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АНОТАЦІЯ 

Лігус М. В. «Перформанс як комунікативна подія: соціально-

філософський аналіз». – На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі 

знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 033 «Філософія». – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2020. 

Дисертаційне дослідження присвячене соціально-філософському 

аналізу феномену перформансу та концептуалізації поняття перформансу як 

події комунікації. Відповідно до означеної мети логіка дослідження 

відображена у послідовних дослідницьких кроках, спрямованих на 

обґрунтування перспективності дослідження перформансу як 

соціокультурного феномену, а не суто мистецького жанру, а також 

визначення його комунікативного потенціалу крізь призму аналізу 

соціокультурних контекстів його оприявлення.  

Першим теоретичним кроком дослідження є окреслення специфіки 

перформативного повороту в гуманітаристиці для визначення філософських 

засад активізації наукового інтересу до явища перформансу не як 

мистецького жанру, а соціокультурного феномену. Визначення 

соціокультурних і філософських засад перформативного повороту, а також 

його наслідків, що втілилися у трансформації принципів наукового 

дослідження, зокрема і перформансу, стало підставою для виокремлення і 

аналізу трьох соціально-філософських підходів до визначення перформансу.  

Методологічна типологізація цих підходів була здійснена відповідно до 

визначення поняття перформансу в їхніх межах як презентації навичок перед 

аудиторією (у роботах Е. Фішер-Ліхте, С. Фріс), репрезентації типізованих 

моделей поведінки (у концепціях E. Гофмана, Р. Шехнера) та колективної дії, 

спрямованої на прагматичний успіх (з позицій культурної прагматики Дж. 

Александера). Відповідно були висвітлені засади та надана оцінка 

презентаційного, репрезентаційного та прагматичного підходів у визначенні 

поняття перформансу.  
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Зважаючи на обмеженість кожного із них розглядом лише певних 

специфічних характеристик перформансу, а також недостатню увагу 

представників трьох підходів до комунікативного потенціалу перформансу, 

наступним кроком дисертаційного дослідження стало визначення поняття 

перформансу як соціокультурного феномену шляхом виокремлення та 

аналізу його конститутивних характеристик, а саме рефлексійності, 

відкритості, креативності і самопрезентації учасників. Така перспектива 

інтерпретації перформансу як рефлексійного акту самопрезентації, що є 

відкритою і креативною подією комунікації є перспективною, адже дозволяє 

звузити множину соціокультурних перформативних феноменів, які можуть 

бути визначені як перформанс. Таким чином, поняття перформансу в 

дисертаційній роботі постулюється як усвідомлена дія, метою якої є 

соціальна та особистісна трансформація або реактуалізація, що має 

креативний потенціал і є незалежною від сценарію, а також здійснюється 

через самопрезентацію як активний процес вираження себе у комунікації як 

співприсутності й співтворчості.  

Уточнення і доповнення існуючих соціально-філософських визначень 

поняття перформансу унаочнило необхідність перегляду перспективи його 

розгляду з позицій соціальної філософії як комунікативної події, що було 

теоретично обґрунтовано у межах другого розділу. Зокрема, крізь призму 

концепції виробництва присутності Г.У. Ґумбрехта, що є ядром філософської 

методології дослідження, а також теорії комунікативної дії Ю. Габермаса, 

феноменологічних концепцій М. Мерло-Понті та М. Джонсона,  перформанс 

визначається як соціокультурний феномен, що має комунікативний 

потенціал, подієвий характер якого полягає у взаємному доповненні ефектів 

присутності і ефектів значення, відкритості результатів, а також успіху в 

породженні комунікації.  

Окрім того, обґрунтуванню перформансу як комунікативної події 

сприяло звернення до конститутивного мета-підходу  Р. Крейга, що 

кореспондує основним ідеям вище зазначених філософських концепцій. 
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Спираючись на такий теоретичний фундамент, комунікація була осмислена 

як комплексне явище, а перформанс – як комунікативна подія, що має 

рівнозначливі тілесну і вербальну складові, а також три комунікативні 

виміри: трансмісійний, ритуальний і соціально-трансформаційний. 

Подієвість перформансу осмислюється крізь призму аналізу комунікативних 

вимірів цього феномену, єдність яких засвідчує доцільність тлумачення 

перформансу як події. Зокрема, перформанс було розглянуто як 

комунікативну платформу для висловлювання і передачі повідомлень. 

