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Політичний імідж: міфологічні 
та пропагандистські виміри 
формування й функціонування

У статті досліджуються міфологічні та пропагандистські аспекти форму-
вання та функціонування політичного іміджу. Автор розглядає політичний 
іміджмейкінг як пропагандистську технологію, а забезпечення функціону-
вання політичного іміджу — як форму пропагандистської влади. Він трак-
тує пропагандистську владу як здатність нав’язувати суспільству і його гру-
пам значення, які структурують політичну поведінку в інтересах спожива-
чів пропаганди. Відповідно до його концепції, функціонування політично-
го іміджу, що є необхідним компонентом пропагандистського простору, за-
безпечується засобами міфологізації, деміфологізації та реміфологізації.

Мета статті — осмислити формування і функціонування політичного імі-
джу в міфологічному і пропагандистському вимірах.

Наукові результати. Механізм міфу в політичному іміджмейкінгу функціонує 
як підміна фактів значенням. Міф перекодовує несвідомі компоненти сприй-
няття людиною соціальної і політичної реальності в складну, емоційно наси-
чену модель, а саме — політичні іміджі дійових осіб, ідей, інститутів і країн. 
Завдяки їм суспільна свідомість робить незнайому і складну реальність зна-
йомою і структурно зрозумілою, тобто відповідає стереотипам, страхам і ба-
жанням публіки. У контексті формування іміджу держави навіть історія стає 
політикою пам’яті, яка орієнтована на побудову наративу, здатного надихну-
ти суспільство на підтримку ідеологічних засад режиму. Міф залучає політич-
ного суб’єкта в боротьбу за свободу, безпеку та ідеали кращого життя за до-
помогою емоцій, викликання переживань, страхів і бажань, втілених в по-
літичному іміджі. Архетипи відіграють важливу роль у формуванні політич-
ного іміджу. По суті, архетипи є опорними точками міфу, на яких формуєть-
ся вплив іміджу на громадську думку. Функціонуючи в системі політичного 
іміджмейкінгу, політичний міф надихає і емоційно трансформує політичного 
суб’єкта, апелюючи до його уяви, завдяки чому реальна політична реальність 
в сприйнятті реципієнта заміщається символічними і уявними об’єктами, тоб-
то образами, що витісняють її справжнє розуміння.

Ключові слова: політичний імідж, пропагандистська влада, міфологізація, 
архетипи, політичні технології, громадська думка, іміджмейкінг.



IMAGE OF THE STATE 39

Oleksandr Vysotskyi
Doctor in Political Science, Professor
Oles Honchar Dnipro National University
ORCID ID: 0000–0003–0712–8499

Political image: mythological and 
propaganda measures of formation 
and functioning

The article explores mythological and propaganda aspects of the political im-
age formation and functioning. The author considers political image-making 
as a propaganda technology, and ensuring the functioning of political image as 
a form of propaganda power. He interprets propaganda power as the ability to 
impose values on society and its groups that structure political behavior in the 
interests of propaganda customers. In turn, the functioning of the political im-
age as a necessary component of the propaganda space is provided by means 
of mythologization, demythologization and remythologization.

The purpose of the article is to understand the formation and functioning of 
the political image in the mythological and propaganda dimensions.

Research results. The mechanism of myth in political image-making functions 
as a substitution of facts with meaning. The myth recodes the unconscious 
components of a person's perception of social and political reality into a com-
plex, narrative, emotionally rich model, namely, the political images of actors, 
ideas, institutions, and countries. Thanks to them, the public consciousness 
makes an unfamiliar and complex reality familiar and structurally understand-
able, that is, corresponding to the stereotypes, fears and desires of the pub-
lic. In the context of shaping the image of the state, even history becomes a 
policy of memory, which is focused on constructing a narrative that can in-
spire society to support the ideological foundations of the regime. The myth 
draws the political subject into the struggle for freedom, security, and the ide-
als of a better life through emotions, induction of experiences, fears, and de-
sires embodied in the political image. Archetypes play an important role in po-
litical image-making. In fact, archetypes are the reference points of the myth, 
on which the influence of the image on public opinion is formed. Functioning in 
the system of political image-making, the political myth inspires and emotion-
ally transforms the political subject, appealing to his imagination, due to which 
the real political reality in the recipient's perception is replaced by symbolic and 
imaginary objects, that is, images that displace the real understanding of it.

