем по відношенню до символічного «Іншого». 

Згідно з Е. Онкеном [287], на підтвердження живильності кроку щодо 

демократизації історії всі три Балтійські країни свого часу (наприкінці 1990-х 

років) створили спеціальні комісії, укомплектовані академічними 

національними та зарубіжними експертами, які були покликані спродукувати 
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незалежну оцінку подій, пов’язаних із діяльністю нацистськиго та 

радянськиго режимів протягом 1940-1991 років.  

В той же час доречно навести позицію Дж. Фрідмана [291], який 

говорить про «хибний інтелектуальний об’єктивізм» в аспекті того, що 

історія ніколи не буває дійсно об’єктивною. Вчений пояснює свою думку 

тим, що «політика ідентичності полягає в ствердженні сучасного в 

життєздатному минулому». Таким чином, «вся історія, включаючи сучасну 

історіографію – це міфологія», тому що сама по собі вона є відбитком 

теперішнього на минуле. Дж. Фрідман стоїть на тому, що формування нової 

символічної системи є неможливим без рекурсії до міфотворчості: міфи 

пробуджують усвідомлення загальної долі групи, «підкреслюючи 

індивідуальну солідарність проти сили Іншого, за рахунок вибудовування 

виразних граничних уявлень». В свою чергу Е.Д. Сміт [309] підкреслює, що 

«без міфів, спогадів та символів, за допомогою яких відбувається маркування 

членів групи по відношенню до Іншого, та без культурної еліти, яка б могла 

їх інтерпретувати та розробляти» неможливе жодне справжнє консолідоване 

суспільство. Вчений продовжує: «міфи надають сенсу та мети культуральним 

установам, а також почуття прихильності і приналежності до мобілізованого 

населення» [309]. 

Якщо говорити про міф, що супроводжує трансформацію Балтійських 

країн, то слід звернутися до праці Ш. Требста (Stefan Troebst) «Культура 

пам’яті посткомуністичних суспільств Східної Європи: спроба загального 

опису та категоризації». Дослідник виділяє чотири типи культури пам’яті, що 

в тій чи іншій мірі визначають способи переробки, засвоєння та 

привласнення комуністичного минулого різними країнами Східної та 

Центральної Європи [291]. Нас цікавить найперший тип, виділений вченим: 

до цього типу належать країни, що вважають комуністичний режим 

політично, історично та етнічно стороннім до їх «органічної версії» історії. 

Саме такими країнами є ті, що цікавлять нас в цьому підрозділі, – Естонія, 

Литва, Латвія, оскільки саме цим шляхом активно рухається Українська 



171 
 

держава після Революції 2014 року. Розпад СРСР поставив на порядок 

денний у цих країнах питання про перегляд радянської спадшини (радянської 

символічної матриці) в усіх сферах суспільного життя й, як ми можемо зараз 

свідчити, каталізував активність акторів та інституцій, які репрезентували 

певний спектр установок відносно до радянського минулого, організуючи 

певним чином дискурсивний простір. Не обходиться і без «війн пам’яті» 

[317], що виявляється у символічній боротьбі за репрезентації колективного 

минулого, їх оцінку, а також за формування нових практик комеморації 

(політичного габітусу), підлаштовуючись під ідеологічні потреби й цілі 

побудови нових національних наративів. Так, згідно з Ш. Требстом, «в своїх 

публічних проявах, особливо у Східній Європі, культура пам’яті і понині є 

продуктом, передусім, державних зусиль щодо упровадження в суспільну 

свідомість тих чи інших символів» [291]. Розглянемо на прикладі Литви. 

Починаючи міркування про контент символічної матриці, що 

обслуговувала транзит Литви, слід вести відлік від одного з найбільш ранніх 

факторів, що дозволяють говорити про окреслення контурів символічної 

політики, що тільки зароджувалась на той час. Цим фактором стала здійснена 

в 1990 році заміна святкових і пам’ятних днів у Литовському національному 

календарі. Ухвалений 9 лютого 1990 р. «Закон про свята» доповнив список 

свят Литви Днем 16 лютого (День прийняття акту про незалежність Литви в 

1918 р.) і скасував День конституції СРСР (хоча при цьому статус Дня 

Жовтневої революції в цьому документі залишався попереднім). Подібна 

важлива, але тим не менш косметична зміна, мабуть, була результатом 

посилення націоналістичного табору всередині Комуністичної Партії Литви, 

тобто переходу цієї політичної сили на позиції націоналістичного дискурсу. 

Все ясніше почала проявлятися тенденція зображення себе як партії, що 

виступає проти «диктату ззовні» [152]. Також слід відзначити, що вже 

наприкінці 1989 р. більшість членів Комуністичної Партії Литви відмовилися 

від приналежності до КПРС. 
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Після відновлення незалежності, влітку 1990 року, Парламент Литви 

нового скликання розпочав підготовку законів про святкові і пам’ятні дні, які 

були прийняті в кінці жовтня [152]. У цих законах вже прямо відкидалися 

свята держави, зі складу якого вийшла Литва. З точки зору конструювання 

наративу глорифікації (самопрославлення) та наративу заплямування Іншого 

це є показовою практикою й закономірним проявом політичних змін. Так, 

свій святковий статус втратили дні 8 березня, 9 травня і 7 листопада, а 

1 травня з дня святкового став днем пам’ятним. 

З іншого боку, незважаючи на впливовість у той період міжвоєнного 

дискурсу, при затвердженні нового списку святкових і пам’ятних днів не 

відбувалося сліпого копіювання міжвоєнних зразків. Свята та пам’ятні дні не 

були «спущені з зверху», вони затверджувалися після уважного розгляду 

пропозицій різноманітних суспільних груп. У даному аспекті з точки зору 

символічного управління слід відзначити вдалу практику стимулювання 

суспільного обговорення та діалогу у форматі «влада – громада» для 

впорядкування дестабілізованого дискурсивного простору політики й 

підвищення рівня легітимності нового режиму.  

У 1990 році відбулася важлива зміна політичних концептів, пов’язана 

з актуалізацією символіки часів Великого Князівства Литовського (далі – 

ВКЛ). За пропозицією групи істориків та громадських діячів було введене 

абсолютно нове державне свято – День коронації Короля Литви Міндаугаса 

1253 р. Творці Закону про пам’ятні дні взяли до розгляду майже всі 

пропозиції громадських організацій, і до списку пам’ятних днів увійшли 14 

червня (День початку першої масової депортації жителів Литви до Сибіру в 

1941 р.), 23 серпня (День укладеного в 1939 р. пакту Молотова-Ріббентропа) , 

вже згадане 8 вересня і 23 листопада (День початку організації Армії Литви в 

1918 р.). Верховна Рада Литви також включила до списку пам’ятних днів 7 

травня (Відміна заборони на «литовський друк», тобто використання 

латинського алфавіту, в 1904 р.) і 15 липня (День Грюнвальдської битві 1410 

р.), що підтверджувало життєздатність національних міфів. Була віддана і 
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данина єврейській громаді – День геноциду євреїв Литви (23 вересня – дата 

ліквідації Вільнюського гетто в 1943 р. – оголосили пам’ятним днем). 

В цілому, зміна святкових і пам’ятних днів в Литві в 1990-х років 

досить повно відображає весь спектр змін у дискурсивному просторі 

перехідного періоду. На перший план (у площину актуальних тем у 

смисловому полі дискурсу) вийшли трагічні події середини XX століття (що 

не дивно – з огляду на майже обов’язковий характер формування наративу 

Жертви у подібних історичних ситуаціях). За думкою П. Коннертона (Paul 

Connerton), також очевидним є радикальне відкидання символів старого 

(радянського) режиму, яке характерно для більшості випадків зміни режимів 

[256], і тяжіння до традицій міжвоєнної Литовської Республіки.   

Продовжуючи мову про механізми символічного управління в Литві, 

слід підкреслити, що суспільне сприйняття минулого в Литві не перестало 

залежати від зовнішньополітичних орієнтирів. Важко не помітити, що воно 

підпорядковувалося логіці вирішення основної зовнішньополітичної мети 

незалежної Литви, яка в 1993-1994 рр. формулювалася як інтеграція в євро-

атлантичні структури (Європейський Союз і НАТО). Це співпало з 

історіографічною актуалізацією теми європеїзації країни. Близько 1993-

1995 рр.  литовська історіографія запропонувала новий концепт прилучення 

Литви до Європи. Наприкінці XX століття цей концепт повністю відповідав 

цілям мобілізації суспільства, але він підривав деякі аспекти 

«націоналістичного» концепту. Так, «націоналістичний» концепт закликав 

литовців пишатися тим, що вони були останніми язичниками Європи, які 

прийняли хрещення лише в 1387 р. Новий же концепт 

(європейськоорієнтований) осмислював цей факт як прояв відсталості Литви 

в рамках західноєвропейської цивілізації. Минуле Литви з часів Міндовга 

(Миндаугаса, XIII ст.) до теперішнього часу в цьому концепті уявлялося як 

динамічна історія прилучення до Європі – в одні періоди воно 

сповільнювався, в інші – прискорювалося, однак само залучення було 

закономірним. Відразу зауважимо, що радянський період не вбудовувався в 
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цю схему, оскільки зв’язувався з відпаданням від Європи. І тут ми бачимо 

той самий прийом, що експлуатувала свого часу Естонія, а саме 

розповсюдження та «аргументація» (концептуальне підкріплення) міфу «про 

повернення в Європу» та неорганічність (штучність, помилковість) 

радянського етапу історії країни. 

