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Стаття присвячена дослідженню проблеми політичного міфа та вивченню Біловезької угоди 
1991 року як інструменту політичного маніпулювання у боротьбі за владу.  

 
The article is devoted to research a problem of a political myth and studying Bylovezhska Pusha agree-

ment 1991 as tool of a political manipulation in struggle for authority.  

Політичний міф – феномен колективної 
психіки, в основі якого лежить штучно створене 
узагальнене, спрощене, контрастне уявлення 
про дійсність, що неадекватно інтерпретує 
суспільні процеси поєднуючи реальність з 
вигадками, містикою, фантазіями. Основна мета 
створення політичного міфу – формування 
потужного і надзвичайно специфічного засобу 
активної та цілеспрямованої боротьби за владу, 
її легітимізацію та втримання.  

Генетично політичний міф пов’язаний з 
архетипами давнини і є результатом суспільної 
творчості та надбанням колективної свідомості. 
В силу цих обставин він може суттєво впливати 
на процес формування світобачення і 
світосприйняття, закарбування у пам’яті та 
свідомості  певних психологічних та 
ідеологічних установок, які можуть в 
подальшому відігравати роль стійких стимулів 
до дії та жорстких табу. В результаті політичний 
міф оберігає і стверджує прийняту систему 
цінностей та правил, підтримує і санкціонує 
певні норми поведінки. Міф націлює людину на 
повторення вже досягнутого, апробованого, 
засвоєного. Він суміщає два аспекти: 
діахронічний (розповідь про минуле) і 
синхронічний (пояснення сьогодення або 
майбутнього). 

Важливою функцією політичної міфології є 
політичне моделювання. Це пояснюється тим, 

що політичний міф, як правило, є набором 
готових рецептів, прецедентів, зразків для 
запозичення та наслідування, які можуть 
служити орієнтиром у критичних ситуаціях. 

Глибинний зміст міфа полягає в 
ототожненні речі, людини, дії з лаконічним, 
максимально спрощеним образом, „картинкою”, 
що спонтанно створюється колективною уявою, 
або ж нав’язується їй ззовні. У результаті міф 
підміняє об’єктивне суб’єктивним; внутрішнє, 
змістовне – зовнішнім; суттєве – його 
подібністю. Фантазія у союзі з емоцією є 
причиною того, що у міфі цілком органічно 
можуть поєднуватися  реальність і вигадка; 
виникати неіснуючі образи; народжуватися 
легенди; з’являтися вигадані  причинні зв’язки 
між  реальними  об’єктами; гранично 
ідеалізуватися лідери, процеси, факти тощо. На 
думку Р.Соколової, міф, по суті справи, 
заповнює вакуум реального знання, він виступає 
у ролі посередника між справжнім знанням і 
нерозпізнаною помилкою [1]. 

Міфологія, як специфічна  форма 
свідомості, виникла у глибоку давнину. Цікаво і 
показово, що з появою таких суспільних явищ, 
як релігія, наука, ідеологія, вона не зникла, а 
модернізувалась, пристосувавшись до життя, і 
відродилась у ХІХ ст. феноменом “соціальної 
міфології”. Ця трансформація зумовила, з 
одного боку, втрату онтологічного, буттєвого 

Бойко Олександр Дмитрович – ректор Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя, доктор політичних наук, професор, автор понад 170 наукових праць. У 
сферу наукових інтересів входять проблеми новітньої історії України, суспільно-
політичні трансформації та модернізації в історії людства 

МІФОЛОГІЯ БІЛОВЕЗЬКОЇ ПУЩІ,  
ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИЧНОГО  
МАНІПУЛЮВАННЯ 



14 Наукові праці. Том 69. Випуск 56 

змісту, що було притаманне класичній 
міфології; з іншого – зберегла та посилила її 
функціональний сенс: згуртовувати та 
направляти народні маси [2]. У сучасну добу ці 
процеси отримали новий імпульс і знайшли свій 
вияв у явищі реміфологізації.  