Keywords: political image, propaganda power, mythologization, archetypes, 
political technologies, public opinion, image-making.
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Постановка проблеми
Важливість дослідження іміджу обумовлена його значенням у по-

літичному процесі як інструменту здобуття та посилення влади. Разом 
з тим, недостатня увага до його міфологічних та пропагандистських 
аспектів до сьогодні не дала можливості вченим повною мірою про-
яснити механізм його дії на громадську думку. Ми розглядаємо полі-
тичний іміджмейкінг як пропагандистську технологію, а забезпечення 
функціонування політичного іміджу як форму пропагандистської вла-
ди. Пропагандистська влада розуміється нами як здатність нав’язувати 
суспільству та його групам значень, що структурують політичну пове-
дінку в інтересах замовників пропаганди. Своєю чергою функціону-
вання політичного іміджу як необхідної складової пропагандистсько-
го простору забезпечується засобами міфологізації, деміфологізації та 
реміфологізації. Це обумовлює актуальність дослідження політичного 
іміджу як одночасно пропагандистського та неоміфологічного фено-
мену.

Аналіз досліджень
Теоретико-концептуальну базу дослідження склали роботи таких 

авторів як Р. Барт, Д. Баумер, К. Боулдінг, М. Бреуер, Д. Бурстін, М. Грейб, 
Ж. Еллюль, К. Кендалл, Л. Кочубей, Т. Кларк, В. Кривошеїн, Г. Лассвелл, 
С. Макдональд, Г. Почепцов, Дж. Тренамен.

Вищенаведене зумовлює мету статті — осмислити формування та 
функціонування політичного іміджу в міфологічному та пропагандист-
ському вимірах.

Виклад основного матеріалу
Імідж не є просто образом або комунікативною одиницею. Щоб 

бути інструментом пропагандистської влади, щоб впливати на свідо-
мість та поведінку, він має функціонувати як міф. По суті, ім’я будь-яко-
го відомого політика є міфом, який виступає основою його іміджу. Для 
масової свідомості міф очищується від будь-якої історії. Є лише стисла 
біографія, але на ній, як правило, не акцентують увагу пропагандисти. 
Для конструювання міфу політика, політичної сили, по-перше, створю-
ють контексти (приводи проявити певні якості чи пов’язати політика 
з успіхом у певній сфері, з позитивним сприйняттям), які виступають 
означальними для міфу політика, по-друге, це міфологічна розповідь 
про ворогів, які є також міфами (вороги мають виступати абсолютним 
злом, навіть добрі справи ворогів слугують, щоб приховати злі намі-
ри), або про міф майбутнього процвітання з політиком чи політичною 
силою.

У концепції Ж.  Еллюля міфи виступають могутніми пропагандист-
ськими інструментами. Він виділяє такі керуючі міфи, як міф прогресу, 
міф щастя, міф роботи, міф нації, міф фюрера, міф героя, міф вільного 
ринку та міф демократії (Ellul, 1973: 76). Зазначимо, що міфи у Ж.Еллюля 
пов’язані з матеріальними та духовними потребами людини та її існу-
ванням у соціумі (Ellul, 1973: 6–7).
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Саме керуючі міфи наділяють пропаганду особливою владою над 
масами, звертаючись до глибинних рівнів вірувань, цінностей та жит-
тєвих ідеалів. Керуючі міфи виступають важливою складовою пред-
пропаганди, що, зі свого боку, допомагає забезпечувати ефективність 
пропаганди. Предпропаганда (Ж. Еллюль іменує її також субпропаган-
дою, натякаючи на її належність до загального пропагандистського 
механізму) означає розповсюдження та прийняття певних міфів та за-
гальних презумпцій, що мають на меті мобілізацію людської діяльності. 
На відміну від активної, інтенсивної пропаганди субпропаганда психо-
логічно готує індивідів, щоб у відповідний момент активна пропаганда 
могла їх підштовхнути до потрібної дії (Ellul, 1973: 30).

