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Роль міфотворчості в політичному процесі 

  

 Дана стаття присвячена визначенню ролі міфотворчості в полі-
тичному процесі. В ній розглянуто такі проблеми, як історичні коре-
ні міфотворчості, психологічні передумови існування міфів, сут-
ність політичних міфів, негативний вплив міфів на формування раці-
ональних форм політичної свідомості. 

 

 In this article the author tries to define the role of myths in political 
process. In the article such problems as historical background of myths, 
psychological reasons for creation of myths, the goal of political myths, 
negative influence of myths on rational forms of political conscience. 
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 Міфотворчість грає визначальну роль у полі-
тичному процесі. Її місце в ньому можна обгрун-
тувати таким чином. 

Основна мета діяльності будь-якого суб’єкта 
політичного процесу (політичної партії, групи 
чи окремих лідерів) – прихід до влади. Отримав-
ши владу, суб’єкт політичного процесу прагне 
цю владу реалізувати та зберегти. Таким чином, 
можна визначити такі три основні цілі, які пере-
слідують політичні партії та їх лідери: прихід до 
влади, її реалізація та збереження [9, с. 33]. Для 
здійснення цих цілей їм необхідно сформувати 
відповідний стан громадської думки. Основним 
суб’єктом формування громадської думки ви-
ступають засоби масової інформації, які створю-
ють необхідний грунт для діяльності суб’єктів 
політичного процесу.  

Потрібно зазначити, що основним знаряддям 
ЗМІ у формуванні громадської думки виступає 
політичне маніпулювання. Політичне маніпулю-
вання є специфічним способом впливу на широ-
кі маси, за якого воля меншості (а то і окремої 
особи) у завуальованій формі нав’язується біль-
шості. 

Одним із основних засобів політичного мані-
пулювання є політична міфотворчість, яка пок-
ликана створити ілюзорну політичну реальність, 
що здатна схиляти людей до таких моделей по-
літичної поведінки, яка вигідна для суб’єктів 
політичного процесу. 

Для аналізу феномену міфотворчості в суспі-
льному житті потрібно визначити її історичні 
корені та теоретичне обгрунтування. 

Міф має глибокі історичні корені. Це пояс-
нюється тим, що в самій історії більше міфів, 
ніж реальних фактів, а також легенд, що стали 
історичними фактами, наприклад, штурм Басти-
лії, взяття Зимового палацу та інші привабливі 
вигадки, що прикрашають історичну свідомість. 

Сублімація історії – це спроба свідомості під-
нестися над реальністю, нейтралізувати в минуло-
му негативне і негідне, що і без особливих вигадок 
перетворює історію в міф про минуле. 

Міф в історії забезпечує “зв’язок часів”: ге-
роїзація минулого готує героїчне сьогодення і 
майбутнє. Міф перетворюється на засіб соціаль-
ної мобілізації, якщо суспільство втрачає здат-
ність вирішувати проблеми раціонально і без 
невротичних зусиль, а отже, і без їх міфологіза-
ції. В цьому випадку життя із нормального про-
цесу перетворюється на серію подвигів: “битва 
за урожай”, “ підкорення природи”, “ повернення 

річок” та ін. Коли організуючим чи мобілізую-
чим суспільним початком стає той чи інший 
міф, можна, звичайно, стверджувати про ефек-
тивність міфології, але потрібно визнати і безсу-
мнівну слабкість суспільства, яке не може без 
неї обійтися. Хоча навряд чи існують “сильні” 
суспільства, вільні від міфів. 