Представники литовської інтелектуальної еліти воліли зображувати 

минуле своєї країни як наратив про Рух слідом за культурними та 

політичними здобутками Європи й добре розуміли при цьому 

зовнішньополітичні стратегічні цілі Литви. У 2004 р, коли Литва нарешті 

стала членом ЄС і НАТО, це досягнення було відразу закріплено в поправці 

до Закону про пам’ятні дні. Поправка наказувала 29 березня відзначати День 

вступу Литви до НАТО, 1 травня – День вступу в ЄС, а 9 травня (вельми 

символічно) – як день Европи [281].  

Як і в інших посткомуністичних країнах Європи, в Литві починаючи з 

1990 р. праві політичні сили стали докладати зусиль до того, щоб затвердити 

нове розуміння «історичної справедливості», яка формулювалася на основі 

заперечення попереднього режиму і сприйняття останнього як 

маріонеткового, що виник внаслідок окупації. 

Вже 2 травня 1990 р. був зроблений головний крок у цьому напрямку 

– прийнятий закон, що відновив громадянські права осіб, депортованих з 

Литви з 1940 р. по 1953 р. і засуджених за протистояння режиму. З іншого 

боку, для груп, постраждалих від колишнього режиму, було важливо викрити 

тих, хто з цим режимом співпрацював. Тому постало питання про 

відповідальність і те, кого слід вважати «співпрацюючим з окупантами». І 

знову була обрана стратегія «екстерналізації» – головним «винуватцем» був 

обраний Комітет державної безпеки СРСР. Таким чином, насаджується 

мартирологічний (той, що апелює до страждань) дискурс, а самопожертву, 

муки литовців і їх опір «окупації» в середині XX століття перетворюють в 

найвищу цінність.  
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Великою мірою це перетворення спирається на концепцію 

«подвійного геноциду», вироблену литовською історіографією [274]. 

Прочитання даної теорії виглядає наступним чином: у XX столітті Литва 

була піддана окупації і насильству з боку двох тоталітарних режимів – 

нацистського і радянського. При чому, зло, заподіяне нацистами і 

комуністами рівноцінно, і обидва лади підлягають засудженню в рівній мірі. 

Спираючись на дану ідею,  депутати Верховної Ради Литви вирішили, що 

«винищення і тортури громадян Литви, депортація її жителів, вчинені в роки 

окупації і анексії Литви нацистською Німеччиною та СРСР, відповідають 

ознакам злочину геноциду, передбачених нормами міжнародного права» 

[274].   

Розглядаючи й аналізуючи ціннісний дуалізм сприйняття недавнього 

минулого Литви (де «злочинцями» уявлялось КДБ, а «невинними жертвами» 

виступали засланці), ми помічаємо, що в даній міфологічній конструкції 

бракує третьої – героїчної – компоненти, тобто власної ролі в історії. І тут 

даний символічний сегмент повинен охоплювати учасників опору. Дещо 

відкладена в часі поява цієї групи у версії минулого, яке домінувало в Литві, 

можна пояснити героїчним потенціалом зовсім близького сьогодення, 

пов’язаного з виходом країни зі складу СРСР. Загиблі під час спроби путчу у 

Вільнюсі 13 січня 1991 р. стали символом першої крові, пролитої за нову 

державність. Не випадково, що вже наприкінці 1991 р. день 13 січня було 

проголошений пам’ятним днем [152].  

Героїзацією учасників опору окупації праві політичні сили активно 

зайнялися тільки в 1996-2000 рр., що, очевидно, стало наслідком тиску 

відповідних організованих груп інтересів. Перш за все, 23 січня 1997 р. Сейм 

встановив, хто з учасників опору 1940-1990 рр. потрапляє в групу «воїнів-

добровольців», а кого слід вважати «учасниками боротьби за свободу». В 

залежності від цього конкретна особа отримувала права на відповідні пільги. 

У новій редакції Закону про пам’ятні дати, прийнятої в 1997 р, з’явилося  

кілька нових дат, пов’язаних з окресленою тенденцією символічної політики 
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– День партизан (четверта неділю травня) і День червневого повстання (23 

червня). У відповідь на ініціативи відзначити створення в 1949 р. 

партизанського Руху боротьби за свободу Литви, Сейм вирішив оголосити 

1999 рік «Роком поминання боротьби за свободу»; 2009 рік, у свою чергу, 

було оголошено «Роком Руху боротьби за свободу Литви». 

Розмірковуючи про дані символічні практики та можливість їх 

використання в українському політичному просторі, напрошується висновок, 

що проблема з подібними ініціативами полягає в тому, що будь-яка 

героїзація завжди задовольняє пам’ять одних сучасників і одночасно ображає 

пам’ять інших. Завдання держави, по суті, і полягає в забезпеченні того, щоб 

на даній основі виникало якомога менше конфліктів. Як з цим справилася 

Литва? Конфлікт був частково амортизований завдяки підписанню 

ветеранами Декларації про примирення. Рухаючись в цьому ж напрямку, в 

2011 р. політика історичної пам’яті була вперше оголошена МЗС Литви 

стратегічним пріоритетом. В цей же час розроблявся проект Закону про 

політику пам’яті. За словами авторів законопроекту, мета закону – 

затвердити і пам’ятати з покоління в покоління про найважливіші історичні 

дати Литви та віхи політичної історії литовської держави, в першу чергу, 

«знаходячи спільність і згоду в поглядах» [281]. 

Взагалі, характеризуючи особливість символічного управління в 

транзитній Литві, слід відзначити такий метод придушення конфліктного 

потенціалу пам’яті й боротьби із альтернативніми символічними моделями 

як криміналізація «неправильного» судження про минуле. Так, у 2008 р. 

Сейм зробив новий крок у цьому напрямку, заборонивши збори, де публічно 

демонструвалася б будь-яка символіка режимів нацистської Німеччини та 

СРСР (включаючи й Литовську РСР): герби, прапори, знаки, уніформи, 

гімни. Згодом, 17 червня 2008 Литовський Сейм прийняв поправки до закону 

про збори, згідно з яким забороняється використання нацистської і 

радянської символіки під час масових заходів – мітингів, пікетів, 

демонстрацій. 
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Підсумовуючи розгляд механізмів символізації політичної реальності 

перехідного періоду в Литві, слід ще раз підкреслити, що зміст концептів 

політичного дискурсу в конкретній державі найкраще пізнається по 

домінуючим ритуалізованим наративам. У центрі великого наративу 

трансформації Литви опинилися події, тим чи іншим чином пов’язані з 

Другою світовою війною і першим післявоєнним десятиріччям. У 

литовському великому наративі, який можна назвати історією втрати 

литовської незалежності, центральне місце займає пакт Молотова – 

Ріббентропа. А ця історія тісно пов’язана з окупацією і анексією Литви в 

1940 році, депортаціями в Сибір, так само як і з опором місцевих загонів 

Повіласа Плехавічюса (Павла Плеховіча), і з історією боротьби партизанів 

після війни. В цілому можна сказати, що в Литві навіювана громадськості 

символічна матриця акцентує момент Жертви. Це багато в чому пояснюється 

тим, що епоха радянських репресій ще є свіжою в пам’яті поколінь, ніж події 

перших років Другої світової, вона триваліша в часі і торкнулася багатьох 

сучасних литовських родин. Крім того, в радянські роки говорити про цю 

сторінку репресій було не можна, і вимушене мовчання тих років колективна 

пам’ять компенсує сьогодні.  

Якщо намагатися окреслити конкретні висновки, які можна зробити 

для України, базуючись на литовському досвіді, то найперше тут слід казати 

про важливість уникання гегемонізації сприйняття певних тем перехідного 

міфу. Так, на нашу думку, абсолютизація сприйняття конкретних тем й 

концептів в Литві відбувається завдяки ряду факторів: по-перше, праві 

політичні сили використовують символи і представлення минулого й 

майбутнього для вигідного самопозиціювання на тлі інших політичних сил; 

по-друге, між правими і їх електоратом складається певна залежність; по-

третє, праві у своєму розпорядженні мають численних бажаючих 

обслуговувати їхні потреби в певному зображенні минулого. Все це створює 

ситуацію, в якій може існувати лише одна «історична істина» [287], що задає 

бінарні полюси ціннісної шкали суспільства. Створення умов для публічного 
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прояву спогадів різних груп, усунення їх взаємного конфліктного потенціалу 

за допомогою найбільш продуктивного способу переробки пам’яті в такій 

ситуації, зрозуміло, неможливо, тому що будь-яка гегемонізація сприйняття 

не сприяє взаємній повазі досвіду різних груп суспільства, а орієнтовані на це 

зусилля з переробки пам’яті зводяться нанівець. 

Таким чином, можна зробити висновок, що сучасний символічний 

простір посткомуністичних країн Балтії характеризується високою 

диференційованістю. Якщо спочатку їх політична реальність формувалася 

під впливом пострадянського дискурсу і втрачених комуністично-

орієнтованих цінностей, то сьогодні внутрішньополітичний дискурс цих 

країн об’єднав різнорідні за змістом концепти, національні міфи, релігійну 

символіку, різні ідеології й сучасні маркетингові форми символізації, при 

чому не тільки в загальнодержавному, а й у регіональних контекстах (що є 

яскравим виявом мультиполярної символізації). В загальному плані процеси 

символізації в посткомуністичних балтійських системах протікають не в 

вакуумі, а з огляду на їхню приналежність до європейського символічного 

поля та тенденцій символічної комунікації, що в ньому відбуваються. 

Специфікою мультиполярного політичного дискурсу пострадянських країн 

Балтії варто визначити динамізм образно-символічних аспектів масової 

свідомості, коли на зміну сталим ідеологічним кліше приходять символи 

змін, типовим уособленням яких стає дискурс «перебудови». Затвердження 

нових символічних форм та концептів, що їм відповідають, відбувалося як по 

лінії легітимації нового політичного режиму, так і щодо солідаризації 

громадян республік з демократичними цінностями і процедурами.  