Міфи, за еллюлівською концепцією,  — це те, що визначає основ-
ні світоглядні настанови людини. Вони впорядковують світ, надаю-
чи йому ціннісного виміру, та завдяки цьому уможливлюють його не-
критичне сприйняття. Наприклад, ті, хто думають про прогрес як про 
щось добре та неминуче, відмовляються підтримати можливі критич-
ні оцінки того, що вони вважають прогресом. «Під міфом ми розуміє-
мо всеохоплюючий, активуючий образ, свого роду бачення бажаних 
цілей, які втратили їх матеріальний та практичний характер… Такий 
образ підштовхує людину до дії саме тому, що все включене до нього 
сприймається нею як добре, справедливе та істинне» (Ellul, 1973: 31), — 
зауважує Ж. Еллюль. На його думку, міф завжди виконує пояснювальну 
функцію, він пояснює ситуацію та мету щоразу, коли розум виявляєть-
ся нездатним це зробити (Ellul, 1973: 93–94).

Базові міфи підтримують видиму пропаганду. Як тільки вони при-
йняті суспільною свідомістю, до них можна приєднувати більш безпо-
середні пропагандистські цілі. Оскільки міфи за визначенням не під-
даються сумнівам, пропагандист легко під чарами міфів добивається 
виконання директив, уміло приєднаних до цих міфів.

Запропонована Р.  Бартом схема дешифрування міфу дозволяє не 
тільки простежити технологію формування політичних міфів, але й 
знайти протиотруту від них. Зокрема, Р. Барт пропонував «викрасти» 
сам міф. Для того щоб «викрасти» міф, Р. Барт пропонує створити вто-
ринний міф, у якому означальним виступить значення первинного 
міфу. «Сила вторинного міфу в тому, що первинний міф розглядаєть-
ся в ній як спостережувана ззовні наївна свідомість» (Барт, 2008: 97). 
Інакше кажучи, вторинний міф стає сатирою на первинний. Первин-
ний міф є реальністю для людини, яка в нього вірить. О. Лосєв вважав: 
«Міф — це є саме життя. Для міфічного суб’єкта це є справжнє жит-
тя, з усіма його надіями і страхами, очікуваннями і відчаєм, з усією ї ї 
реальною повсякденністю і суто особистою зацікавленістю. Міф не 
є буттям ідеальним, але — життєво відчутна і творча, речова реаль-
ність і тілесна, до тваринності тілесна дійсність» (Лосев, 2001: 40–
41). Однак із висоти вторинного міфу ця реальність виглядає як каз-
ка і небилиця.
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Доречною щодо політичних міфів є думка Г. Лассвелла, що одним 
із інструментів пропаганди як управління значущими символами ви-
ступає поширення насамперед політичних міфів. Відповідно до ньо-
го, політичний міф — це сукупність соціальних переконань, які вклю-
чають стійкі уявлення про ідеальний тип влади в рамках конкретного 
суспільного устрою. «Політичний міф містить у собі «фундаменталь-
ні припущення», що стосуються політичних питань. Він складається 
з символів, до яких вдаються не тільки з метою роз’яснення, а й ви-
правдання специфічних практик влади» (Lasswell, 1949: 9). Політич-
ний міф — це не тільки «ірраціональне», вигадане, прийняте на віру 
аксіоматично, бездоказово. Г.  Лассвелл уважає, що політичний міф 
реалізується в політичних доктринах та ідеологіях і відбивається в 
структурі політичної свідомості через такі поняття, як «креденда» і 
«міранда», у зв’язку з чим пропаганда завжди звернена як до розуму, 
так і до почуттів реципієнтів. «Креденда» (догмати віри) — це сфера 
раціональної свідомості, більш відповідна політичним доктринам; це 
статути, конституції, декларації, договори, звернені до розуму, які за-
безпечують довіру до влади на когнітивному рівні. «Міранда» — це 
символи, які виражають ставлення і самоідентифікацію в політично-
му міфі. Їх функція полягає в тому, щоб викликати захоплення й ен-
тузіазм, зміцнювати віру й почуття лояльності індивіда до влади. 
Вони не тільки викликають необхідні для існування певної соціаль-
ної структури емоції, але сприяють усвідомленню необхідності роз-
ділити ці емоції з іншими людьми. Міранда містить такі комунікативні 
засоби, як гасла, прапор, гімн, церемонії, демонстрації, народні герої 
та легенди про них (Lasswell, 1949: 10–11).