На думку фахівців, реміфологізації 
притаманні три типи відтворення міфа: 
автоматичне відображення міфа в буденній 
свідомості; ідеологічне нав’язування тієї чи 
іншої міфологеми; художня реконструкція міфа 
у сфері естетичної творчості. Своєрідним 
підґрунтям для поширення та утвердження 
соціальної міфології у суспільній свідомості є 
несистемність буденного мислення. За цих 
обставин саме міф може виступати як вища 
форма системності, що доступна буденній 
свідомості. Міф поставляє буденній свідомості 
системність того рівня, який не вимагає і не 
припускає  чітких  логічних  доказів , 
обмежуючись  більш-менш  зовнішніми 
зв’язками між явищами [3]. 

На відміну від архаїчних, релігійних міфів, 
давніх переказів, сучасний політичний міф 
гр анично  акт уа л ьний ,  конкре тний , 
прагматичний, адресний та функціональний, 
хоча в ньому можуть бути віддзеркалені 
віковічні надії, сподівання і вірування. С.Кара-
Мурза дуже влучно характеризує принципову 
особливість сучасного політичного міфа. Він 
стверджує, що якщо у попередні історичні 
періоди у політичному житті абсолютно 
домінували методи придушення і примушення 
при цілковитому ігноруванні відчуттів та думок 
людей, то в основі сучасної політичної міфології 
лежить не пряма санкція чи заборона тих чи 
інших дій, а підготовка ґрунту для цих акцій – 
спочатку змінюють людей, щоб потім мати 
можливість регулювати і контролювати їх 
діяння. “Політичні міфи, зазначає С.Кара-Мурза, 
– діють так само, як змія, що паралізує кролика 
перед тим, як атакувати його. Люди стають 
жертвами міфів без серйозного опору. Вони 
переможені і скорені ще до того, як виявляються 
здатними усвідомити, що ж насправді 
відбулося” [4]. 

Специфічність сучасного політичного міфа 
як засобу активної і цілеспрямованої боротьби 
за владу, її легітимізацію та втримання полягає в 
тому, що у багатьох випадках він значно 
ефективніший за насилля. Це пояснюється тим, 
що насильницькі методи завжди виступають у 
ролі зовнішнього чинника, якому активно 
протистоять останні бастіони людської гідності 
– приватне життя, особиста свобода тощо, а 
політична міфологія, закарбовуючись у пам’яті 
завдяки простим та яскравим образам, 
гіпнотично зомбує свідомість, руйнуючи згадані 

цінності, і стимулюючи людину до певних дій та 
поведінки, які є необхідними, за задумом 
політичного маніпулятора. 

Фахівці стверджують, що політичні міфи 
мають низку особливостей: 
− міфи не з’являються спонтанно, а 

створюються  штучно ,  свідомо  і 
цілеспрямовано; 

− основу міфів складають усвідомлені і 
культивовані політиками колективні 
сподівання і надії, засвоєні масовою 
свідомістю; 

− у міфах з’єднуються дві різнорідні якості: 
тверезий розрахунок і фанатична віра, - що 
дозволяють політикам звільняти себе від 
усіх моральних перешкод; 

− міфи не піддаються руйнуванню за 
допомогою раціональних аргументів, і тому 
цілком правомірна їх оцінка як ненаукового 
знання; політичні міфи в кращому разі - 
напівправда; 

− міфи безпосередньо пов’язані з політичною 
реальністю, вони покликані виправдати той 
або інший хід подій, забезпечувати 
абсолютну упевненість людей у правоті 
здійснюваних політичних акцій; 

− політичні міфи з’явилися значно пізніше за 
міфи художні, що обумовлене пізнішим 
створенням політичних структур і 
соціальною диференціацією [5]. 
Історичний досвід засвідчує, що до 

політичної міфології найчастіше звертаються в 
переломні моменти історії – у період криз, 
катастроф, дестабілізацій, революцій. Це 
пояснюється специфікою міфа як політичного 
інструменту - він забезпечує доступ до важелів 
управління масовою свідомістю в умовах 
гострого дефіциту владних ресурсів. На думку 
А.Цуладзе, міф дозволяє: 
• докорінно переламати ситуацію, що 