Спонукаючі властивості міфу пояснюються 
емоційністю міфу, його безпосередньою чуттєві-
стю, що і дозволяє підміняти дійсні форми соці-
ального стимулювання міфічними, від чого міф і 
перетворюється на сильний індивідуальний і 
колективний допінг, примушує жити і працюва-
ти в стані афекту, в постійній напрузі. В колиш-
ньому СРСР ці властивості проявилися в таких 
міфах, як “п’ятирічка в чотири роки”, 
“перевиконання плану”, “ доженемо і пережене-
мо”, а також в міфології зростаючого пафосу: 
“передовик виробництва”, “ ударник”, “ ударник 
комуністичної праці”, “ герой праці”, “ стаха-
новець”. В радянські часи різноманітні “рухи 
за” (рекордні надої молока, економію палива та 
ін.) перетворювали ділове життя суспільства на 
“накал пристрастей”, якого воно довго витрима-
ти не могло, перетворюючись на міф, тим біль-
ше, що міфи-одноденки виникали і зникали на 
фоні грандіозних історичних міфів про будівни-
цтво нового суспільства, створення нового наро-
ду (радянського) і нової суспільної формації. 
Зв’язок між цими двома рівнями міфології за-
безпечувався особливими інструментальними 
міфами середнього рівня: з арсеналу міфів про 
героїв-”маяків”, міфами про видатних виробни-
ків, про мудре керівництво, про могутність дер-
жави та ін. 

На справі ж, як ми переконалися в ході мину-
лих десятиліть, система стимулювання, яку мо-
жна було б назвати одним із дієвих методів 
управління, зважаючи на її реальні досягнення, 
опирається на гіперексплуатацію, маніпуляцію, 
жорсткий примус і нестримну демагогію. 

По інший бік політичних, ідеологічних і гео-
графічних кордонів, а саме у фашистській Німе-
ччині, ця фантасмагорія виглядала інакше, під 
іншими гаслами, але повторювалася і по сутнос-
ті, і по змісту: максимальна самовіддача і жерто-
вність заради “великої Німеччини”, “ нового по-
рядку”, “ третього Рейху” та ін. В епохи високої 
спазматичної політичної активності присутність 
міфу глибоко визначає стан суспільної і індиві-
дуальної свідомості, особливо ж є сильними 
прояви міфотворчості в кризові періоди історич-
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ної ломки – війн, революцій, реформ. Міфологі-
чна свідомість в такі епохи є найбільш рухомою 
і диференційованою [3, с. 8]. 

Перед тим, як розкрити сутність поняття 
“міф”, потрібно визначити психологічні переду-
мови міфотворчості. 

Справа в тім, що прагнення людей бачити 
речі не такими, якими вони є насправді і надава-
ти їм ілюзорного сенсу, пов’язане із схильністю 
до ілюзій, ірраціонального і до неусвідомлених 
реакцій на події і виклики часу. Без цієї схиль-
ності протилежне прагнення до раціональності 
обов’язково б перемагало. Отже, існують факто-
ри, що стимулюють міфологічне [1, с. 346]. 

Можна назвати такі основні психологічні 
фактори, що сприяють міфотворчості: 

• Міф звільняє від знання, від розумових дій, 
пов’язаних із сприйняттям світу. Міф звільняє 
його носія і від індивідуальності з її зобов’я-
заннями – самопізнанням, критичною орієн-
тацією свідомості, об’єктивною самооцінкою, 
від тої індивідуальності, яку міф розчиняє в 
спільній думці, в умовних уявленнях; 

• Міф створює своєрідний захист для людини, 
адже нераціоналізовані безпосередні чуттєві, 
емоційні сприйняття психологічного та іншого 
впливу і зворотні реакції на нього утворюють 
захисну “буферну зону” між людиною та її 
оточенням. В цій зоні відбувається спалах 
безпосередніх реакцій і починається процес 
узагальнюючих умовиводів. 

Загальну схему психологічних основ міфоло-
гічної свідомості і поведінки можна представити 
таким чином: 

1. Формування індивідуальної і колективної 
міфологічної свідомості, емоційно-чуттєвий 
аспект. 