Для кращого розуміння когнітивно-структуруючого потенціалу 
міфу в формуванні та функціонуванні політичного іміджу варто, зокре-
ма, більш детально розглянути концепцію Р. Барта, яка стала однією з 
центральних для розуміння міфу в пропагандистській системі. Р. Барт 
розглядав міф як семіологічну систему, що дозволило йому визначи-
ти механізм конструювання та впливу міфу. В семіології досліджуєть-
ся співвідношення двох елементів — означального та означуваного. У 
сукупності вони утворюють знак, який репрезентує смисл (Барт, 2008: 
269). Для наочності Р.  Барт наводить приклад із чорним камінчиком. 
Означальне порожнє, тоді як знак повний, оскільки є носієм смислу. 
Візьмемо чорний камінчик. Його можна по-різному наділяти значен-
ням, він усього лише означає. Але коли я надаю йому певне означу-
ване (наприклад, смертний вирок при таємному голосуванні), він стає 
знаком (Барт, 2008: 270). Те ж саме троянди, які купуються на побачен-
ня. Вони несуть повідомлення кохання. Міф у Р. Барта — це вторинна 
семіологічна система, оскільки створюється на основі тієї, що існува-
ла раніше. Те, що в первинній системі було знаком (результат асоціації 
поняття й образу), у вторинній виявляється всього лише означальним. 
Згідно з теорією Р.  Барта, міф надбудовується над первинною систе-
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мою — мовою, — і відбувається зрушення (Барт, 2008: 270). Природна 
мова виступає у цьому випадку в якості мови-об’єкту, яким опановує 
міф для створення власної системи. Міф Р.  Барт називає метамовою, 
тобто вторинною мовою, якою спілкуються про первинну. Для міфо-
логічної системи не важливо, що знак означав у системі мови-об’єк-
та. Це може бути поняття, фото, плакат, історичний персонаж, політик. 
Для міфологічної системи це просто знак, порожня форма, яку можна 
наповнити будь-яким смислом. Для Р. Барта «міф — це викрадене й по-
вернуте слово. Просто повертається слово вже не зовсім таким, яким 
було викрадене; при поверненні його поставили не зовсім на своє міс-
це. Таке короткочасне викрадення, результат невловимої спритності 
рук, як раз і повідомляє слову-міфу його крижану застигність» (Барт, 
2008: 284–285). Суть «викрадення» полягає в тому, що міф перетворює 
смисл у форму. «У смислі вже закладене певне значення, і воно ціл-
ком могло б тяжіти собі, якби ним не заволодів міф і не перетворив 
раптово на порожню паразитарну форму. При перетворенні смислу на 
форму з нього видаляється все випадкове; він спустошується, збідню-
ється, з нього випаровується будь-яка історія, залишається лише гола 
буквальність… Смисл зводиться до стану форми, мовний знак — до 
функції означального в міфі» (Барт, 2008: 275).

У міфі форма, яка «очищена» від смислу, наповнюється поняттям. 
Поняття наповнене конкретикою, воно історичне. Але при цьому в по-
няття вкладається не стільки сама реальність, скільки відоме уявлен-
ня про неї; перетворюючись зі смислу на форму, образ багато в чому 
втрачає ті знання, які містилися в ньому, щоб наповнитися тими, котрі 
містяться в понятті» (Барт, 2008: 277). Під впливом поняття смисл де-
формується. Тому Р. Барт зазначає, що функцією міфу є деформація ре-
альності (Барт, 2008: 281). Отже, міф виступає в якості фабрики з пере-
робки реальності. Він переробляє «руду» навколишньої дійсності й дає 
на виході якийсь новий сплав. Міф виникає через убування історично-
сті в речі; речі в ньому втрачають пам’ять про те, як вони були зробле-
ні. Світ надходить у царину мови як діалектичне співвідношення дій і 
вчинків людей — на виході ж із міфу він постає як гармонійна картина 
сутностей. Зі спритністю фокусника міф вивернув її навиворіт, висипав 
геть усю історію й замість неї помістив природу. Міф відібрав у речей їх 
людський сенс і змусив їх позначати його відсутність. Функція міфу — 
видаляти реальність, речі в ньому буквально знекровлюються, постій-
но витікаючи безслідно реальністю, що випаровується, він відчуваєть-
ся як її відсутність (Барт, 2008: 305).

Крім розвінчання міфу, його деміфологізації, у політиному імідж-
мейкінгу активно застосовується реміфологізація, тобто виправлення 
міфу в інтересах інших політичних сил, як правило, в цілях негатива-
ції іміджу політичного суперника. Реміфологізація функціонує завдяки 
тому, що людина і суспільство не можуть обійтися без міфів. Мислення, 
особливо мас, залишається міфологічним, а ніяк не науковим та кри-
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тичним. Тому реміфологізація є набагато продуктивнішою, ніж деміфо-
логізація. Проте, зрозуміло, що деміфологізація виступає підготовчим 
етапом на шляху реміфологізації.