склалася на політичній арені, різко змінити 
розстановку сил на свою користь; 

• перерозподілити владні ресурси, не 
зустрічаючи серйозного опору з боку 
деморалізованих супротивників; 

• дістати доступ до нових важелів влади [6].  
Яскравим  прикладом  новітнього 

політичного міфотворення може служити 
міфологія Біловезької Пущі, пов’язана з 
процесом припинення існування СРСР у грудні 
1991 р. Цій проблемі автор вже присвятив 
декілька праць [7]. Разом з тим сюжет “міф як 
інструмент політичного маніпулювання” мною 
був розкритий недостатньо. Ця стаття і є 
спробою заповнити прогалину. 

Біловезька політична міфологія 1991 р. 
включає цілий комплекс різнопланових міфів:  

Перший міф про “спонтанність” 
підписання угоди в Біловезькій Пущі. 
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“Раптовість, спонтанність розпаду буквально 
струсонула світ”, – зазначає М.Максимова, 
характеризуючи наслідки Біловезької угоди [8]. 
“Дуже швидко стало зрозуміло, – підкреслює 
М.Багров, – що все, що відбулося у грудні, 
відбулося спонтанно, як неодноразово було у 
нашій країні, коли спрацьовував основний 
принцип – потрібно ув’язатися в бій” [9]. 
Подібних тверджень політиків та науковців у 
публіцистичній та науковій літературі можна 
зустріти чимало. Родоначальниками ідеї 
“спонтанності”, очевидно, слід вважати трьох 
“біловезьких зубрів” – Б.Єльцина, Л.Кравчука та 
С.Шушкевича. 

Другий поширений міф стосовно подій у 
Біловезькій Пущі – це міф „про те, що 
“трійка” розпустила/розвалила СРСР”. Ця 
ідея набула значного поширення у пресі, на 
радіо та телебаченні (особливо центральних, що 
знаходилися ще під впливом союзного 
керівництва) одразу після підписання 
Біловезької угоди. 

Ключовою ідеєю третього міфа є думка 
про те, що лідери України, Білорусі та Росії 
мали юридичне право прийняти рішення про 
припинення існування Радянського Союзу як 
“суб ’єкта  міжнародного  права  та 
геополітичної реальності”. Безумовно, 
родоначальниками цього міфа були “біловезькі 
зубри” та їх команди, оскільки його поширення 
у засобах масової інформації створювало у 
широкого загалу ілюзію цілковитої легітимності 
біловезьких рішень і давало “карт-бланш” на 
подальші дії. З часом він набув певного 
поширення у науковій та навчальній літературі. 
Зокрема, С.Грабовський, С.Ставрояні, Л.Шкляр 
у своїх “Нарисах з історії українського 
державотворення” стверджують, що рішення 
про утворення СНД є “легітимним і 
політичновиваженим”, оскільки четвертий 
співзасновник СРСР – Закавказька федерація – 
на момент укладення угоди вже давно не 
існувала як державне утворення [10].  

Суть четвертого міфа полягала в тому, 
що Біловезька угода в основному 
трактувалась  ї ї  підписантами  як 
трансформація СРСР у СНД, а не як 
демонтаж Радянського Союзу. 

Процес створення політичних міфів має 
свою технологію, її ключові елементи чітко 
відслідковуються у процесі виникнення, 
поширення та ствердження біловезької 
міфології: 

Формування узагальненого спрощеного 
контрастного уявлення про дійсність (“чорне 
– біле”; “герой – злодій”, “наші – вороги” 
тощо). Вибудова образів носіїв Добра і Зла – 
героя та антигероя. Одразу після підписання 
Біловезької угоди центральні ЗМІ, які ще 