Ірраціональна стадія. Ситуативні афекти і 
емоції (наприклад, виникнення незрозумілої і 
небажаної події; поява символу – “ворог”, 
“чужий” та ін.) – емоційна, інстинктивна, чуттє-
ва реакція – емоційний потяг до установки сві-
домості на сприйняття фіктивної інформації і 
утворення хибних асоціативних зв’язків, підго-
товки до вибору поведінки і прийняття рішення. 

Патогенний варіант: гіпертрофована емоцій-
ність – підвищена рективність – емоційна пове-
дінка (паніка, переляк, індивідуальна чи колек-
тивна істерія, неврози і психози). 

2. Функціонування міфологічної свідомості. 
Рух від ситуативних до стійких станів хибної 

свідомості; раціоналізована стадія утворення 
ідей; переконань, норм, цінностей – формування 
громадської думки, масових дій, рухів, партій, 

об’єднань на міфологічній основі. Не обов’язко-
вою при цьому є безпосередній зв’язок конкрет-
ної емоції з конкретним міфом, часто достат-
ньою є наявність певного загального емоційного 
фону (наприклад, незадоволення станом речей, 
обурення, несприйняття якоїсь керівної особи). 

Розлад колективної свідомості: патологічна 
реактивність, індивідуальні і колективні істерії, 
неврози і психози (шпіоманія, пошуки ворогів, 
змов, ідеологічних і політичних відступників та 
ін.) [7, с. 11]. 

На даному етапі роботи доцільним є розкри-
ти сутність міфології як соціального явища. 

Міф – метафорична назва спотворених, хиб-
них уявлень про реальність, що міститься в тій 
чи іншій ідеології, політичній теорії, в суспіль-
ній свідомості певного народу чи епохи [5, 
с. 719]. 

Міф спрямований на подолання фундамента-
льних антиномій людської свідомості; на гармо-
нізацію об’єктів суспільного буття. Основними 
передумовами виникнення міфів є нездатність 
людини виокремитися з оточуючого середови-
ща, а також невідокремленість мислення від 
емоційної та афективної сфери [8, с. 147]. 

Можна визначити такі основні риси міфу: 

• Міф є світовідчуттям, образною концепцією 
світостворення із властивою їй цілісністю 
сприйняття, що забезпечує цілісність внутрі-
шнього світу людини; для суб’єктів міф є не 
менш реальним, ніж будь-яка загальновідома 
істина. 

• Міф є способом проникнення в історичну 
реальність з суб’єктивного боку, що має пев-
ний рівень систематизації, який не досягає 
понятійного рівня. 

• Розуміння міфів відбувається через виокрем-
лення двох смислових шарів: інтуїтивно-
емоційного образу, що містить здогадку про 
сутнісний момент буття, а також спроби раці-
онально-логічного пояснення світу на рівні 
здорового глузду [6. с. 253]. 

Уявлення про міф як про колективне несвідо-
ме є неповним і не вичерпує його глибинного 
сенсу. Той факт, що міф може бути не лише ко-
лективним, але й індивідуальним, не викликає 
ніяких сумнівів. Більше того, сучасний міф сти-
кається зі свободою індивідуальної свідомості, 
яка може його або приймати, або заперечувати. 
В достатньо активній індивідуальній свідомості 
міф може виникати і функціонувати до того, як 
він стане колективним. При цьому колектив-
ність ця є відносною, вона може бути обмежена 
спільнотою однодумців. Отже, міф і міфотвор-
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чість можуть бути усвідомленими, індивідуаль-
ними за походженням, походити від тої чи іншої 
особи (лідера, ідеолога, ініціатора) чи групи 
осіб, що представляють ту чи іншу політичну 
силу. Ми дійшли висновку, що можливою є ра-
ціоналізація міфу та міфотворчості [7, с. 147].  