Ключовим завданням перформансу на цьому рівні є трансмісія інформації. У 

перформансній комунікації також був виокремлений вимір ритуальний, що 

полягає у взаємному обміні досвідом, колективному обговоренні намірів, 

переконань, актуалізації цінностей. Така перспектива  розгляду 

комунікативного потенціалу перформансу уможливила його визначення як 

платформи творення сенсів, емерджентної соціальної події, значення якої 

перевершує технічну трансмісійну функцію. Зрештою, перформанс був 

визначений як лімінальна соціальна подія, що має трансформаційний 

потенціал як інструмент реактуалізації або критики соціальних і культурних 

норм, а також особистісної трансформації крізь призму поняття лімінальності 

В. Тернера. 

З метою демонстрації комунікативної специфіки перформансу як 

соціальної події, у третьому розділі роботи представлене дослідження трьох 

соціокультурних контекстів його вияву – мистецького, політичного та 

філософського, які засвідчують багато вимірність перформансу як 

соціокультурного феномену, а також втілюють такі його комунікативні 

характеристики як образно-символічна наповненість, сценарна визначеність, 

і трансформаційний потенціал. Так, політичний перформанс розглянуто як 

простір вияву його репрезентаційної складової, зважаючи на виняткову роль 

сценарію у досягненні успіху у перформансної комунікації. У музичному 

перформансі, попри наявний трансмісійний аспект комунікації, провідна 

роль переважно належить презентації навичок перформерів перед 
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аудиторією, що передбачає «творення музики разом» через спільне 

переживання музичної події. Окрім того, перформанс був проаналізований у 

контексті академічної і публічної філософії як інноваційна практика 

академічного викладання філософії, а також спосіб заохочення широкого 

загалу до участі в події філософської комунікації. Такий ракурс розгляду  

прояснює трансформаційний потенціал перформансу, який підважує зміст 

колективних уявлень і норм, пропонуючи альтернативну картину світу. 

Таким чином, перформанс був розглянутий у цих контекстах як спільна 

соціальна дія і подія комунікації, що є способом формування публічного 

простору. Музичний, політичний, а також освітній перформанси як унікальні 

соціальні події обґрунтовані як лімінальні ситуації, що змінюють своїх 

учасників і реорганізовують соціальний порядок.   

У роботі висновується, що дослідження перформансу є втіленням 

зв’язку практичної і прикладної філософії, що демонструє доцільність і 

важливість переосмислення різних сфер сучасного публічного простору крізь 

призму перформансу та виявлення комунікативного виміру перформансної 

взаємодії як альтернативу інтерпретативної (герменевтичної) моделі 

концептуалізації культури як тексту. Таким чином, дисертаційна робота 

засвідчує перспективність соціально-філософського дослідження 

перформансу з огляду на соціокультурну і комунікативну природу цього 

феномена. 

Ключові слова: перформанс, перформативний поворот, комунікація, 

подія, дія, виробництво присутності, самопрезентація, рефлексійність, 

креативність, лімінальність, практики. 
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ABSTRACT 

Lihus M. “Performance as a communicative event: social-philosophical 

analysis”. – Qualification scientific work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the field of study 03 

“Humanities”, specialty 033 “Philosophy”. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv. Kyiv, 2020. 

The research is devoted to the social-philosophical analysis of the 

performance phenomenon and its conceptualization as a communicative event. 

According to the research purpose, the logic of the dissertation is reflected in the 

consecutive research steps aimed to justify the relevance of the performance 

examination as a social-cultural phenomenon instead of its consideration as an art 

genre, and definition of its communicative potential through the lens of analysis of 

social-cultural contexts of its manifestation.  

The first theoretical research step is the definition of the performative turn 

specificity in the field of humanities as a premise to consider the philosophical 

foundations of the activation of academic interest in the performance as social-

cultural phenomenon but not just an art genre. The definition of social-cultural and 

philosophical foundations of the performative turn and its consequences reflected 

in the transformation of the academic research principles ensures the distinction 

and analysis of three social-philosophical approaches to performance. 

Methodological typification of these approaches is conducted in accordance with 

the definition of performance within these theoretical frameworks as a presentation 

of skills in front of the audience (in the works of E. Fischer-Lichte and S. Frith), 

representation of typical behavioral patterns (in E. Goffman’s and R. Schechner’s 

conceptions), and a collective action aimed at pragmatic success (from the position 

of J. Alexander’s cultural pragmatics). Therefore, the foundations of 

presentational, representational and pragmatic approaches to the definition of 

performance are discusses and evaluated.  