Далі виклад матеріалу передбачає рух від окреслення особливостей 

сучасного символічного простору політичного життя України й 

символоутворюючого контексту (фону політичних трансформацій, у якості 

якого ми розглядаємо композицію комунікаційних потоків в європейському 

символічному субуніверсумі загалом та в площині внутрішньої політичної 

ситуації в Україні в аспекті євроінтеграції зокрема) до визначення 
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конкретних технологій (інструментів, прийомів, практик) символізації 

політичної реальності в українській державі в останні роки, коли намітилась 

інтенсифікація роботи із символічним полем політики (в тому числі у 

порівняльному аспекті відносно до подібних процесів, що відбулись в 

Естонії, Литві, Латвії, які були розглянути нами детально вище) й, врешті-

решт, до вироблення певних рекомендацій щодо амортизації зрушення 

суспільної свідомості по лінії від радянської символічної матриці до 

національно-європейської системи цінностей, символів, міфів (засновуючись 

на висновках та позитивних практиках Балтійських країн, адаптованих до 

специфіки історичного моменту в Україні). 

Взагалі образно-символічний простір масової свідомості в Україні 

насичений великим обсягом символіки з різноманітним змістом, із якої 

формуються асоціативні ряди з ознаками типовості у представників різних 

вікових, освітніх, регіональних, професійних груп. Тобто важливою 

характеристикою сучасного українського символічного простору є його 

висока диференційованість. На думку О.Г. Злобіної, трансформація 

суспільства, що супроводжувалася і трансформаціями образно-символічного 

простору, відкрила шлях до різночитань, до того, що той самий символ став 

виконувати і об’єднуючу функцію, і функцію розмежування всередині 

суспільства [89]. Відповідно ідеологічні матриці радянських часів, які були 

інтерналізовані людьми в процесі вторинної соціалізації, стали частиною 

їхньої картини світу і продовжують сприйматися ними як «правильні», 

активно впливаючи на поведінку в нових соціальних умовах. Тобто наразі у 

значної частини українського суспільства на рівні індивідуальної свідомості 

існує конфлікт між уявленнями і реаліями. А оскільки, кількість людей, 

соціалізованих у попередніх соціальних умовах на перших етапах 

трансформацій домінує, конфлікт цей характеризує і стан масової свідомості. 

Ця ситуація доволі складна щодо дослідження, оскільки йдеться не 

про різні образно символічні уявлення, які конфліктують одне з одним, а 

про різне смислове  наповненнятих самих символів – наприклад, одним з 
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таких яскравих символів є Велика Вітчизняна війна (що для представників 

різних генерацій українців й різних ціннісних переконань має бінарні 

емотивні характеристики). Великим чином це пояснюється тим, що, хоча 

символи часу завжди безпосередньо прив’язані до своєї доби і описують саме 

її смисловий контекст, це не означає, що доба завжди одразу витісняє старі 

символічні репрезентації новими. В образно-символічному просторі 

зберігаються, і, в разі необхідності, відроджуються символи, які мають не 

просто давню, а навіть прадавню природу. Саме цей феномен наразі і 

можемо спостерігати в Україні. 

Особливості символічного простору країн Центральної та Східної 

Європи (наближеною до яких безпосередньо є Україна) обумовлені їх 

історичним розвитком і позначені перебуванням у складі імперій, в той час 

як у Західній Європі відбувалося становлення націй-держав. Історичними 

символами східноєвропейського регіону стали способи протистояння 

імперським практикам, що втілилося в зверненні до національних міфів. 

Варто нагадати, що відповідно до теорії дискурсу Е. Лакло і Ш. Муфф, міф – 

це простір репрезентацій, принцип прочитання певної ситуації, терміни якого 

є зовнішніми по відношенню до того, що представлено в об’єктивному 

просторі. За думкою Йоргенсен та Філліпс, вибір міфу визначає, що саме слід 

вважати важливим для обговорення, – а саме, так звані, вузлові точки 

дискурсу  [179, с. 78]. 

Так от що стосується міфологічної схеми східноєвропейських держав, 

то вона містить героїчні образи і відсилання до циклічності, повторюваності 

пам’ятних дат [274]. У цьому плані національні міфи і релігійні символи 

відіграли значну роль у становленні державності в країнах Східної Європи, а 

літературні конструкції і міфологічні сюжети активно використовувалися 

політиками цього регіону. З огляду на вище зазначене, можна простежити 

певну наступність у воскресінні прото-імперських міфів і в українському 

символічному полі: очевидно, це відбувається не тільки як відповідь на 

демократизаційні перетворення всередині країни, але й як наслідування 
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міфологічних практик, що циркулюють за її межами (в контексті стратегії 

євроінтеграції це є особливо примітним). 

Підтвердження цієї тези знаходимо далі. Події кінця 2013 – початку 

2014 року в Україні підкреслюють важливість євроінтеграційної тематики в 

політичному дискурсі держави. Символ «європейського вибору» [147], що 

поширився в масовій свідомості, ототожнюється в першу чергу з високим 

рівнем життя європейців; його зміст полягає в тому, що, стаючи частиною 

європейського ринку, Україна зможе в майбутньому досягти споживчих і 

демократичних стандартів, характерних для провідних держав Західної 

Європи. Міфологія «європейського вибору» функціонує і в контексті 

суспільного запиту на ефективні державні та політичні інститути. 

Євроінтеграційна риторика В. Януковича і Партії регіонів, її різкий 

смисловий поворот напередодні Саміту Східноєвропейського партнерства в 

кінці листопада 2013 р. у Вільнюсі, дискурсивний розкол між владою і 

суспільством вивели на вулиці Києва тисячі людей під національними та 

європейськими прапорами, які протестували проти порушення 

громадянських прав. Таким чином, європейська символіка на 

пострадянському просторі існує як якийсь ідеал і є способом для створення 

нових форм ідентичностей. В цьому плані, Україна не є виключенням. Міф 

про Європу описує, зокрема, А. Портнов, говорячи про ідеалізоване 

розуміння Європи як гомогенного «простору верховенства права, соціальної 

справедливості, свободи пересування та самовираження», яке «значно 

перевершує не тільки зміст непідписаної Україною Угоди про асоціацію, а й 

актуальний стан Європейського союзу» [147].  Але тут виникає питання: 

яким же було (\є) місце європейських цінностей на цьому тлі? Питання також 

важливе для розуміння перспектив подальшого розвитку України, який буде 

залежати від щоденних практик, пов’язаних швидше з переконаннями, з 

міфами і перевизначенням історичної пам’ятті. 

Намагаючись охарактеризувати символічне поле української 

соціально-політичної реальності [129], пропонуємо його розглянути у вигляді 
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двох систем координат. Перша система координат являє собою дихотомію 

полів міфології. Пострадянський простір, який культурно й цивілізаційно 

належить до простору європейського, існує в контексті протистояння і 

симбіозу двох протилежних міфологій: визвольної та імперської. Визвольна 

міфологія включає в себе ідеології та дискурсивні формації етнічних 

спільнот, що століттями проявляли супротив асиміляції і мають жорсткий 

ціннісний бекграунд, спрямований на крах імперії і звільнення від її тягла. 

Імперська міфологія, навпаки, являє собою дискурсивний простір, виходячи 

від інтегративних і достатньо еклектичних цінностей. Таким чином, можна 

сказати, що в останні роки в Україні почав превалювати сценарій 

визвольного міфу, але приблизно два десятиліття до цього масова свідомість 

знаходилась під впливом міфу імперського, який не витіснений і досі, хоча і 

зміщений на периферію колективної свідомості. 

Друга система координат являє собою полюси національної 

мобілізації. Ми позначили їх як інстинктивний та архетипний. Про 

протистояння інстинкту і архетипу писав ще К. Юнг – ми застосували цю 

шкалу для можливості оцінки того чи іншого випадку національної 

мобілізації в Україні. Близькість до інстинктивному полюсу має місце бути 

тоді, коли в суспільстві актуалізуються соціальні інстинкти, поширюється 

наратив про геноцид, злочини Ворога, блокуються можливості щодо вільної 

рефлексії про шлях нації. Близькість до архетипного полюсу мобілізації 

передбачає актуалізацію символів, мобілізуючих архетипи, властиві 

національній спільноті і вивільняють потужний пласт психічної енергії. 

Чистий випадок інстинктивної мобілізації – це події Помаранчевої революції 

2004 року, консолідація суспільства у відповідь на розгортання військових 

дій на Сході країни 2014-2015 рр., а чистий випадок мобілізації архетипної – 

Євромайдан 2014 р.  

У цілому, говорячи про український випадок, ми можемо сказати, що 

інстинктивна складова його символічної матриці вкрай сильна, що природно 

з огляду на специфічні внутрішньополітичні та зовнішньополітичні чинники. 
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Однак архетипний потенціал, що може розкритися в мобілізації символів, 

також украй багатий. Український культурний пласт має широкий 

символічний і політико-культурний простір, який при своєму освоєнні може 

дати величезний ефект як у безпосередній мобілізації, так і у формуванні 

гнучкого і складного дискурсивного поля для конституювання нації: що 

необхідно символічно гетерогенному суспільству (яким постає наразі 

українське). 

Далі, рухаючись вглиб розгляду рівневої структури модерної 

української символічної матриці, слід звернутися й до аналізу її ядра –одним 

із головних системоутворюючих компонентів – стереотипів, які ще 

називають мовою громадської думки. Але ми маємо тут скоріше зовнішню 

подібність, оскільки мова громадської думки також кількісно обмежена. Вона 

характеризується як «бідна і спрощена порівняно з мовою мистецтва, права, 

релігії, а тому і найзручніша для масового спілкування по всіх лініях 

(людина-людина, людина-група, людина-інститут)». Стереотипи 

репрезентують щільну і водночас усереднену рамку сприйняття, надаючи 

громадській думці кліше соціально-схвалюваних або соціально-небажаних 

зразків. Таких кліше небагато, це насамперед базові конструкти типу «за – 

проти», «свій – чужий» тощо. 