Якщо ми говоримо про сучасний міф і тим 
більше політичний міф, то він може бути цілесп-
рямованим (цілераціональним), призначеним 
культивувати ілюзії, героїку, велич вождя чи 
якої-небудь ідеї, створювати фіктивну, ілюзорну 
реальність, з якою потрібно рахуватися, а отже, і 
тікати від дійсності. Тому в міфології і минуло-
го, і нашого часу поєднуються свідоме і несвідо-
ме, раціональне й ірраціональне. В цьому випад-
ку раціональний початок пов’язаний з осмисле-
ним задумом, ірраціональний – із неосмисленим 
сприйняттям і поширенням міфу. 

Стимулом раціоналізації ірраціональних по-
чатків міфологічної свідомості служить його 
відношення до функціонального політичного 
часу, до часу історії. Релігія звернена до вічнос-
ті, тому вона легітимується у всіх трьох часах. 
Архаїчний міф звернений до минулого, яке не 
потребує раціоналізації. Соціальний міф взагалі 
і політичний зокрема звернений до теперішньо-
го і майбутнього, тому він неодмінно актуалізу-
ється і тому проходить процедуру рацоналізації. 

Саме тому в політичній міфології відбулася 
радикальна перебудова відношення раціональ-
ного та ірраціонального. На відміну від архаїч-
ного міфу, його політичні види починаються не 
з ірраціональної ідеї, яка пізніше раціоналізуєть-
ся, а з раціонального задуму, який пізніше осми-
слено наповнюється ірраціональним за сутністю 
і раціональним за формою (досягнення, успіхи, 
обіцянки, демонстрації могутності та ін.), але ця 
раціональність зазвичай здобуває ірраціональ-
ний вигляд з культами, ритуалами, символами 
дійсності. Сама емоційність отримує достатньо 
раціональні імпульси, тому сам міф включає 
реальні цінності (справедливість, свобода, ро-
зум, політична могутність та ін.), звеличує реа-
льних героїв, дійсно позитивні ідеї. Цілеспрямо-
вана міфотворчість раціоналізує міфологічну 
свідомість. Звісно, раціоналізація ірраціонально-
го утворює несправжню раціональність, а раціо-
нальність перетворених форм. При цьому вона 
не змінює раціональну форму міфу, але його 
емоційну, чуттєву основу вона формує і робить 
ніби виправданою.  

Сфера безпосередніх емоційних, чуттєвих 

сприймань не лише раціоналізується формуван-
ням думок та іншого мислительного матеріалу, з 
якого може бути побудований міф. Вона глибо-
ко діє на все ментальне життя людини, формую-
чи його суб’єктивність і управляючи його пове-
дінкою. Таким шляхом можуть створюватися не 
лише позитивні переконання, ідеї, відчуття, але 
й ті, якими наповнюється міф. При цьому мож-
лива ірраціоналізація цих раціональних мисли-
тельних процесів – зустрічний рух, що веде до 
утворення міфу, до його перетворення на пере-
конання, світогляд і поведінку [3, с. 10]. 

На даному етапі логічним є більш ретельно 
проаналізувати сутність саме політичного міфу, 
а також деяких інших видів соціальної міфоло-
гії, що тісно з ним пов’язані.  

Політичні міфи містять у собі специфічні, 
властиві лише їм, уявлення про моральнісний 
образ і наміри різних політичних груп. Цю спе-
цифіку саме політичних міфів можна розкрити 
за допомогою таких двох рис цього соціального 
явища: 

1. Політичний міф прикрашає моральнісний 
образ певних класів і політичних груп, а 
також моральнісний образ їх однодумців; 
відповідно образ класового противника, усі 
його дії та наміри витлумачуються в нега-
тивному світлі. 

2. Політичні міфи також можуть стверджува-
ти про історичну обраність певного соціа-
льного класу чи групи, про богообраність 
монарха, довільно визначати, які класи є 
прогресивними, а які реакційними [10, 
с. 17]. 

Міфи використовуються як моделі для екск-
ліпації цінностей і вірувань, з яких формується 
громадська думка. Міфи готують публіку до 
сприйняття могутніх символів, що використову-
ються політиками. Політичні міфи визначають 
громадську думку, а надалі – їхню політично 
значущу поведінку.  