перебували  під  контролем  союзного 
керівництва, поширили міф про те, що три 
лідери “розвалили Союз”, іншими словами, 
намагалися вплинути на суспільну свідомість за 
допомогою вибудови міфологем “антигерої”, 
“злодії”, “вороги”. У цьому зв’язку, очевидно, 
невипадково Л.Кравчук під час виступу 10 
грудня 1991 р. у Верховній Раді України у 
незвично різкій для себе манері заявив: “І ось 
після того, коли це відбулося, нас почали 
звинувачувати у розвалі Союзу. В останні два 
дні – вчора і сьогодні – головною темою 
центральних органів та інших засобів масової 
інформації є те, що ось три держави, чи три 
керівники, чи шість керівників, розвалили 
кінець кінцем Союз, і в цьому їх найглибша 
провина. Але сьогодні можна спитати: хто ж 
дійсно винний в тому розвалі? Коли почався той 
розвал? Принаймні кожному зрозуміло, що він 
розпочався не 7-8 грудня, а в період, коли 
почалася перебудова. Це абсолютно кожному 
зрозуміло. Ми навіть точно знаємо авторів цього 
розвалу...” [11]. 

Через кілька років Леонід Макарович у 
інтерв’ю газеті “Аргументы и факты” менш 
емоційно, але більш точно розкрив природу 
“біловезьких рішень”: “Після серпневого путчу 
всім стало ясно, що якщо не вжити рішучих 
заходів, то буде обвальна руйнація Радянського 
Союзу. І коли ми зібралися в Біловезькій Пущі, 
то мова не йшла про розвал Радянського 
Союзу, а як цей розвал, який став 
об’єктивним, спрямувати в таке русло, щоб 
він не став, ну, скажімо, прототипом 
югославського. Ось яке у нас було завдання 
(виділено – О.Б.)” [12]. 

Те, що невдовзі після підписання угоди в 
Біловезькій Пущі, незважаючи на галас у 
засобах масової інформації, до СНД 
приєдналася значна частина колишніх 
радянських республік, як і те, що не було 
активних масових народних виступів проти цієї 
акції, лише засвідчує, що Л.Кравчук, Б.Єльцин 
та С.Шушкевич своїм, інтуїтивно відчутим чи 
аналітично прорахованим рішенням не 
розпустили/розвалили СРСР, а реалізовували 
один з тих небагатьох варіантів, які 
запрограмувала Історія. 

Нав’язування ілюзії простого пояснення 
всіх суспільних проблем, протиріч та 
суперечностей, а на цій основі – забезпечення 
комфортності та захищеності існування. Так, 
в основі міфа про правомірність ліквідації СРСР 
лежала теза, що Україна, Росія та Білорусія були 
тими державами-засновниками Радянського 
Союзу, а звідси мають право на розпуск. Про те, 
що це була справді ілюзія і “біловезькі” 
документи не мали належної юридичної бази, 
свідчить низка політико-правових “неув’язок”, 
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що називаються в науковій літературі, найбільш 
типовими та поширеними є: 

З юридичної точки зору, Союз РСР не міг 
припинити своє існування в результаті рішення, 
прийнятого однією, декількома чи навіть 
більшістю республік, що знаходились у його 
складі. Перш за все тому, що Договір 1922 р. як 
правовий документ давно втратив свою силу. 
Замість нього було розроблено другий, суттєво 
відмінний за змістом (72 статті замість 26) текст 
Договору, який і став головною частиною 
Конституції СРСР 1924 року, яка, в свою чергу, 
втратила силу у 1936 р. у зв’язку зі вступом в 
силу нової Конституції СРСР. За цих обставин 
статус РРФСР, України та Білорусі як “держав – 
засновників Союзу РСР” був чисто 
символічним, оскільки юридично вони не мали 
ніяких переваг перед останніми союзними 
республіками. Крім того, Договір 1922 року не 
передбачав як механізму припинення своєї дії, 
так і порядку такої процедури, тому всі суб’єкти 
Союзу мали лише одну правову можливість 
вплинути на долю союзної держави – 
реалізувати на практиці своє конституційне 
право на вільний вихід з СРСР. 

Навіть якщо умовно визнати РРФСР, 
Україну та Білорусію “державами – 
засновниками Союзу РСР”, то четвертим 
співзасновником у 1922 р. була Закавказька 
федерація, спадкоємці якої – Вірменія, 
Азербайджан та Грузія – мали такі ж, як і 
слов’янські республіки, юридичні права 
вирішувати долю СРСР. 