Зауважимо водночас, що в контексті соціокультурних змін стереотип 

також може набувати символічної функції. Якщо, скажімо, розглядати як 

стереотипи образи типових фігур соціального процесу: Героя, Злодія, 

Майстра, Жебрака тощо, які набули визначеної форми ще у міфологічній 

свідомості, але успішно працюють і досі, то можна побачити як для різних 

суспільств, на різних етапах розвитку певні фігури стають символічними. 

Радянське суспільство, наприклад, тяжіло до експлуатації образу Героя, а 

сучасне українське ним майже не користувалося до останнього часу. Взагалі, 

Герої є базисом громадянської ідентичності. Першим це помітив Т. Карлейль 

(2008), який вважав поклоніння героям найкращим стабілізатором 

політичного ладу, а американський психолог Дж. Харві зазначив, що 
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«захоплення героями може формувати базис громадянської ідентичності, 

вчити активної громадянської позиції» [256].  

Ця особливість героїчних образів особливо важлива в сучасному 

українському суспільстві, яке гостро відчуває проблему самоідентифікації 

після здобуття незалежності. Саме ця аморфна самоідентіфкація – 

найважливіший фактор існування народу, який зачіпає смисложиттєві 

підстави існування спільності [125]. У цьому контексті під ідентифікацією 

розуміємо ототожнення людини з певною спільністю, з її символами, 

культурою, державними інститутами.  

Ситуація з самовизначенням українців (коли регіональні стереотипи 

виявляються сильнішими загальнонаціональних) може призводити до того, 

що історичні особистості роль українського загальнонаціонального героя 

виконати не зможуть, оскільки трактування історичних подій у різних 

регіонах країни відрізняється досить сильно: герої однієї частини країни 

нерідко викликають відторгнення або навіть агресію у жителів інших 

регіонів. Отже, виникає проблема пошуку компромісних моделей героїзму, 

здатних згуртувати більшість членів суспільства, стати національною 

рольовою моделлю, викликати явище позитивної асоціації з цим образом, а 

від нього – і один з одним. 

З приводу останнього слід зазначити, що основною причиною 

наявності таких протилежних суджень та ставлень є переживання 

українським суспільством культурної травми. Для визначення колективної 

травми в соціальних науках скористаємося номінальним визначенням Кая 

Еріксона, який розуміє під нею «удар по основі соціального життя, що завдає 

шкоди зв’язкам, які поєднують людей» і послаблює основоположне почуття 

приналежності до колективу [244, c. 223]. Впадає в око особливість 

трактування травми в соціальних науках, не як індивідуального, а як 

колективного феномену «травматизованих спільнот». К. Еріксон був одним із 

перших, хто припустив, що «травма може створити спільноту» [244, c. 231]. 
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Аналітичне розрізнення травматичної події та реакції на неї також 

підтримується прихильниками «деконструкційної» версії трактування 

культурної травми. Між подією і її усвідомленням проходить певний 

проміжок часу, впродовж якого відбувається ідентифікація «природи болю, 

природи жертв і відносин відповідальності». Дж. Александер називає цей час 

«процесом становлення травми» («trauma process»), протягом якого травма 

набуває рис культурного процесу, що постає і підтримується за допомогою 

різних форм репрезентації [205, c. 94]. Власне йдеться про дискурс, в якому 

медійні репрезентації відіграють вирішальну роль. 

Так, в установках жителів Західної України можна виявити ознаки 

«комуністичної травми» і пов’язане з цим домінування негативного 

сприйняття радянського минулого, а в установках жителів Східної України – 

в більшій мірі ознаки «посткомуністичної травми», коли розпад СРСР 

розглядається як втрата певних ідеалів, поява кордонів з Росією, в якій 

залишилося багато родичів, ослаблення економічних зв’язків з Росією та ін., і 

спогади про радянське минуле несуть набагато менше негативних моментів, 

набагато більше ностальгічних та романтичних мотивів.  

На цьому тлі опанування культурної травми («колективний коупінг», 

за визначенням П. Штомпки [198]) як дискурсу потребує колективної 

інтерпретації та символічного виробництва, які дозволять пом’якшити 

психотравмуючий вплив та винайти засоби колективного психологічного 

зцілення. Для цього важливо, щоб публічна репрезентація дискурсу травми в 

Україні оминула такі пастки, як:  

 натуралізації події, що воліє до відплати,  

 колективного «захоплення», болісного переживання та 

культивування травмуючих почуттів,  

 заперечення реальності травмуючих подій, їх нігілізація та 

табуювання, що призводить до повторної травматизації. 

В цьому аспекті започаткування загальнонаціонального діалогу, 

покаяння та примирення – речі, які мають надзвичайно важливе значення, 
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адже на сьогодні в українському суспільства немає єдності в оцінці певних 

історичних подій, які є травматичними. Ціннісно-орієнтована комунікація 

має стати механізмом подолання проявів сепаратизму й радикалізму, 

зважаючи на загострення дискурсу міжрегіональних відмінностей і набуття 

важливого значення регіонів у сучасній демократичній державі. Винайдення 

спільних смислів та символів, що матимуть фундаментальне значення 

культурно-ціннісних засад для життя суспільства, забезпечення повноти 

розвитку його сучасного та майбутнього національного життя, буде одним з 

надскладних завдань збереження цілісності українського суспільства та 

держави, але найнеобхіднішим. 

Повертаючись до розгляду дискурсивних трансформацій в Україні, 

слід зазначити, що символічним вектором ідеологічного простору стала ідея 

євроінтеграції. Про інтенції повної зміни картини світу в об’єкта 

символічного впливу свідчить децентрація базових, усталених в суспільній 

свідомості, соціальних норм і цінностей: 

 релігійних (штурм урядових будівель по вул. Грушевського 

опозицією почався в день загального святкування православними дня 

Хрещення Господнє); 

 ідеологічних (хвилювання супроводжувалися руйнуванням 

історичних пам’яток, символів радянської епохи); 

 загальнолюдських (актуалізація ідеологем національного 

суверенітету, громадських прав, самопожертви тощо). 

При чому максимального поширення символів вдалося досягти через 

створення інформаційних приводів: організацію народних віче, залучення 

поетів і музикантів, детальне висвітлення свят, демонстрацію форм 

самоорганізації. Водночас приєднання громадськості до символічного поля 

відбувалось через інструменти акцентування, емоціоналізації, метафоризації, 

архаїзація подій, оскільки «свідомість має справу не лише із словами чи 

невизначеними словесними або текстуальними ідеями, але при цьому доволі 

часто і навіть насамперед із враженнями і образною побудовою і 
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перебудовою зображень», соціальна система комунікацій «неминуче 

вимушена пристосовуватися до мінливого світлячка свідомості». А соціальні 

мережі актуалізували існуючі протестні настрої. 

Підсумовуючи розмірковування, наведені вище, вважаємо за потрібне 

створити чітку картину формування символічної картини світу в Україні у 

ретроспективному ракурсі – для наочного розуміння етапів ротації 

когнітивних схем (концептів) та відповідних символічних матриць. Тож, 

якщо говорити про етапи формування дискурсивного простору України, то 

ми розглядаємо їх відповідно до каденцій Президентів України: 

 Перший етап охоплює 1985 – 1994 рр. За цей час відбулася 

поступова заміна радянської символіки, хоча вона ще мала досить широке 

поширення й застосування. Зокрема, пам’ятники Леніну повсюдно не 

ліквідовувалися. Лише на Західній Україні пройшла перша хвиля 

«іконоборного» руху. На цьому етапі також вводяться в офіційний обіг 

державні символи України: жовто-блакитний прапор, герб і гімн. Населення 

та органи державної влади приходять до консенсусу з приводу символічного 

маркування простору, в якому вони живуть. Проте спроба наділити 

символічним змістом неоднозначні на той період постаті української історії, 

здійснена націонал-демократичною інтелігенцією, не мала успіху в масштабі 

всієї країни. 

 Другий етап припадає на період президентства Л. Кучми і 

охоплює 1994 – 2004 рр. У ці роки крім остаточного прийняття символів 

державного суверенітету, акцент робився на посилення знаків легітимної 

влади: Президент винайшов свої регалії, була створена нагородна система, 

розроблені системи службових рангів і відзнак і т.д. До цього часу 

відносяться такі символічні події, як ініціатива Президента щодо відзначення 

на державному рівні 350-ї річниці Переяславської ради та створення (на 

пропозицію Москви) робочої групи для ревізії підручників з історії, 

написаних після розпаду СРСР. Якщо казати взагалі, то ні тодішній 

політичний клас, ні культурна еліта не змогли, а, можливо, і не мали на меті 
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запропонувати українцям якісно нову символічну реальність, яка могла б 

відповісти викликам часу і стати каталізатором процесу формування 

політичної нації. Саме вакуум смислів і символів ідентичності, що 

характеризував тодішнє символічне поле України, і зробив можливими події 

восени 2004 р. 

 Третій етап – 2004-2010 рр. відкрила Помаранчева революція, яка 

і сама стала абсолютною подією-символом в новітній історії України. У той 

час мирні протести стали попередженням: політичні ігри на символічному 

полі неприпустимі, а спекуляції навколо символічного поділу на «своїх» і 

«чужих», «помаранчевих» і «біло-блакитних» можуть отримати силу «зброї 

масового ураження». До символічних кроків цієї каденці слід віднести 

ініціативу В. Ющенка щодо відродження Батурина як гетьманської столиці. 