Due to the limitations of these approaches by consideration of some specific 

features of performance and a scarce attention of their representatives to its 
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communicative potential, the next research step is the definition of the 

performance as a social-cultural phenomenon by distinguishing and analysis of its 

constitutional characteristics, such as reflexivity, openness, creativity and self-

presentation of its participants. Such perspective of the performance interpretation 

as a reflexive act of self-presentation that is an open and creative communicative 

event is relevant and advanced because it enables to narrow down the variety of 

social-cultural performative phenomena that can be considered as performance. 

Therefore, the notion of performance in the dissertation is defined as a conscious 

action aimed at social and personal transformation or re-actualization that has a 

creative potential and is independent from the script. Moreover, it is performed as a 

self-presentation that is an active process of self-expression in the communication 

as co-presence and co-creation.  

The explication and complementation of the existing social-philosophical  

performance definitions has demonstrated the necessity to reconsider the 

perspective of its consideration from the position of social philosophy as a 

communicative event that was theoretically justified in the second part. In 

particular, through the lens of G. U. Gumbrecht’s conception of the production of 

presence that is the core of the philosophical research methodology, 

phenomenological conceptions of M. Merleau-Ponty and M. Johnson, performance 

is defined as a social-cultural phenomenon that has a communicative potential, 

eventful character of which is expressed through the complementarity of presence 

and meaning effects, openness of the results and success in the production of 

communication.  

In addition to that, an appeal to R. Craig’s constitutive meta-approach that 

corresponds to the main ideas of the above mentioned philosophical conceptions 

has contributed to the conceptualization of the performance as a communicative 

event. From this theoretical perspective, communication was perceived as a 

complex phenomenon, whereas performance was conceptualized as a 

communicative event that has equal corporeal and verbal components and three 

communicative dimensions: transmission, ritual and social-transformative. The 
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performance eventness was considered through the lens of the communicative 

dimensions of the analyzed phenomenon. Its unity demonstrates the relevance of 

performance definition as an event. In particular, performance was considered as a 

communicative platform for messages transmission and public utterance. The 

crucial goal of the performance on this level is the information transmission. In 

performance communication, the ritual dimension was emphasized too. It 

presupposes a shared experience, collective discussion of intentions, beliefs, and 

actualization of values. Such perspective of the performance communicative 

potential consideration is a foundation to define this phenomenon as a platform of 

meaning making and emergent social event that is irreducible to the function of 

information transmission.  Finally, the performance is defined as a liminal social 

event that has a transformative potential as a tool of re-actualization or criticism of 

social and cultural norms and personal transformation through the lens of the 

concept of liminality suggested by V. Turner.  

So as to demonstrate the communicative specificity of performance as a 

social-cultural event, the third part of the dissertation reflects a consideration of 

three social-cultural contexts of its manifestation – artistic, political and 

philosophical. These contexts demonstrate performance’s multidimensional nature 

and embody its communicative characteristics, such as figurative-symbolical 

fullness, determination by script, and transformative potential. Political 

performance is perceived as a space of the performance’s representational 

component manifestation due to the central role of the script in success of the 

performance communication. Despite the transmission aspect of communication, 

musical performance is based primarily on the presentation of artistic skills in front 

of the audience that presupposes making music together in a shared experience of 

the musical event.  In addition to that, performance was analyzed in the context of 

academic and public philosophy as an innovative practice of academic teaching 

and a means of the wide audience involvement in the philosophical 

communication. Such perspective reveals the performance transformative potential 

expressed in criticism of the collective representations and elaboration of an 
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alternative outlook.  Thus, the phenomenon of performance was considered as a 

communicative event and collective social-cultural action that is the means of 

public space formation. Musical, political and philosophical performance as unique 

social events were justified as liminal situations that transform their participants 

and reestablish a social order.  

The thesis justifies that the performance research embodies the connection 

between practical and applied philosophy that demonstrates the reasonability and 

significance of reconsideration of different spheres of the contemporary public 

space through the lens of performance and explication of the performance 

communicative as an alternative of the interpretative (hermeneutic) model of the 

culture interpretation. Therefore, the thesis demonstrates the relevance and of the 

performance social-philosophical research due to the social-cultural and 

communicative nature of this phenomenon. 