Комплекс надзвичайно складних проблем, 
пов’язаний з матеріальною і нематеріальною 
“спадщиною” СРСР, що припинив своє 
існування”, не  міг бути  вирішений 
одномоментно під час короткої зустрічі, адже 
він включав питання про виконання 
міжнародних зобов’язань Радянського Союзу, 
союзну власність в країні та за її межами, 
збройні сили, враховуючи ядерний потенціал, 
тощо. Всі ці проблеми торкалися інтересів як 
усіх екс-членів Союзу, так і третіх країн, тому 
знайти оптимальні формули їх вирішення можна 
було лише після тривалих переговорів та 
узгоджень.  

Будь-які однобічні дії однієї чи декількох 
союзних республік – суверенних держав, 
направлені на припинення існування Союзу 
РСР, на думку фахівців, “грубо порушували 
основний принцип рівноправності суб’єктів 
Союзу і життєві інтереси решти суверенних 
(незалежних) держав, що формально або 
фактично залишалися у Союзі”. 

Якщо три республіки залишили Союз, то 
він все одно формально продовжував існувати, 
оскільки про вихід з нього не заявили інші 
республіки, які, відповідно до Конституції, були 

співзасновниками єдиної держави нарівні з 
Росією, Україною та Білорусією. 

Статті Угоди про те, що “діяльність органів 
колишнього Союзу РСР на територіях держав – 
членів Співдружності припиняється” (ст. 14) і 
що “з моменту підписання цієї Угоди на 
територіях держав, що його підписали, не 
допускається застосування норм третіх держав, 
в тому числі колишнього Союзу РСР (ст. 11), з 
одного  боку ,  були  юридично  не 
обґрунтованими, оскільки Угода, відповідно до 
вимог республіканських конституцій, не могла 
вступити в дію до ратифікації її парламентами 
республік, з іншого – могли призвести до 
некерованості  суспільства  і  підриву 
правопорядку. 

В Угоді, укладеній у Біловезькій Пущі, 
пропонувалася нова модель державності, що 
суперечила проекту Договору про Союз 
Суверенних Держав, який протягом тривалого 
часу обговорювався в рамках „ново-
огарьовського процесу”. За цих обставин, на 
думку юристів, остаточне рішення про 
запровадження запропонованої трьома лідерами 
моделі після обговорення у Верховних Радах 
республік мав прийняти З’їзд народних 
депутатів СРСР [13]. 

Створення паралельної віртуальної 
реальності , яка  б манила  об’єкт 
маніпулювання (окрему людину/суспільство 
в цілому) своєю зручністю, простотою, 
зрозумілістю; розкривала нові перспективи; 
дарувала шанс, надію, сподівання на легкі та 
прості способи реалізації планів та 
досягнення ідеалів. Офіційним вектором руху у 
Біловезькій угоді проголошено інтеграцію в 
межах СНД, реальним (за задумом як 
Л.Кравчука, так і Г.Бурбуліса) стала поетапна 
дезінтеграція, якій намагалися надати вигляду 
“цивілізованого шлюборозлучення”. Про те, що 
міфологема трансформації СРСР у СНД була 
своєрідним засобом політичної маніпуляції, з 
усією відвертістю пише у своїх спогадах один із 
учасників Біловезької зустрічі, член української 
делегації М.Голубець: “З точки зору 
сьогоднішнього дня це (мова йде про СНД – 
О.Б.) могло виглядати якимось новим 
наддержавним об’єднанням, новим союзом. Але 
не в цьому найголовніша суть, а в тому, що 
три незалежні держави спільно, одностайно й 
однозначно проголосили смерть імперії зла – 
Союзу  Радянських  Соціалістичних 
Республік!” (виділено О.Б.). Отже, підписані у 
“Віскулях” документи мали характер рамкової 
угоди і були покликані виконати два 
взаємопов’язаних завдання: перше  – 
“пропагандистське” створити у світового 
співтовариства та власних громадян ілюзію 
юридичних риштовань та підвалин  для 
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п о б уд о в и  н о в о г о  п е р с п е к т и в н о г о 
міждержавного утворення; друге  “приземлено-
прагматичне” – заповнити той політично-
державний вакуум, який неодмінно повинен був 
утворитися після остаточної руйнації СРСР. 