Широке та дієве використання міфу в системі політичного імідж-
мейкінгу обумовлене тим, що «саме міф розставляє перед людиною 
систему своєрідних «покажчиків»: що повинно бути більш цінним, а 
що — менш, що повинно бути більш значущим, а що — другорядним і 
третьорядним за своєю значущістю. Саме міф — ілюзорна і безглузда 
конструкція з точки зору зовнішнього спостерігача — створює систе-
му тих базових орієнтирів, які дозволяють представника тієї або іншої 
культурної спільності твердо знати, яким факторам навколишнього 
предметного світу слід віддавати перевагу» (Лобок, 1997: 57).

Політичний іміджмейкінг, занурюючи масову свідомість у міфоло-
гічну реальність політики, отримує доступ до уяви, у якій можливо все, 
можливо чудовим чином перемогти, а країну за короткий термін мож-
на зробити процвітаючою. Політик у міфологічній реальності стає ге-
роєм, символом перемоги, а реципієнт, який спостерігає за ним, емо-
ційно ототожнює себе з ним. «Потрапляючи у сферу уяви, символи і 
міфи починають існувати за законами уяви. Вони трансформуються, 
набувають нових рис і властивостей, емоційно забарвлюються і, зреш-
тою, набувають власного життя у вторинній реальності уяви… Уява, 
що розгортається на матеріалі міфу та символу, здійснюється як функ-
ція індивідуалізації, а її специфічним продуктом є образ Героя» (Швалб, 
1997: 74).

На думку Ф.  Ніцше, «без міфу будь-яка культура втрачає свій здо-
ровий творчий характер природної сили; лише обставлений міфами 
горизонт замикає цілий культурний рух у деяке завершене ціле… на-
віть держава не відає більш могутніх неписаних законів, ніж ця міфічна 
основа» (Ницше, 2000: 149).

Б.Малиновський визначає міф як сполучний елемент культури, саме 
завдяки якому соціум і зберігає свою цілісність, а основна функція міфу, 
на його думку, «полягає в тому, щоб зміцнити традицію, надати їй зна-
чущості і влади, зводячи її витоки до високих, гідних шани, наділених 
надприродною силою початків. Тому міф є невід’ємною частиною куль-
тури в цілому.… Він постійно народжується знов; кожна історична змі-
на виробляє свою міфологію, яка, однак, лише опосередковано пов’я-
зана з історичним фактом» (Малиновский, 1998: 143).

Важливо відзначити, що міфопородження стає свого роду індустрі-
єю. «Нові політичні міфи не виникають спонтанно; вони не є диким 
плодом надлишкової уяви. Вони є штучними творіннями, виготовле-
ними вмілими та хитрими майстрами. Протягом XX ст. — нашої вели-
кої технічної доби — була розвинута нова техніка міфу. Віднині міфи 
можуть вироблятися так само й у відповідності з тими ж правилами, 
як і будь-яка інша сучасна зброя — чи то кулемети, чи літаки» (Cassirer, 
1946: 282), — вказував Е. Кассірер.
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Як політики, держави, так і ідеї та ідеології мають іміджеві виміри, які 
залежать від їх міфологічної складової. Привабливість тієї чи тієї полі-
тичної ідеї багато в чому залежить від ступеня її «міфологічності». «Для 
того, щоб стати загальнодоступними, доктрини і теорії повинні відмо-
витися від того, що становить їхню відмінну особливість: ланцюжків 
міркувань, строгості мови, для того щоб прижитися…, ідеї обов’язко-
во повинні спроститися, факти або їх змістовна наповненість − згусти-
тися, прийнявши образну форму» (Московичи, 2011: 137).

Функціонуючи в системі політичного іміджмейкінгу, політичний міф 
надихає, емоційно трансформує політичного суб’єкта, звертаючись до 
його уяви, за рахунок чого справжня політична реальність у сприйнят-
ті реципієнта заміщується символічними та уявними об’єктами, тобто 
іміджами, які витискують реальне її розуміння.