Одним із важливих кроків стало також створення Українського інституту 

національної пам’яті (Указ Президента України від 11.07.2005 р.; Постанова 

Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р.) та увічнення пам’ятних дат і 

осіб в історії України (наприклад: Указ Президента України «Про додаткові 

заходи щодо увічнення пам’яті жертв політичних репресій та голодоморів в 

Україні» від 11.07.2005 р. та прийняття Верховною Радою України Закону 

України «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні» від 28.11.2006 р.; 

визнання низкою країн світу Голодомору як геноциду української нації і 

засудження його). Взагалі, завдання В. Ющенко полягало в примиренні, 

«зшиванні» розколотого суспільства. Однак, його звернення до арсеналу 

символіки жертовності, а також спроби поєднати непоєднуване, не привели 

до бажаного результату. Навпаки, деструктивні процеси, запущені подіями 

осені 2004 року, не тільки не були зупинені, а й отримали новий імпульс до 

розвитку. 

 Четвертий етап – 2010-2013 рр. В. Янукович прийняв непросту 

символічну спадщину. Він не належав до категорії лідерів-символотворців. 

Його тактика, якщо дивитися ретроспективно, полягала в поверненні моделі 

Л. Кучми, коли акцент робився на офіційних символах і ритуалах при 
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винесенні за дужки символів ідентичності. Однак, у порівнянні з 1990-ми 

роками, контекст, в якому протікають процеси символізації, помінявся 

кардинально, що і зумовило бурхливу непокору суспільства у 2013 р. по 

відношенню до незручної символічної моделі, яка спускалася «згори». 

Отже, можна сказати, що наразі символічний комплекс ідентифікацій 

українського суспільства включає декілька елементів:  

 мовно-онтологічний (державна мова стає основою національної 

концептосфери; національний архетип актуалізується по-новому й водночас 

відбуваються пошуки культурного героя) та історико-наративний 

(український історичний міф підлягає перегляду; героїчний пантеон зазнає 

переформатування; національна ідея та державотворчий проект отримують 

чіткіші обриси за рахунок набуття рис європейської моделі); 

 дискурсно-комунікативний (поведінковий компонент: внесення 

змін в український святковий календар та форми урочистої обрядової 

символіки; візуальний компонент: широке послуговування абстрактними 

образами та асоціаціями, як то жовто-блакитні полотна, дівчина у вінку з 

квітів, воїн-визволитель тощо);  

 предметний (актуалізуються національні символи тотемного 

походження, як то сонце, укроп, мак, літак, серце тощо; та символи-фетиші, 

контекстуалізовані як національні святині, як то фізико-географічні об’єкти 

та витвори мистецтва і архітектури).  

Можемо припустити, що тільки гармонізація усіх цих складових 

дозволить використовувати їх стабілізуючий потенціал у повному обсязі. 

Аналіз подій, що відбуваються в Україні та українському суспільстві 

впродовж останнього року, дозволяє говорити про трансформацію активного 

політичного міфу. Якщо до скасування підписання Угоди про Асоціацію з 

Європейським Союзом на той момент чинним Президентом В. Януковичем у 

листопаді 2013 року, можна було спостерігати лише пасивне невдоволення 

громадян політикою правлячих політичних еліт, то після цього інциденту 

намітився корінний перелом. Мільйони людей у Києві та регіональних 
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центрах вийшли на вулиці опротестувати рішення керівництва країни. 

Непідписання Угоди про Асоціацію стало останньою краплею на шляху до 

переродження українського політичного міфу [189], який став звучати таким 

чином: Україна – це перспективна європейська держава, а не слабка буферна 

посткомуністична країна. Саме в такому прочитанні новий міф міг 

гарантувати відтворення транзитного соціального порядку і вказати кожному 

окремому громадянинові місце в ньому. Крім того, новий міф як «вираз 

рішучості діяти» [133] став потужною силою, здатною мобілізувати громадян 

на рішучі дії. 

Отже, які символічні кроки були зроблені для підтвердження і 

закріплення нового міфу? Згідно з теоретичними схемами, виробленим 

політичної міфологією, заміщення старого міфу новим відбувається з опорою 

на: 

1. архетип; 

2. зміст конкретного досвіду, емпірично отриманого в ситуаціях, 

об’єднаних даним архетипом; 

3. систему алегоричних образів, функціональна символіка яких 

співвідносить «бажане» з «належним», тобто зі сформованим архетипом. 

Почнемо з останнього пункту, тобто з набору функціональної 

символіки, яка послугувала прото-формою легітимації нового порядку 

«знизу». Перш за все, варто говорити про масові демонтажі меморіалів, що 

мають відношення до радянського минулого України, зокрема повалення 

пам’ятників В. І. Леніну та іншим радянським лідерам (дана акція серед 

громадських активістів отримала назву «Ленінопад»). Якщо абстрагуватися 

від нальоту варварського поводження з історичною спадщиною, а мислити 

тільки категоріями політичної науки, можна зробити висновок: українське 

суспільство опинилося в «точці біфуркації», тобто потужного емоційного 

неповернення до адміністративно-політичних практик колишнього режиму, 

але бажання стати впливовим суб’єктом прийняття політичних рішень. 
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З позицій символічного конструювання соціально-політичного 

простору закономірно, що на місці відкинутих символів повинні були 

з’явитися нові, відповідаючі запитам масової свідомості в той момент. І дана 

умова була виконана: у багатьох регіонах країни були споруджені меморіали 

«Небесної сотні», а також перейменовані проспекти і площі на честь Героїв 

Майдану. Взагалі топоніміка є важливим елементом символічного й 

історичного простору і відображає ідеологічні аспекти колективної пам’яті. 

Однією з найбільш резонансних тем останнього часу стало обговорення 

радянського символічного простору і, зокрема, комеморації топонімічних 

ландшафтів як найважливіших «місць пам’яті» [286]. Можна сказати, що 

таким чином радянський політичний дискурс виштовхується з повсякденних 

практик городян. В українській історії найменування та перейменування 

завжди розглядалися як вираз політичної волі: в імперську епоху новим 

містам присвоювалися назви, тісно пов’язані з іменами монархів (наприклад, 

Катеринослав). В радянську епоху політика найменувань вулиць, міст, 

географічних точок, заводів і фабрик була декларованою частиною 

монументальної пропаганди, покликаної занурити жителя країни в тотальний 

простір радянської символіки. А разом з глибокими історичними та 

політичними змінами в 2013-2015 рр. дискусії навколо топонімічної політики 

стали ареною політичної та культурної боротьби, що набули рівня 

обговорення більш широкого кола питань – конструювання нової 

ідентичності, коммемораціі та історичної пам’яті. 

Поряд з цим, став чітко вимальовуватися образ Іншого як усередині 

країни, так і за її межами. В даному випадку Інший виступає як відчужуваний 

суб’єкт в оформленні внутрішньої моделі соціальних групових відносин і 

знаменує прощання з минулою (пост-радянською) епохою і початок нової 

(національно-демократичної). У період Євро-революції в Україні і донині 

образ внутрішнього Іншого реалізується у фігурах громадського руху 

«Антимайдан» і Комуністичної партії України (КПУ). Вибір саме цих Інших 

не є випадковим і в українському політичному контексті є зрозумілим. Так, 
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конфронтація Майдану і Анти-Майдану виникає зовсім не через суперечку 

про європейське майбутнє України, а бере свій початок від конфлікту «двох 

Україн», який був активований під час Помаранчевої революції 2004 року. 

Даний конфлікт був побудований і навмисно загострений на підставі 

відмінностей у сприйнятті жителями Західного і Східного регіонів України їх 

загальної політичної історії. Що ж стосується КПУ, то тут навряд чи потрібні 

пояснення: на думку громадськості «партія минулого» повинна бути 

скасована. Таким чином, можна зробити попередній висновок про те, що 

кристалізація образу «Я» і конструювання уявлень про Чужого сформували 

каркас нового українського політичного міфу і до теперішнього дня 

забезпечують його життєздатність. 

Як відомо з політичної теорії, однією з основних характеристик 

політичного міфу є опора на архетип. Архетипи – це активно діючі 

установки, що визначають думки, почуття і дії людини. Це первинні матриці 

суспільної свідомості, в той час як ті чи інші соціальні образи виступають 

похідними (вторинними) структурами, за допомогою яких приховані смисли 

матриць розкриваються. Тому архетипна підстава може бути розглянута як 

субстрат міфологічної системи, якщо розуміти під субстратом елементарні 

(статичні і стійкі) складові частини його предметного змісту. 

Вище ми встановили, що домінантний міф в Україні піддався 

реконструкції, а отже, трансформаційні зміни повинні були статися і по 

відношенню до базового архетипу. Колишній базовий архетип проявлявся в 

коннотациях «(пост-)радянськості» і установках «(пост-)радянської людини». 

Тому зміна установок масової свідомості з необхідністю спричинила більш 

глибокі трансформації. Так, переконаність громадян у неминучості поганого 

життя, заохочення корупції, мовчазна згода з відсутністю можливості 

впливати на політику змінилися уявленнями про заслужене краще майбутнє і 

процвітання нації. На користь останнього твердження говорять повернення 

поваги до Закону, створення численних люстраційних ініціатив, проектів з 

контролю над витрачанням бюджетних коштів органами місцевого 
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самоврядування і, звичайно, поява феномену Євромайдану як такого. У 

даному аспекті Євромайдан виступає як сформована орієнтація 

громадськості на європейські цивільні та політичні цінності, а «Європа» – як 

символ аксіологічних, а також цілого ряду соціальних, геополітичних та 

економічних переваг. 