Імплантація у міф елементів дива, чудес, 
відхилення від норм повсякденності з метою 
стимулювання принципової відмови від 
перевірки достовірності, тобто відповідності 
міфа реаліям (диво не перевіряють, ним 
захоплюються). Варто підкреслити, що ще й 
досі грудневі події у білоруській урядовій 
резиденції “Віскулі” оповиті міфічною 
машкарою таємничості. Втім Б.Єльцин у своїх 
“Записках президента” описує цей сюжет 
романтично-буденно: “Був чудовий зимовий 
вечір. Стояв легкий морозець. Тихий сніжок. 
Справжній дзвінкий грудень. У резиденції 
Голови Верховної Ради Республіки Білорусь мі 
зібралися утрьох: Шушкевич, Кравчук і я. 
Зібралися, щоб вирішити долю Союзу” [14]. Про 
те, що, на перший погляд, ніщо не свідчило на 
цьому етапі про радикальні зміни в СРСР 
свідчить і інтерв’ю М.Горбачова французькому 
телебаченню, передане в ефір  8 грудня 1991 р., 
лейтмотивом якого були фрази Президента 
Радянського Союзу: “Центр – це я!” і “Я тримаю 
палець на ядерній кнопці!”. “Я не буду брати 
участі у розвалі Союзу” [15]. Втім уже через 
декілька годин по тому “сталося диво” – 
підписана Біловезька угода кардинально змінила 
не лише долю М.Горбачова, а й баланс сил на 
міжнародній арені та геополітичну ситуацію у 
світі. Невипадково вже наступного дня 
“Советская Белоруссия” вийшла з інтригуючим 
заголовком: “36 годин, які приголомшили світ”. 
Справді, диво не  перевіряють, ним 
захоплюються, особливо тоді, коли й перевірити 
не має по чому, оскільки у руках дослідника 
нічого немає крім офіційних документів, реальні 
поточні документи відсутні (за свідченням 
фахівців, “відшукати стенограму зустрічі не 
вдалось, ймовірніше за все, вона просто не 
велась...”) [16]. 

Підтримка за рахунок гри на емоціях та 
переживаннях сліпої віри в міф, що, з одного 
боку, блокує критичне мислення, з іншого 
виступає  своєрідним  каталізатором 
неадекватної інтерпретації суспільних 
процесів на основі поєднання реальності з 
вигадками, містикою, фантазіями. Ключову 
роль у поширенні біловезької міфології 
відіграли ЗМІ, які емоційно коментували подію 
у “Віскулях”. Зокрема, агентство “Франс Пресс” 
акцентувало: “Президенти трьох слов’янських 
республік підвели риску під існуванням 
Р а д я н с ь к о г о  Сою з у ,  н а р о дж ен о г о 
більшовицькою революцією. Відчайдушна 
спроба М.Горбачова побудувати новий Союз 

закінчилася провалом. Але нез’ясованим 
залишається ключове питання: хто очолить 
радянські Збройні Сили і хто буде здійснювати 
контроль над ядерним арсеналом? І як розуміти 
слова Горбачова у недавньому телеінтерв’ю: 
“Тільки я можу розпочати ядерну війну”?. 
Англійське агентство “Бі-Бі-Сі” відзначало, що 
“створення Росією, Україною та Білоруссю 
Співдружності поховало плани М.Горбачова 
зберегти СРСР в дещо оновленому вигляді. 
Влада тепер належить керівникам провідних 
радянських республік, які репрезентують три 
чверті населення колишнього СРСР”. 