Успішне формування та функціонування політичного іміджу ґрун-
тується на задоволенні. Імідж дарує своїм об’єктам уявне виконання 
бажань у майбутньому, долає страхи, навіть забезпечує примирення 
з суворою соціальною реальністю. І все це завдяки міфам, які надають 
смисл індивідуальному життю в цілому та політичному процесу зокре-
ма. Міфи дарують надію, що добро переможе зло, а суспільство повер-
неться до Золотого віку. Тому для успішного здійснення політичного 
іміджмейкінгу важливо, що саме буде обрано Золотим віком того чи 
того суспільства, до якого міф пропонує повернутися. Звичайно, на 
рівні раціонального мислення це утопія та антиутопія разом узяті, але 
масовий реципієнт сприймає це повернення емоційно, ірраціонально. 
Йому здається, що там, у Золотому віці, все буде інакше, відразу люди 
стануть іншими, а державні інститути будуть працювати ефективно. 
Для російської пропаганди — це Радянський Союз. Саме в радянські 
часи Росія була на вершині реалізації імперської ідеї, на вищому рівні 
реалізації ідеї спасіння, соціальної творчості, світової могутності. Тому 
для російської пропаганди стала звичною міфологія повернення до 
переосмисленого радянського проєкту. Радянський проєкт є прива-
бливим, тому що він не був завершеним, він навічно залишився шля-
хом до комунізму, який ніколи не настане. Для українського суспіль-
ства таким міфологічним Золотим віком є козацькі часи, коли загальна 
козацька рада могла вирішувати будь-яке питання. Ідея Майдану в чо-
мусь є схожою з явищем загальної козацької ради.

Тому можна стверджувати, що політичний міф у процесі формування 
та функціонування іміджу виконує терапевтичну функцію, він знімає не-
вроз, незадоволення життям. «Кожен герой повторював архетипну дію, 
кожна війна відновлювала боротьбу між добром і злом, кожна нова со-
ціальна несправедливість ототожнювалася зі стражданнями спасителя 
(або, в дохристиянському світі, з пристрастями божественного послан-
ця бога рослинності і т. ін.). Для нас має значення одне: завдяки такому 
підходу десятки мільйонів людей могли протягом століть терпіти могут-
ній тиск історії, не впадаючи у відчай, не закінчуючи самогубством і не 
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приходячи в стан духовного згасання, що нерозривно пов’язане з реля-
тивістським або нігілістичним баченням історії» (Элиаде, 1987: 135).

Механізм функціонування політичного міфу в політичному імідж-
мейкінгу працює через наділення особливим статусом незадоволе-
них (архетипних у своїй основі) базових потреб (наприклад, потреба в 
«сильній руці», що символізує могутність). До людської свідомості мов-
би проривається «енергетичний потік», який на основі архетипу фор-
мує образи, сцени, предмети, дії (Юнг, 1991: 123). У результаті виникає 
домінантне уявлення, яке, конкуруючи з уже наявною системою цін-
ностей, підміняє й витісняє її. Іміджева привабливість ідеологій зумов-
лена їх спрямованістю на активізацію архетипних потреб, що повністю 
ніколи не задовольняються (віра в героя, повернення до «золотого 
віку»). Саме за допомогою архетипу й здійснюється зв’язування бажа-
ного і належного в іміджмейкерських наративах (спочатку в «ідеаль-
них» міфологічних категоріях (наприклад, мовою метафор), а потім — у 
конкретних політичних діях, які розгортаються із цих метафор). Отже, 
для міфу в системі політичного іміджмейкінгу характерна наявність 
смислових домінант, які виступають у ролі центрів тяжіння, навколо 
яких розгортається сам наратив (наратив конкретного політика, кон-
кретної проблеми, конкретної політичної події тощо).

Механізм міфу в політичному іміджмейкінгу можна описати як під-
міну фактів значенням. Навіть історія в контексті формування іміджу 
держави стає політикою пам’яті, яка орієнтована на конструювання 
такого наративу, що може надихнути суспільство на підтримку ідео-
логічних основ режиму. «Будь-яка семіологічна система є системою 
значень, але споживач міфу приймає значення за систему фактів: міф 
сприймається як система фактів, будучи насправді семіологічною сис-
темою» (Барт, 1994: 98).

Міф перекодовує несвідомі складові сприйняття людиною соціаль-
но-політичної реальності на смисломісткі, наративні, емоційно насиче-
ні моделі, через які свідомість незнайому та складну реальну дійсність 
робить знайомою та структурно зрозумілою, такою, що відповідає сте-
реотипам, страхам та бажанням.