Внаслідок цього сьогодні ми маємо можливість спостерігати 

подолання українцями відчуття недорозвиненого суспільства, 

неспроможності і покинутості після розпаду СРСР. На зміну цим уявленням 

приходить юнітизація у вигляді консолідації українського суспільства 

навколо сформованої національної ідеї про єдність Сходу і Заходу та їх 

спільного європейського майбутнього. На підтвердження цього твердження 

варто констатувати підвищення тяжіння людей до використання обрядової 

політичної символіки. Останній рік явив країні багато патріотів, які 

символічно заявляють про свій вибір не тільки шляхом носіння елементів 

національного вбрання («вишиванок»), але також і набиванням відповідних 

татуювань, брендуванням автомобілів та інших транспортних засобів 

кольорами українського прапора та елементами національних орнаментів, 

проведенням публічних акцій «Прапор в кожне вікно», створенням «живих 

ланцюгів» для з’єднання міст, берегів річки Дніпро і так далі. Всі ці дії 

можна класифікувати як уявне і операціональне прив’язування до певних 

символічних матриць, адже саме таким способом – у комбінації з символами 

– політичний міф приходить до оперування і ритуалізації. Подібне знаково-

символічне втілення міфу перетворює його в повноцінну комунікативну 

систему. За словами Р. Барта [12]: «матеріальні носії міфічного повідомлення 

<...>, якими б різними вони не були самі по собі, як тільки вони стають 

складовою частиною міфу, зводяться до функції означування, всі вони 

являють собою лише вихідний матеріал для побудови міфу; їх єдність 

полягає в тому, що всі вони наділяються статусом мовних засобів». 

У ракурсі вище сказаного слід зазначити, що зміна архетипу                

(пост-)радянської людини на архетип українського європейця відбувається по 
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лінії трансформації типу громадянської політичної культури з підданської в 

активістську – політичну культуру участі. Про це яскраво говорить 

множинність неурядових організацій, які з’явилися зараз в Україні (або 

розконсервували свою діяльність) і займаються моніторингом тональності 

преси, проведенням антикорупційних розслідувань, допомогою для армії та 

мирного населення, правозахисними проектами, тренінговими ініціативами з 

підготовки громадських активістів для участі в політичних проектах. 

Підсумовуючи вище зазначене, можна констатувати, що перехідна 

реальність в Україні містить найбільш репрезентативні символічні 

артикуляції, які конституюють колективні емоції і пам’ять. В той же час, 

ключові теми перехідності проектуються через відповідну обрядовість. У 

даному контексті доречно говорити про появу нових соціально значущих 

ритуалів, таких як щотижневе віче на Майдані в Києві, повсюдне 

використання Гімну України. Основні функції даних символічних дій – 

інтегруюча (затвердження єдності і цілісності спільноти людей) і 

психотерапевтична (досягнення почуття солідарності перед обличчям кризи) 

[199]. Найбільш яскравим прикладом нового політичного ритуалу є 

використання специфічного привітання (гасла / заклинання), яке звучить 

наступним чином: «Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть 

Ворогам! Україна понад усе!».  

Повторюваність даної дії і кількість людей, які вважають за потрібне 

вдаватися до практики описаного ритуалу, дозволяють говорити про 

формування нового габітуса культури українців. Разом з тим, даний ритуал 

виступає як метасоціальна мова, за яким ми можемо судити про насущні 

запити, висунуті українським суспільством по відношенню до транзитивної 

реальності. Це і потреба у відчутті єдності та згуртованості нації, і відчуття 

переваги над зовнішнім ворогом, і бажання пишатися своєю країною, і 

готовність підтримувати зміни. Названі політичні ритуали формують в 

колективній свідомості єдину систему цінностей, конституюючи фрейм 

соціально-політичної ідентичності (почуття сопричетності демократичним 
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перетворенням). Одночасно реалізується символічна комунікація, яка 

дозволяє легітимізувати етап демократизації. 

Подібні символи-дії (ритуали) не тільки стають органічною 

складовою процесу публічної комунікації, але й виступають потужним 

інструментом легітимації. Слід зробити наголос, що символи-дії є не просто 

акціями, в яких використовуються різноманітні символи та образи, але діями, 

що самі виступають у якості символів. Характеризуючи наявні в українській 

суспільній практиці ритуали, доцільно виділити в їх царині дві функціональні 

групи: перформативні ритуали й процесуальні ритуали. Якщо говорити про 

першу групу, тобто перформативні символи-дії, то слід зазначити, що подібні 

практики (присяги, благословення, урочисті промови, договори тощо) 

створюють в українському символічному універсумі простір для політичної 

комунікації, в межах якого вони продукують не тільки передумови для 

політичних дій, але й самі комунікативні дії, що створюють смисли та 

значення. Прикладами перформативів [44] можна вважати колективне 

запалювання свічок в пам'ять про загиблих на Майдані, регулярне (кожну 

годину) співання національного гімну активістами на Майдані Незалежності 

(в період активної фази Єврореволюції), зачитування резолюції 

Євромайдану, використання й поширення неофіційного гімну Небесної Сотні 

(жалобна пісня «Пливе кача по Тисині») тощо. Відмінною рисою цих 

ритуалів є те, що визначальним в них є не зміст сказаного (\показаного), а 

його прочитання як символу у контексті всієї символічної системи. Якщо ж 

вести мову про процесуальні ритуали, які проявляються у багатократному 

посиленні колективної згуртованості учасників через використання 

ідеологічних міфологем та процесуальних символів, то тут можна навести 

наступні приклади: «Марш мільона» 8 грудня 2013 року, мирні автопробіги 

Автомайдану, присудження звання Людини Року-2013 не конкретній 

особистостості, а узагальнюючому образові – Людині Майдану – «носієві 

суверенітету та єдиному джерелу влади в Україні» журналом «Фокус»; 

проекти Пошти Майдану тощо. Головне призначення таких символів-дій –  
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відтворити рольову структуру суспільства й тим самим закріпити довіру 

суспільства до нових символів.  

Таким чином, створюється цілий культурно-ритуальний комплекс, 

який моделює сучасну реальність в Україні в семантичному кодовому ключі. 

Мова йде про такі символьні церемоніали і форми як відзначення Дня 

Гідності та Свободи (День річниці Євромайдану), створення 

документального фільму-хроніки про події громадянського повстання – 

«Майдан» Сергія Лозниці; укладання збірок поезії, прози, спогадів, 

фотоматеріалів, присвячених подіям Євромайдану (наприклад, «Небесня 

сотня. Антологія майданівських віршів» Л. Воронюка, «Борітеся - поборете» 

О. Уліщенко, «Материнська молитва. Українки – героям Майдану» 

Т.П. Череп-Пероганича, «Знакове світло Майдану» Н. Дички, «Майдан. 

Нерозказана історія» С. Кошкіної, «Майдан. Революція гідності. Фотолітопис 

у трьох блоках» С. Кубіва та О. Святоцького, та ін.), збір експонатів та ідей 

для майбутнього «Музею Свободи / Музею Майдану» і так далі. Таким 

чином, в суспільстві формується емоційний консенсус, відбувається 

інтеграція і мобілізація колективів, зростає відчуття єдності і згуртованості 

нації. 

На додаток до цього, свого роду символічне освітлення правильності і 

праведності обраного шляху (європейського вибору України) відбувається 

через злиття розуміння свободи і національної незалежності з релігійними 

віруваннями: «З нами Україна! З нами Бог!». Нагадаємо також, що люди, 

загиблі під час зіткнень на Майдані, разом складають «Небесну Сотню», 

тобто таку, що складається з «Ангелів Світла», «Ангелів Добра». Можна 

констатувати, що з цих позицій Україна в деякій мірі успадковує «польський 

третій шлях», де католицька церква відіграла величезну роль у збереженні 

польського самосвідомості як нації. Як відомо, особливістю польського 

ціннісного консенсусу став антикомунізм або антирадянщина, плюс 

патріотизм, націоналізм і християнська прихильність. На даний момент, 

масштаби впливу церкви в Польщі та Україні не можна порівнювати, проте 
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певний релігійний ренесанс в українському суспільстві не можна не 

відзначити. Крім того, важливо відзначити, що притягнення релігійної 

складової неминуче веде до сентименталізація історії, збільшення ролі 

«збудливих елементів в історичній свідомості і пам’яті». А отже й зростає 

потенціал для поширення нарративу віктимізації («образу Жертви»), оскільки 

«культура ініціює історію, а не чекає ініціацій з минулого» [191].  

Якщо ж казати вже про інституціоналізовані форми символізації на 

офіційному рівні, то в першу чергу тут слід відначити чотири 

декомунізаційні закони, що були схвалені на засіданні Кабінету Міністрів 

України 31 березня 2015 року: 

 «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за 

незалежність України у XX столітті» (закон № 314-VIII); 

 «Про увічнення перемоги над нацизмом в Другій світовій 

війні 1939–1945» (закон № 315-VIII); 

 «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного 

тоталітарного режиму 1917–1991 років» (закон № 316-VIII); 

 «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону 

пропаганди їхньої символіки» (закон № 317-VIII). 

Даними документами передбачається заборона політичних партій, 

якщо їхні програмні цілі або дії спрямовані на пропаганду комунізму або 

націонал-соціалізму, а також покарання у вигляді позбавлення волі на термін 

до десяти років за виготовлення, поширення, а також публічне використання 

символіки комунізму і націонал-соціалізму. В даній практиці ми 

прослідковуємо наслідування Балтійського досвіду щодо заборони 

радянської символіки й прирівнювання радянського режиму до злочинного. 

Даний курс влади в Україні наразі продовжується і у втручанні у зміст 

ремембраційних експозицій ряду українських музеїв. Зокрема, наприклад, 

наказом Міністерства культури України від 16 липня 2015 р. № 494 

Меморіальний комплекс «Національний музей історії Великої Вітчизняної 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
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війни 1941 – 1945 років» перейменовано на «Національний музей історії 

України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс».  