У коментарі американської телекомпанії 
“Сі-Ен-Ен” зазначалося: “Ми стали свідками 
заключного акту великої трагедії. Значення 
прийнятих у Мінську документів вражає уяву. 
Одним ударом найбільша держава у світі, яка 
впливала на половину земної кулі, зникла з 
карти планети. Президент Горбачов та інші 
офіційні особи у Кремлі репрезентують країну, 
яка не існує. Однак світ надто добре знає, що 
може відбутися, якщо колись велика держава 
розпадається на шматки...” [17]. Отже, ми маємо 
класику жанру політичного маніпулювання: а) 
форсування емоційного сприйняття за рахунок 
потрібної  лексики  (“підвели  риску”, 
“відчайдушна спроба”, “провал”, “поховано 
плани”, “акт великої трагедії”, “вражає уяву”, 
“розпад на шматки” тощо); б) сіяння елементів 
страху та невизначеності (“Хто очолить 
радянські Збройні Сили?” “Хто буде 
здійснювати  контроль  над  ядерним 
арсеналом?”), тобто створення оптимального 
ґрунту для поширення і зміцнення політичної 
міфології у суспільній свідомості. 

Включення у розкрутку міфа широких 
кіл громадськості. Результатами цього виду 
народної творчості, як правило, стають а) поява 
нових деталей, подробиць, варіантів того чи 
іншого міфа; б) помітне зростання віри у міф, 
оскільки нічому так не віриш, як фразі: “...у 
народі кажуть”. Основними каталізаторами цих 
процесів є політичні анекдоти та чутки. 

Штучне створення напруги між 
полюсами “минуле” – “майбутнє” шляхом 
(при потребі) формування у міфологемі 
необхідної маніпуляторові комбінації: а) 
“ностальгії за минулим – страхом перед 
майбутнім”; б) “зречення минулого – 
перспективи світлого майбутнього”. 
Найцікавіше те, що при кардинальних 
відмінностях цих моделей основна мета є 
незмінною – згуртування та мобілізація мас на 
потрібну маніпуляторові дію. Штучність 
створення напруги між полюсами “минуле” 
“майбутнє” полягає в механічній заміні “+” на 
“–” і навпаки “–” на “+”. У результаті 
форсованого перегляду в добу перебудови 
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історичного минулого, включення у цей процес 
не-фахівців дуже часто: а) мали місце перекоси і 
перегини в оцінках історичних подій та явищі; 
б) відбувалися невиправдані трансформації 
“героїв” у “злочинців” та “злочинців” у “героїв”; 
в) палітра суджень про минуле зводилася до 
жорсткої альтернативи: “або чорне – або біле”. 
Все це створило підґрунтя для політичного 
маніпулювання та поширення політичних міфів. 

П р и х о в а н е / з а к а м у ф л ь о в а н е 
вмонтування у політичний міф мотивації, яка 
в подальшому простимулює потрібні 
маніпуляторові дії окремої людини – групи 
людей – суспільства. У біловезькій міфології 
чітко прослідковується ланцюжок: 1) дії 
Б.Єльцина, Л.Кравчука та С.Шушкевича не були 
завчасно підготовленими, а тим більше 
зловмисними (міф про спонтанність прийняття 
рішення стосовно розпуску СРСР); 2) всі 
ухвалені рішення є юридично обґрунтованими 
та законними (міф про право України, Білорусії 
та Росії прийняти рішення щодо припинення 

існування Радянського Союзу); 3) біловезькі 
рішення відкривали нові перспективи (міф про 
те, що основною метою Біловезької угоди є 
перспективна трансформація СССР у СНД, а не 
демонтаж Радянського Союзу). Іншими 
словами, якщо те, що відбулося, є спонтанним і 
не зловмисним, юридично обґрунтованим та ще 
й відкриває нові рожеві перспективи, то це треба 
вітати та підтримувати. Навіть міф, ініційований 
протилежною стороною, – про одномоментний 
розвал трьома лідерами СРСР – лише відтіняє та 
побічно підтримує базові тези трьох попередніх 
міфів, адже навряд чи хто повірить, що кілька 
осіб на таємній зустрічі ліквідували державу, 
яка проіснувала більше семидесяти років і 
вистояла в огні Великої Вітчизняної війни.  

Не слід забувати також про те, що 
своєрідними каталізаторами впровадження та 
“потрібного” сприйняття біловезької міфології 
суспільством стали, посуті, класичні фактори 
маніпулятивної дії, які направляють громадську 
думку шляхом стереотипного мислення: а) 
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