Політичні міфи важко піддаються аналізу, 
тому що вони є базисними компонентами буден-
ного сприйняття. Вони схожі до лінз в окулярах 
у тому сенсі, що вони не є тим, що бачать люди 
в оточуючому світі; вони є тим, що визначає, 
яким чином люди бачать. 

Та обставина, що більшість політичних міфів 
знаходяться нижче за межу критичного ставлен-
ня до них, дозволяє використовувати їх для ма-
ніпуляцій масовою свідомістю з боку 
“спеціалістів” ідеологічних служб, а також через 
засоби масової комунікації здійснювати полі-
тичний контроль.  
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Знаходячись у полоні міфологічного мислен-
ня, індивіди не усвідомлюють над собою його 
влади. Міфологічний тип мислення характеризу-
ється фантазією, невербальними образами, висо-
кою емоційною напруженістю. В зв’язку із цим 
дуже важко продемонструвати глибинну струк-
туру суспільного мислення, тому що люди, як 
правило, не можуть виразити сукупність соціа-
льних цінностей чи внутрішні зв’язки міфів, які 
дають можливість цінностям здійснюватись у 
політичному вимірі [4, с. 104]. 

Політична міфологія має свій тайнопис: осо-
бливий таємний сенс доповідей, виступів, деба-
тів, публікацій і секретність документів, комп-
роматів тощо. Міфологія, як і політика, – це ко-
мунікативний процес, в якому слово може вжи-
ватися не в його власному, а в символічному 
сенсі, що здатний породжувати ілюзорну свідо-
мість, а пряме значення слова набуває символіч-
ного значення. Політичні лідери ризикують упо-
дібнитися до магів архаїчних спільнот, коли во-
ни користуються мовою заклять і магічних фор-
мул (пропагандистських гасел), обіцяють звіль-
нення від соціальних хвороб, вгадують волю 
історичних доль, критикують майбутнє і прав-
лять від імені вищих сил – народу, законів суспі-
льства і історії [3, с. 12]. 

Одним із видів політичного міфу є міф про-
пагандистський, що не суттєво відрізняється від 
першого, але має дещо інші шляхи здійснення.  

Пропагандистська машина прагне використа-
ти всю сукупність соціально-політичних і ідео-
логічних міфів, які вона знаходить як у буденній 
свідомості, так і в творіннях ідеологів, що базу-
ється на її інтуїції. Пропагандистський міф хара-
ктеризується способом його обробки і подання 
масовій аудиторії, при якому враховуються осо-
бливості свідомості даної аудиторії з метою ма-
ніпуляції цією свідомістю в процесі прищеплен-
ня того чи іншого міфу. Пропагандистський міф 
відрізняється від соціально-політичного не зміс-
том, а формою його маніпулятивного запрова-
дження в масову свідомість.  

Завершуючи розділ, пов’язаний із сутністю 
міфів, можна зробити такі висновки стосовно 
потенціалу міфу в маніпулюванні людиною: 

• Міф – сильний засіб навіювання, політична 
зброя, що здатна підкоряти, групувати і спря-
мовувати людей, формувати з них партії, 
рухи і виховувати борців за ідею. 

• Міф – дуже небезпечна зброя. Вона володіє 
анестезуючою і паралізуючою дією, завдяки 
якій примус стає непомітним, схожим до п’я-
вок, які випускають знеболюючу рідину, що 
робить їхній укус безболісним. 

• Міф руйнує захист особистості від зовнішніх 
впливів, позбавляє людину волі, якщо стає 
змістом її свідомості, починає існувати в ній 
як глибоке внутрішнє переконання у формі 
забобону, віри чи стереотипу [2, с. 13]. 

Отже, можна зробити висновок, що політич-
ний міф виступає в ролі того чинника, який га-
льмує розвиток раціонального політичного мис-
лення і перетворює людей на постійний об’єкт 
для політичних маніпуляцій. 
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