Також останнім часом Міністерство культури України веде мову про 

створення Музею історії тоталітаризму (радянської окупації). В даних діях 

чітко простежується намагання створити «фактологічне» підкріплення 

наративу заплямування Іншого (тобто не тільки зображення конкретних рис 

образа Ворога, але й конкретна його номінація). В цьому ракурсі доречно 

навести позицію дослідника М. Агюлона, що вивчав способи використання 

комеморативного образу з метою віднайдення конкретної політичної 

ідентифікації. Він дійшов висновку, що лише конкретні образи можуть 

створювати для абстрактних понять емоційну привабливість, а це вкрай 

потрібно для залучення послідовників (в українському випадку Іншому 

надається ім’я – Радянська влада). «Для персоніфікації потрібно створити 

образ, який легко запам’ятовується і за яким громадяни можуть себе легко 

ідентифікувати» [126]. Дослідник довів, що створений образ прагне 

поширення в різноманітних конфігураціях, і його можна використовувати в 

різних варіаціях в межах однієї ідеологічної теми. Власне кажучи, саме це ми 

зараз  спостерігаємо в українській практиці.  

Врешті решт, символічна політика в Україні реалізується у здійсненні 

контролю домінуючою елітою над конструюванням знань (уявлень) про 

минуле, який досягається через інтерпретацію історії, організацію масової 

історичної освіти (держзамовлення на підручники, в яких викладено 

офіційний курс історії для навчальних закладів), організацію музейної й 

архівної бази, монументальну пропаганду, твори літератури та мистецтва, 

форми міфологізації (відзначення державних свят, символіка, меморіали), 

топонімічні назви (перейменування населених пунктів, вулиць та ін.), ЗМІ та 

ін. 

Таким чином, можна зробити висновок, що за допомогою певних 

інструментів символізації політичного простору був певним чином знятий 

конкретний дефіцит перехідної культури українського суспільства, а також 
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було зроблене необхідне змістовне зрушення до формування нової 

реальності / концепту про нову реальність. У цій символічній системі 

складання дієздатного міфу про трансформацію дозволяє добудувати картину 

цього зсуву, у той час як характерні ритуали виконують завдання його 

екранізації для іншої частини суспільства, а об’єкти пам’яті (у тому числі 

політика відновлення історичної справедливості) – органічно вписати в 

новий контекст і закріпити, а отже, нейтралізувати непередбачувані виклики 

трансформації політичного дискурсу. 

З метою подолання суперечностей минулого та створення 

національно-європейської ідентичності майбутнього пропонується 

побудувати реалізацію символічного управління в Україні як впровадження 

трьох напрямків діяльності, а саме: символізація ідеї цілісності держави як 

об’єднання різних поглядів, плюралізму думок щодо її минулого і 

майбутнього; створення дискурсу, суспільної комунікації щодо цілей 

управління суспільством і напрямів їх реалізації; створення ідентифікації 

громадян з країною на емоційному і раціональному рівнях. Перший 

напрямок символічного управління може охоплювати сукупність заходів, 

спрямованих на: подолання культурної травми українців, створення цілісної 

міфілогічної системи переходу, гармонізацію символічного простору та 

роботу у площині колективних спогадів «пам’ять – контр-пам’ять». Другий 

напрямок символізації може включати наступні заходи: просування 

державного проекту у площині європейської символічної перспективи, 

розробка цілісного міфо-ритуального сценарію демократичного переходу 

України,  стимулювання політичного консенсусу еліт з приводу поводження 

із значимими симолами. В той час як третій напрямок символічного 

управління України може включати такий перелік заходів: формування 

символів-«якорів», що асоціюються зі стабілізаційними процесами, 

використання ідеологічного потенціалу академічної й неформальної освіти, 

здійснення акценту на проспективну компоненту національного політичного 

наративу й деталізація символічного фрейму. 
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Висновки до Розділу 3. 

1. Обґрунтовано, що глибинні трансформації концептів та інших 

дискурсивних фрагментів політичного дискурсу відбуваються в першу чергу 

через символізацію моделей соціального порядку й переформування 

сукупності кодів та контурів, що визначають його межі, окреслюють 

поведінкові матриці членів суспільства та стають засобом оцінювання 

санкціонованості й легітимності соціально-політичного укладу. Символічну 

матрицю визначено як індикативну одиницю аналізу та порівняння / фіксації 

трансформації / зміни концептуального дискурсу. Обгрунтовано, що 

символічна матриця являє собою сукупність світоглядних концептів 

епістемологічного, аксіологічного, онтологічного характеру і слугує для 

формування моделей пізнавальної діяльності в межах певної соціокультурної 

системи координат.  

2. Вказано, що потенціал трансформацій дискурсу не є зовнішнім  

відносно символічного універсуму: він імпліцитно присутній у взаємодії 

символічних форм та соціальної структури, являючи собою парний елемент 

конструювання соціально-політичної дійсності. Таким чином, трансформація 

концептуального політичного дискурсу визначається як динамічний процес 

перетворення, зміни чи ротації символічних матриць шляхом еволюційного 

поступу чи революційного зламу, у результаті чого формується спільне 

дискурсивне поле членів суспільства, втілене в символічному коді. Виявлено 

функції символічної матриці у процесі символічного конструювання 

політичної реальності й трансформації концептуального політичного 

дискурсу, серед них: породження ціннісних установок, закріплення в 

колективній свідомості нормативних уявлень про соціальну структуру, 

детермінація соціальної дії. 

3. Виявлено вірогідність спонтанних та керованих трансформацій 

символічної моделі репрезентації політичної реальності й політичного 

дискурсу, що існує в кореляції з нею. Перший варіант має місце під час 

стихійних соціальних змін, коли символічна модель реальності само-
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твориться «знизу» як відповідь на дійсні перетворення. Другий випадок 

пов'язаний з управлінням трансформаціями «зверху», коли символічний код 

(прототип, матриця) передує змінам концептуального політичного дискурсу і 

є їх органічним збудником. Доведено, що внаслідок метастабільності 

розвитку суспільства та мінливості масової свідомості таке управління є 

обмеженим. 

4. Визначено фактори та умови соціально-культурного середовища, 

що виступають в якості лімітів втручання в керування процесами змін 

концептуального дискурсу за допомогою символічних матриць. При цьому 

існування таких обмежень виявлено на всіх етапах символотворення: на 

стадії впровадження інноваційних символічних форм, на стадії оперування та 

використання нового політичного символу й на стадії закріплення 

символічного коду в масовій свідомості. Стверджується, що нові політичні 

символи, образи, уявлення можуть увійти у протиріччя з культурними 

традиціями даної спільноти і з усталеними в даному соціально-культурному 

середовищі стереотипами, адже характер змін концептуального політичного 

дискурсу не довільний: він заданий традицією зсередини. Концепти, що не 

пов’язані з жодним загальним віруванням або почуттям, і, як наслідок, не 

мають стійкості, знаходяться під впливом випадковостей, іншими словами, 

залежать від найменших смислових змін середовища (коливань символічного 

простору), і можуть бути використаними в короткострокових 

маніпулятивних цілях. Також серед обмежень символічного управління 

виокремлено проблему символічної інфляції – явища політичної реальності, 

яке проявляється, коли політична комунікація перевитрачає потенціал довіри, 

що знецінює символічні продукти й веде до комунікативного хаосу. 

5. Визначено символічне управління як встановлення 

концептуально організованих моделей пізнання політичної реальності, які 

організують соціальні уявлення через символічні матриці. Зазначено, що 

цілеспрямоване символічне управління може здійснюватися шляхом 

створення політичних міфів, наративів, брендів, текстів й оперування ними 
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як в короткострокових, так і в довгострокових цілях. Указано, що ефективна 

трансформація концептів політичного дискурсу зазнає впливу двох 

найвагоміших чинників: колективної пам’яті (минулого) та політики 

(теперішнього), коли з одного боку еліта пере-визначає минуле на основі 

існуючих політичних потреб, а з іншого саме минуле встановлює певні 

рамки, в яких еліта може діяти для легітимації власних дій. 

6. Проаналізовано трансформацію концептуального дискурсу в 

посткомуністичних системах через моделювання процесу символізації 

політичної реальності Естонії, Литви, Латвії та України на основі параметрів 

актуалізації форм репрезентація політичної реальності (наповнення 

тематичного поля дискурсу, лінії ключових слів, тональності та способу 

реалізації дискурсу). Встановлено взаємозв’язок між поступовим переходом 

до демократичних способів функціонування цих політичних систем та 

змістовним наповненням символізації, яка слідувала в тісній прив’язці до 

декларування переваг демократизації з одного боку і критикою колишнього 

комуністичного режиму з іншого. Продемонстровано особливість 

трансформації концептуального політичного дискурсу в балтійських країнах 

на тлі руху від комуністичної символічної матриці через пост-комуністичну 

до національно-європейської. Показано, що конструкція домінуючого 

концепту політичного дискурсу будувалась на основі взаємопроникнення 

трьох наративів: наративу про національні цінності (концепт континуїтету та 

концепт приналежності до Європи), наративу репутаційного будування 

(пов’язаного із оцінкою результатів Другої Світової війни), наративу 

позиціонування щодо ідеологічного «чужого» (заснованого на символічному 

відторгненні радянської спадщини). Зазначено, що, український 

дискурсивний простір є більшою мірою диференційованим (порівняно із 

випадком балтійських країн), що ускладнює приведення всіх складових 

системи до єдиного символічного знаменника в умовах мультиполярної 

символізації, і демонструє виразні практики міфологізації й театралізації 

політичного дискурсу.  
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ВИСНОВКИ 