Key words: performance, performative turn, communication, event, 

action, production of presence, self-presentation, reflexivity, creativity, 

liminality, practices.  
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Виникнення перформансу як нового 

жанру сучасного мистецтва у середині ХХ століття було знаковою подією в 

історії сучасної культури.  Починаючи із 1950-х років, перформанс став 

втіленням якісно нового типу комунікації автора з аудиторією і 

прогресивною формою мистецької практики, що нехтувала дихотомією 

суб’єкта і об’єкта, виконавця і публіки, змінювала співвідношення 

матеріального та знакового статусу дій і предметів, які були частиною 

перформансу. Виникаючи як опозиційний до традиційного мистецтва, а отже 

маргінальний мистецький жанр, перформанс як явище поступово набуває 

популярності на межі ХХ-ХХІ століть і стає в авангарді мистецьких практик 

через акцент на процесуальності як визначальній характеристиці мистецтва, а 

також безпосередності через відсутність єдиного медіуму, характерного для 

більшості видів мистецтв.  

Постання перформансу, його поширеність, а також зростання 

наукового інтересу до осмислення цього феномена обумовило 

трансформацію не лише традиційного уявлення про форму мистецького 

твору, можливості його презентації та статус митця, але і культури загалом. 

Культура та суспільне життя переосмислюється через поняття перформансу, 

що обумовлює перформативний поворот у соціокультурному пізнанні, а 

розуміння феномена перформансу еволюціонує із бачення його як суто 

жанру мистецтва до погляду на перфоманс як універсальну призму розуміння 

культури і суспільства. Така зміна  засад концептуалізації перформансу 

обумовлена перформативним поворотом 1970-80-х рр., а також постанням 

дисципліни перформансні студії (performance studies). Водночас, незважаючи 

на зростання популярності поняття «перформанс» у гуманітарних науках, 

спроби представників нового дисциплінарного напряму концептуалізувати це 

поняття, а також поширеність практики перформансу в мистецьких та 

позамистецьких сферах, у філософії та гуманітаристиці загалом не існує 
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єдиної теорії перформансу, або хоча би узгодженого розуміння сутності 

цього феномена. Іншими словами, хоча перформативний поворот привів до 

пожвавлення дослідження маніфестацій перформансу у різних 

соціокультурних контекстах, успіх дослідників у визначенні поняття 

перформансу є значно меншим. Саме тому актуальність дисертаційної 

роботи зумовлюється передусім невизначеністю і розмитістю самого поняття 

перформансу, що необхідно подолати для плідного наукового дослідження 

цього явища.   

Окрім того, видається необхідним розширення методологічних засад 

дослідження перформансу задля його концептуалізації як соціокультурного 

феномена, що можливо зробити з позицій соціальної філософії. Таким чином, 

актуальність дисертаційної роботи зумовлена також невідповідністю між 

об’єктивно універсальним і пріоритетним соціальним та культурним 

значенням феномена перфомансу у сучасному суспільстві, позірно 

самодостатніми маніфестаціями перформансу в різноманітних соціальних 

контекстах та суб’єктивно фрагментарним характером наукової тематизації і 

проблематизації цього явища як лише мистецького процесу, що набуває 

згодом соціального значення.  

Зрештою, дослідження перформансу з позицій соціальної філософії, а 

саме як події комунікації, видається вельми перспективним як з огляду на 

більшу повноту охоплення задіяних у цю подію учасників, так і зважаючи на 

врахування комунікативної відкритості й інтерсуб’єктивного визнання як 

фундаментальних передумов реалізації події перфомансу. Саме ознака 

комунікативності, яка набула ключового значення для розуміння сутності 

сучасного суспільства, у стосунку до явища перформансу залишається 

недостатньо дослідженою. Поодинокі спроби її окреслення спостерігаються у 

роботах деяких представників напряму студій перформансу, а також 

філософів, які представляють різні традиції, однак  визначеного підходу 

щодо осмислення перформансу як форми комунікації на сьогодні немає, що 

таким чином, унаочнює актуальність обраної теми.  
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Джерельну основу дослідження складають роботи як філософів, так і 

теоретиків перформансу, соціологів, культурологів, антропологів та 

мистецтвознавців, у яких явище перформансу проблематизується як 

соціальний феномен. Філософську базу концептуалізації соціального 

перформансу як комунікативної події склали роботи Г. Арендт, А. Бадью, 

Дж. Батлер, Ю. Габермаса, Г. У. Ґумбрехта, М. Джонсона, М. Маффесолі, 

Ж. Рансьєра, М. Мерло-Понті та А. Шютца. Досідження специфіки 

перформансної комунікації у соціальних контекстах було уможливлене 

зверненням до розробок вітчизняних філософів: А. Богачова, М. Бойченка, 

А. Єрмоленка, В. Кебуладзе, А. Лактіонової, В. Приходька. 