Механізм міфу яскраво був проілюстрований фільмом «Матриця» 
братів Вачовські. Міф створює гіперреальність віртуального, щоб ви-
користовувати життєву енергію людей. Навіть звільнення головного 
героя фільму Нео від міфології матриці свідчить лише про перезаван-
таження системи на основі інших міфів. За допомогою емоцій, індук-
ції переживань, страхів, бажань міф втягує політичного суб’єкта в бо-
ротьбу за свободу, безпеку, ідеали кращого життя. Покінчити з міфами 
та повернутися до «пустелі реального» можна лише звільнившись від 
мети, бажань та страхів.

Важливу роль у політичному іміджмейкінгу відіграють архетипи. По 
суті, архетипи є реперними точками міфу, на основі яких формується 
вплив іміджу на громадську думку. Архетипи — це вже готові моде-
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лі, під які іміджмейкеру треба пристосувати висловлювання та вчин-
ки політиків або проінтерпретувати їх діяльність та висловлювання 
в дусі архетипів. Будь-який сучасний політичний міф має два виміри 
структурної організації. По-перше, це інваріантні структури. Їх можна 
назвати прототипами, тобто моделями, на основі яких будується по-
відомлення, іміджмейкерський наратив. Це, скажімо, прототип героя, 
матері, лиходія, трикстера, мудреця, золотого віку, спасителя, єдності, 
змови. По-друге, це актуальні проєкції, мінливі конструкти, однознач-
ні повідомлення, алібі яких забезпечують прототипи.

Політичні суб’єкти, навіть ті, які виконують функцію фасаду, статис-
тів під час виборів, вступають у міфологічну гру та погоджуються зі-
грати роль, залежно від запропонованого контексту, помічника ге-
роя, слухняної дитини, про яку піклується мати, учня мудреця і т.  ін. 
Іміджмейкерський ефект міфу базується на тому, що він пропонує по-
літичному суб’єкту осмисленість буття в обмін на те, що той приймає 
на себе певну роль.

Міф у політичному іміджмейкінгу, крім емоціоналізації та втягуван-
ня мас у політичну гру, виконує пояснювальну функцію. Наприклад, за 
допомогою архетипу змови можуть інтерпретуватися провали влади 
щодо здійснення реформ, підвищення цін та інфляції. Це змова трей-
дерів, товаровиробників, експортерів, агентів ворога. Зі свого боку, 
міф про змову дає владі підставу на ухвалення будь-яких рішень щодо 
посилення заходів безпеки на шкоду забезпечення прав людини, зо-
крема обмеження свободи.

Міф про золотий вік втягує суспільство в очікування світлого май-
бутнього, в покладання надій на спасителя. У контексті міфу про зо-
лотий вік будь-яка обіцянка політика може сприйматися як проєкція 
такого архетипу на золотий вік. Звичайно, в іміджевому плані виграє 
така проєкція, яка буде більше відповідати колективним уявленням 
конкретного суспільства про параметри золотого віку та шляхи по-
вернення до нього.

Важливо відзначити, що існують гібридні форми міфу. Подібно до 
того, як матеріал для сучасного політичного міфу можуть використо-
вуватися ідеалізовані колективні уявлення про певні феномени. На-
приклад, про демократію, Захід, державу добробуту, Європейський 
союз. У іміджевій проєкції реальне явище очищується від зайвих по-
дробиць та пристосовується під бажання мас. У результаті міфологіза-
ції та створення проєкції маси втягуються в уявну реальність та поз-
бавляються суб’єктності. Голосуючи на виборах, вони виконують роль 
статистів, своєрідних «членів секти європейського майбутнього» чи 
«секти світлого завтра за західними стандартами», забезпечуючи під-
тримку чинній системі влади та, тим самим, позбавляються суб’єктно-
сті, оскільки від них потрібна лише віра.

Імідж героя вимагає особливих якостей від політичного персона-
жа, які є обмінною валютою для отримання харизми. Проте особливі 
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якості в реальності не обов’язково мають існувати. Головне, щоб були 
створені групи фанів, пропагандистські бригади, які зможуть розпові-
дати всім про особливі якості та досягнення політичного персонажа, 
психологічно «заряджати» підтримкою різні соціальні групи. Одним із 
варіантів функціонування таких груп є найняті користувачі соціальних 
мереж, які за гроші та за інструкціями залишають пости та коментарі 
на користь певних політиків та їх діяльності.