Дослідження взаємозв’язку  між символізацією політичної реальності 

та концептуальним політичним дискурсом дозволило виявити культурно-

символічну природу останнього та розглядати процес символізації як спосіб 

реалізації уявлення про концепт в дискурсі, а також сформулювати ряд 

наукових положень та висновків, що полягають у наступному:  

1. Структуровано теоретико-методологічний інструментарій 

дослідження взаємодії символічних форм у площині політичної реальності й 

залучення їх до здійснення впливу на суспільну свідомість через формування 

і реформування концептуального політичного дискурсу. Проблему 

«символічного» в площині політики розглянуто в різних аспектах: як 

культурологічний принцип побудови реальності (Е. Кассірер, А. Лосєв, 

А. Уайтхед), як автономну платформу суспільного розвитку (С. Лангер); як 

позаісторичний феномен психіки (З. Фрейд), як інструмент управління 

масовим суспільством (Г. Лебон, Е. Канетті), як причину дегармонізації 

дійсності (Ж. Делез, Ж. Бодрийар), як сутнісну характеристику соціально-

політичної комунікації (Т. Кун, Дж. Мід, Г. Блумер). Серед досліджень, які 

являють інтерес в ракурсі теми дисертації, виділено: роботи П. Бергера й 

Т. Лукмана про соціальне конструювання реальності, в яких детермінується 

символічна природа політики; розмірковування Е. Лакло, Ш. Муфф, 

Я. Торфінга, С. Жижека, Я. Ставракакіса в ракурсі постмодерністського 

дискурс-аналізу щодо розгляду дискурсів як мережевих знакових систем, які 

утворюють символічні області зі своїми кордонами та прикордонними 

областями; філософський підхід протиставлення реальності політичному 

міфу (М. Еліаде, Н. Рулан); напрацювання Ю. Лотмана та О. Лосєва з 

приводу посередницької ролі символу між різними сферами семіозису; праці 

П. Бурдьє про символічний вимір соціально-політичного простору, а також 

символічну природу влади та легітимного насилля. Обґрунтовано потребу в 

підході, який би об’єднав різні аспекти дослідження: 1) пояснення причинно-

наслідкових зв’язків між трансформацією концептуального політичного 
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дискурсу та символізацією політичної реальності; 2) моделювання механізму 

керованої символізації в умовах потреби трансформації концептуального 

наповнення політичного дискурсу; 3) виявлення умов ефективності 

символічного управління в умовах монополярної та мультиполярної 

організації дискурсивного простору з метою його впорядкування; 4) 

пояснення потенціалу та обмежень втручання у формування політичних 

концептів символічними засобами.  

2. Концептуалізувано процес символізації політичної реальності в 

рамках політико-філософських підходів як процес відтворення політичної 

реальності в символічних формах. Уточнено розуміння двох напрямків 

символізації політичної реальності: спонтанної (символізації «знизу», що 

проявляється як самосимволізація суспільної свідомості внаслідок 

інтерсуб’єктивного символічного обміну) та керованої (символізації 

«зверху», яка постає як результат здійснення символічного управління). 

Встановлено співвідношення між поняттями «символізації політичної 

реальності», «символічної політики», «символічного управління», 

«символічного маніпулювання», а саме стверджується, що відносно 

символічної політики символічне управління є ширшим поняттям, яке 

визначає стратегічну змістовну складову політичної діяльності, у той час як 

символічна політика виступає смисловим, тактичним наповненням процесу 

досягнення цілі по просуванню певних способів інтерпретації соціально-

політичної реальності як домінуючих. У свою чергу символічна політика 

послуговується арсеналом засобів символічного маніпулювання, що 

постають як інструменти символізації політичної реальності в формі 

міфологізації, ідеологізації, метафоризації, театралізації, ритуалізації. 

Застосування цих інструментів реалізується в рамках загального механізму 

символізації політичної реальності, що постає як комплекс взаємопов’язаних 

заходів впливу на політико-дискурсивний простір: генерування політичного 

символу, створення контекстного поля символу, розгорнення політичного 

символу в комунікаційному просторі.    
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3. Окреслено взаємозв’язок категорій символізації, символічної 

форми, політичного концепту й концептуального політичного дискурсу в 

аспекті методологічного підходу розуміння політики як дискурсивної 

практики. А саме зазначено, що символічні форми, певним чином 

структуровані, створюють семіотичний простір концептуального політичного 

дискурсу; у свою чергу символізація політичної реальності як процес її 

відтворення у символічних формах задає конституцію та логіку 

вибудовування концептуального політичного дискурсу. Таким чином, 

політичний концепт розуміється як змістовна фіксація символічних форм у 

певній їх конфігурації та взаємодії, що є експлікованими за даного 

історичного моменту. Останнє дозволяє розглядати вивчення змісту 

політичних концептів як можливість схоплення символічних значень на 

кожному етапі розвитку політичної системи та в розрізі її еволюції.  

4. Встановлена структурна логіка побудови та онтологічні 

принципи організації концептуального політичного дискурсу в кореляції з 

дослідженням функціонування концептуалізованих форм репрезентації 

політичної реальності у процесуальному вимірі символізації. Зазначається, 

що концептуальний дискурс є рухливим, але й організованим в певних 

межах, що задаються міфом, символом, ритуалом. З огляду на це, серед 

принципів організації концептуального дискурсу виділено принцип 

міфоцентризму, принцип наративності, принцип театралізації та принцип 

динамічності. Разом з тим, визначено, що концептуальний дискурс 

передбачає мережеву організацію у формі існування центрів актуальності, в 

яких породжується дискурс та його концептуальне наповнення, що 

дозволило виокремити такі типи концептуального дискурсу, як 

монополярний та мультиполярний, які відповідають наявності одного чи 

кількох центрів актуальності відповідно.  

5. Досліджено феномен трансформації концептуального дискурсу з 

точки зору змінюваності символічних матриць та роль керованої символізації 

в управлінні цим процесом. Надане визначення символічної матриці як 
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сукупності світоглядних концептів епістемологічного, аксіологічного, 

онтологічного характеру, який слугує для формування моделей пізнавальної 

діяльності в межах певної соціокультурної системи координат, що з точку 

зору методології дослідження дозволяє розглядати символічну матрицю як 

індикативну одиницю аналізу та порівняння / фіксації трансформації / зміни 

концептуального дискурсу. Стверджується, що з плином часу символічні 

матриці набувають нових смислів, формуючи системи поглядів та правил 

поведінки, що відповідають мінливому суспільному буттю. Такий ефект 

досягається в тому числі і як результат здійснення символічного управління. 

Показано, що процес здійснення символічного управління передбачає спробу 

здійснення панування без явно окресленого силового впливу – за допомогою 

знаків, образів, ідей, символів тощо. У результаті член суспільства, 

солідаризований із символом, діє в рамках когнітивної схеми запропонованої 

символічної матриці. Найбільш важлива умова при цьому – створення умов 

для трансляції символу при повному (або частковому) пригніченні інших 

значимих символів. Зазначається, що для успішного здійснення такої 

діяльності необхідно знаходитися в рамках певної системи координат 

(проекту, картини світу), використовувати по можливості логічно 

непротирічну систему базових понять концепту й бути спроможним долати 

критичний настрій мас.  

6. Проаналізовано трансформацію концептуального дискурсу в 

посткомуністичних системах через моделювання процесу символізації 

політичної реальності Естонії, Литви, Латвії та України. Встановлено 

взаємозв’язок між поступовим переходом до демократичних способів 

функціонування цих політичних систем та змістовним наповненням 

символізації, яка слідувала в тісній прив’язці до декларування переваг 

демократизації з одного боку і критикою колишнього комуністичного 

режиму з іншого. Визначено, що символізація політичної реальності в 

посткомуністичних країнах Балтії проходила по декількох напрямках і 

включала реідеологізацію, істотні інституційні реформи, відновлення 



207 
 

історичної справедливості, послідовну політику історичної пам’яті. 

Встановлення контекстуальних рамок політичного дискурсу у суспільній 

свідомості відбувалось навколо символічного та наративного відторгнення 

радянської спадщини. Продемонстровано особливість трансформації 

концептуального політичного дискурсу в балтійських країнах на тлі руху від 

комуністичної символічної матриці через пост-комуністичну до національно-

європейської. Показано, що конструкція домінуючого концепту політичного 

дискурсу будувалась на основі взаємопроникнення трьох наративів: наративу 

про національні цінності (концепт континуїтету та концепт приналежності до 

Європи), наративу репутаційного будування (пов’язаного із оцінкою 

результатів Другої Світової війни), наративу позиціонування щодо 

ідеологічного «чужого» (концепт неорганічної версії історії). Зазначено, що, 

порівняно із випадком балтійських країн, український дискурсивний простір 

є більшою мірою диференційованим, що ускладнює приведення всіх 

складових системи до єдиного символічного знаменника в умовах 

мультиполярної символізації. 

В умовах вище зазначеного, слід, тим не менш, відмітити, що 

символізація політичної реальності як фактор становлення та метод 

трансформації концептуального політичного дискурсу продовжує 

залишатися недостатньо дослідженою темою в рамках політичної науки. На 

нашу думку, перспективи подальших розвідок в колі цього питання можуть 

реалізовуватись по наступних напрямках: когнітивно-семіотичному 

(деталізація передумов та факторів семіотичного простору щодо генезису, 

модифікації, реконструкції та елімінації символічних матриць і політичних 

концептів, що їм відповідають), кратологічному (конкретизація технологій 

символізації політичної реальності, спрямованих на трансформацію 

концептуального політичного дискурсу; ґрунтовне прояснення взаємозв’язку 

між поняттями символічної матриці та політичної суб’єктності), політико-

культурологічному (дослідження символічного рівня соціокультурної та 

ідеологічної обумовленості та специфіки політичного дискурсу). 
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