Специфіка предмета дослідження обумовила звернення до робіт 

Е. Фішер-Ліхте (E. Fischer-Lichte) і С. Фріса (S. Frith), які представляють 

презентаційний напрям досліджень перформансу, Е. Гофмана (E. Goffman) та 

Р. Шехнера (R. Schechner) у контексті аналізу репрезентаційного підходу, 

представників двох американських шкіл студій перформансу Д. Конкергуда 

(D. Conquergood), П. Фелан (P. Phelan) та В. Тернера (V. Turner).   

Окрім того, важливими для дослідження стали теоретичні розробки 

таких визнаних теоретиків культури і перформансу як М. Карлсона 

(M. Carlson), К. Вульфа (Ch. Wulf), Е. Доманска (E. Domanska), Р. Голдберг 

(R. Goldberg), Б. Кіршенблат-Гімблет (B. Kirschenblatt-Gimblett), К. Бішоп 

(C. Bishop) та Р. Баумана (R. Bauman). Значливим для даного дослідження 

було також звернення до концепції соціального перформансу 

Дж. Александера (J. С. Alexander), який із позицій культурної соціології 

аналізує перформанс у соціокультурному просторі, зокрема у сфері політики.  

Задля прояснення поняття комунікації та виокремлення магістральних 

теоретичних підходів до визначення цього поняття було використано роботи 

Дж. Кері (J. Carey), П. Дірксмайєра (P. Dirksmeier) і Р. Крейга (R. T. Craig).  

Мета дисертаційного дослідження – концептуалізувати поняття 

перформансу як соціокультурного феномена і комунікативної події з позицій 

соціальної філософії. 
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Означена мета зумовила постановку таких завдань дослідження:  

1. Висвітлити засади і наслідки перформативного повороту у 

гуманітаристиці середини ХХ ст. та специфіку дослідницької галузі 

перформасних студій як передумов активізації філософського інтересу до 

феномена перформансу і проблематизації його сутності.  

2. Визначити і проаналізувати основні теоретичні підходи у 

дослідженні перформансу з позицій соціальної філософії.  

3. Обґрунтувати доцільність переосмислення поняття перформансу як 

соціального феномена, зокрема, як соціальної події, визначивши його 

ключові характеристики для подальшого аналізу його комунікативних ознак. 

4. Спираючись на аналіз основних підходів до визначення комунікації, 

обґрунтувати найбільш перспективну модель для аналізу перформансу як 

комунікативної події. 

5. Дослідити специфіку перформансу як комунікативної події.  

6. Виокремити і проаналізувати комунікативні виміри перформансу. 

7. Застосувати теоретичну модель розгляду перформансу як 

комунікативної події до аналізу явищ перформансу в соціокультурних 

контекстах (політиці, музичному мистецтві і філософії). 

Об’єкт дослідження: феномен перформансу у соціокультурному 

просторі. 

Предмет дослідження: комунікативна специфіка перформансу. 

Методи дослідження. Специфіка об’єкта й мети дослідження 

передбачає використання комплексної міждисциплінарної методології в 

рамках соціально-філософської рефлексії, яка розкриває універсальні 

характеристики перформансу як соціального феномена. У роботі було 

використано загальні методи наукового дослідження (історичний, 

аналітичний, порівняльний), а також спеціальні методи, у яких загальні 

соціально-філософські ідеї конкретизуються у прикладному вимірі. 

Концептуалізація цих методів у єдності і взаємодоповненні їхнього розмаїття 
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можлива на основі філософсько-перформативного підходу до дослідження 

соціальної комунікації.  