«Сучасна політична міфологія характеризується наявністю безлі-
чі претендентів на образ ідеального героя-вождя, кожен із яких про-
понує власний варіант рішення… Ступінь міфологізації образу того чи 
того політичного лідера можна визначити, проаналізувавши автобіо-
графічні твори, що написані ним та видаються, як правило, великим ти-
ражем. У них виділяються ті елементи, які, на думку або самого автора, 
або його консультантів, необхідні для більшої відповідності ролі вож-
дя мас» (Евгеньева, 1996: 28).

Механізм впливу міфу на політичну свідомість та поведінку як 
свою складову включає механізм бінарної опозиції. Бінарні опозиції 
зручні для структурування політичної реальності у свідомості мас. 
Найбільш яскраво працює опозиція в межах міфу про єдність, який 
заснований на протиставленні «друзі-вороги», «свої-чужі», «ми-во-
ни». «Вони (або, інакше кажучи, «вороги») є причиною всіх наших 
бід. Вони прагнуть відібрати наші цінності, а тому наше спасіння в 
єдності та в будь-яких способах протистояння ним. Те, що політич-
ні іміджмейкери за допомогою конструювання міфологічних співто-
вариств намагаються спростити сприйняття політичної реальності 
суспільством, не є чимось новими. Але важливо відзначити, що су-
часні іміджмейкери піклуються також про те, щоб були активізовані 
опозиції, які не будуть спрямовані проти спонсорів режиму. Так, ак-
туалізуються опозиції за горизонтальним принципом (етнічним, те-
риторіальним), але не за класовим. Класовий принцип застосування 
бінарної опозиції «ми-вони» загрожує, зокрема в Україні, зламом олі-
гархічної системи, яка фінансує як політичну правлячу верхівку, так і 
опозицію. Тому простіше та безпечніше будувати єдність за етнічним 
та територіальним принципом або за принципом «влада-опозиція», 
ніж за принципом «олігархи-народ», «корумпований чиновник  — 
безправний громадянин».

Актуалізація бінарних кодів мобілізує суспільство, страх перед во-
рогом викликає агресію та, відповідно, активність, що спрямовується 
проти визначеної іміджмейкера групи.

Міф у руках іміджмейкера працює за рахунок спрощеного тлума-
чення світу політики, укорінення в ціннісну архаїку (добро-зло, закон 
таліону), зрозумілість символів, впливу на уяву політичного суб’єкта 
через залякування ворогом, змовою ворожих сил, обіцянками бажа-
ного, провідником якого виступає культурний герой, спаситель на бі-
лому коні чи на броньовику.
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Висновки
Отже, механізм міфу в політичному іміджмейкінгу функціонує як 

підміна фактів значенням. Міф перекодовує несвідомі складові сприй-
няття людиною соціально-політичної реальності на смисломісткі, на-
ративні, емоційно насичені моделі — політичні іміджі акторів, ідей, ін-
ститутів, країн. Через них суспільна свідомість робить незнайому та 
складну реальну дійсність знайомою та структурно зрозумілою, та-
кою, що відповідає стереотипам, страхам та бажанням. Навіть історія в 
контексті формування іміджу держави стає політикою пам’яті, яка орі-
єнтована на конструювання такого наративу, що може надихнути сус-
пільство на підтримку ідеологічних основ режиму.

За допомогою емоцій, індукції переживань, страхів, бажань, що вті-
люються в політичному іміджі, міф втягує політичного суб’єкта в бо-
ротьбу за свободу, безпеку, ідеали кращого життя.

Важливу роль у політичному іміджмейкінгу відіграють архетипи. 
По суті, архетипи є реперними точками міфу, на основі яких форму-
ється вплив іміджу на громадську думку. Функціонуючи в системі по-
літичного іміджмейкінгу, політичний міф надихає, емоційно трансфор-
мує політичного суб’єкта, звертаючись до його уяви, за рахунок чого 
справжня політична реальність у сприйнятті реципієнта заміщується 
символічними та уявними об’єктами, тобто іміджами, які витискують 
реальне її розуміння.

Основою політичного іміджмейкінгу, шо є інструментом пропаган-
ди та, у цілому, забезпечення здійснення пропагандистської влади, ви-
ступають технології міфологізації, деміфологізації та реміфологізації.
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