Ядро філософської методології дослідження складає концепція 

«виборництва присутності» Г.У. Ґумбрехта, що актуалізує принципи 

перформативності та нерепрезентаційності – принципи гуманітаристики, 

інспіровані перформативним поворотом. Ці принципи є методологічним 

фундаментом для розгляду комунікації як соціальної події і єдності ефектів 

присутності й ефектів значення – тілесного і вербального вимірів відповідно. 

Ідея єдності ефектів присутності й ефектів значення як основа концепції 

Г.У. Ґумбрехта уможливлює розгляд досвіду, зокрема комунікативного, як 

завжди конкретного і втіленого. Апеляція до концепції Г.У. Ґумбрехта є 

засадою концептуалізації перформансу як соціальної події, спільної дії, яку 

не доцільно редукувати до презентації чи репрезентації дійсності та ідей.  

Вагоме методологічне значення у формуванні теоретичного підґрунтя 

даного дослідження має концепція неотрайбалізму Мішеля Маффесолі, що 

базується на ідеї Дюркгаймової органічної суспільної солідарності і понятті 

проксеміки – «переходу від раціонального соціального до емпатичної 

соціальності» (46). Звернення до концепції М. Маффесолі обумовлене тим, 

що вона розкриває визначальну роль спільності у сучасному соціальному 

просторі, а саме ідеї локальної спільності, яка виникає завдяки спільному 

переживанню колективного теперішнього, перебування в одному просторі та 

спільного конституювання сенсів. У дисертації цей підхід застосовано для 

розгляду перформансу як події комунікації, яка може виступати 

парадигмальним прикладом втілення означених Маффесолі характеристик 

сучасної соціальної організації. 

Вагомий методологічний вплив на дисертаційне дослідження має 

теорія комунікативної дії Юргена Габермаса, зокрема інтерпретація 

комунікативної дії як спільної дії, у якій мовці узгоджують разом свої плани 

у горизонті спільного життєсвіту. Із цих позицій здійснено тлумачення 

перформансу як водночас комунікативного феномена і соціальної дії. 
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Важливу методологічну роль також відграло поняття перформативної 

суперечності, запропоноване Ю. Габермасом, яке вказує на межі 

комунікативного розуміння перфомансу. Для використання комунікативної 

методології у якості основи дослідження позицію Ю. Габермаса було 

використано як доповнення до базового для нашого дослідження розуміння 

комунікації як самодостатньої події. 

У дослідженні також враховано концепцію соціальної реальності як 

реальності соціальної комунікації, яку розробляв, зокрема Ніклас Луман. Усі 

людські дії та інші елементи комунікації набувають комунікативної 

пеформативності лише тоді, коли вони проходять селективний 

комунікативний відбір. Подією комунікація стає не за бажанням окремих 

суб’єктів, а як результат спільного, зустрічного визнання, прогнозувати усі 

аспекти якого не може жоден її учасник. Перформативного характеру ця 

подія набуває тоді, коли породжує нову комунікацію – це слугує об’єктивним 

критерієм перформативності, який доповнює суб’єктивний критерій 

(зокрема, особисте задоволення від участі в комунікації). 

Важливими для дослідження і суголосними розгляду перформансної 

комунікації як єдності ефектів присутності й ефектів значення є 

феноменологічна концепція Моріса Мерло-Понті та концепція втіленого 

реалізму Марка Джонсона. Звернення до них уможливлює інтерпретацію 

комунікації як спільної дії, заснованої на взаємодоповненні сприйняття, 

відчуття і мислення напротивагу дуалістичній парадигмі, у якій тілесність і 

рефлексійність протиставляються.  

Концептуалізація перформансу як комунікації передбачає також 

перегляд самого поняття комунікації. Із цією метою уявляється доцільним 

обґрунтування поняття комунікації із позицій конститутивного мета-підходу  

Р. Крейга, що кореспондує основним ідеям концепції виробництва 

присутності Г.У. Ґумбрехта, а також теорії комунікативної дії Ю. Габермаса. 

Цей підхід уможливив розуміння комунікації як комплексного явища, що має 

рівнозначливі тілесну і вербальну складові, а також три виміри: 
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трансмісійний, ритуальний і соціально-трансформаційний. Конститутивний 

мета-підхід Р. Крейга видається більш перспективним і відповідним 

поставленій у роботі меті у порівнянні із підходом Джеймса Кері, який 

протиставляє трансмісійний та ритуальний рівні комунікації, надаючи 

перевагу останньому.  

Вагоме значення для роботи має також метод культурної соціології 

Джефрі Александера як загальна настанова розгляду перформансу не як 

мистецького жанру, а соціальної дії, що має соціально-трансформаційний 

потенціал і потребує інтерпретації як простір і засіб конструювання 

колективних репрезентацій. У контексті прояснення трансформаційного 

потенціалу перформансу виявляється також релевантною апеляція до 

концепції лімінальності Віктора Тернера, що уможливлює тлумачення  

перформансу як медіального стану і чинника соціальної трансформації.   

Окрім того, метод концептуалізації був використаний для виявлення 

засад визначення поняття перформансу як форми комунікації, а метод 

типологізації – для визначення основних теоретичних векторів 

концептуалізації перформансу в гуманітаристиці. 

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає у тому, що дане 

дослідження є першою спробою в українському філософському і загалом 

гуманітарному дискурсі розглянути і концептуалізувати перформанс як 

комунікативну подію, у якій нерозривно поєднані її характеристики як 

соціокультурного феномена та комунікативної події.  

Наукова новизна результатів дослідження розкривається у таких 

положеннях, які виносяться на захист: 

Уперше:  

1. Розглянуто перформанс як рефлексійний акт самопрезентації, який є 

відкритою і креативною подією комунікації. Зокрема, перформанс визначено 

як усвідомлену дію, що має мету, результати досягнення якої неможливо 

повною мірою запланувати або передбачити, зважаючи на її комунікативну 
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відкритість і нерепрезентаційний характер участі у цій події, а також її 

творчий потенціал (нередукованість до типізованих поведінкових моделей). 

2. Проаналізовано комунікативну специфіку перформансу у 

соціокультурних контекстах, зокрема у музиці, політиці, а також академічній 

і публічній філософії з позицій соціальної філософії. Обґрунтовано 

доцільність дослідження означених контекстів з огляду на прояв у них  

трансмісійного, ритуального і трансформаційного комунікативних вимірів, а 

також таких комунікативних характеристик перформансу, як образно-

символічна наповненість, сценарна визначеність і його трансформаційний 

потенціал.  

Набуло подальшого розвитку: 

1. Аналіз філософського підґрунтя і специфіки перформативного 

повороту середини ХХ ст. як передусім виявлення засад перформативного 

повороту – принципів подієвості, процесуальності, присутності, втіленості, а 

також прояснення критики текстуальної парадигми у межах перформативних 

студій. 

2. Класифікація теоретико-методологічних підходів до визначення 

поняття перформансу  як соціального явища. Зокрема, виокремлені 

М. Карлсоном і П. Дірксмайєром підходи були означені як презентаційний, 

репрезентаційний і прагматичний, а їхні основні положення були 

проаналізовані крізь призму ідей Е. Фішер-Ліхте, С. Фріса, І. Гофмана, 

Р. Шехнера і Дж. Александера.  

3. Інтерпретація поняття комунікації з позицій концепції «виробництва 

присутності» Г. У. Ґумбрехта як єдності ефектів присутності та ефектів 

значення, її тілесного і вербального вимірів. Зокрема, спираючись на 

означену концепцію, перформанс визначається як соціальна подія 

комунікації, що уможливлюється поєднанням тілесного (фізична 

співприсутність) і вербального (мовленнєвого) вимірів такої взаємодії. 

4. Розрізнення трансмісійного, ритуального і трансформаційного 

комунікативних вимірів перформансу. Для цього перформанс було 
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проаналізовано як медіум трансмісії інформації,  платформу обміну досвідом 

і спільної творчості, а також інструмент соціальної рефлексії і перегляду 

соціокультурних норм з метою трансформації соціального порядку.   

Уточнено 

1. Основні положення теоретико-методологічних підходів у визначенні 

перформансу з позицій соціальної філософії. Зокрема, засади 

презентаційного, репрезентаційного та прагматичного підходів у розумінні 

перформансу були проаналізовані з метою оцінки перспеспективності 

означених підходів у проясненні комунікативного потенціалу перформансу.  

2. Застосування принципу лімінальності В. Тернера у контексті аналізу 

перформансу як форми комунікації та його трансформаційного потенціалу. 

Для цього було обґрунтовано доцільність інтерпретації перформансу як 

лімінальної події, яка є розривом на тлі повсякденності, – межовою 

ситуацією переходу від одного стану до іншого.  
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Розділ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРФОРМАНСУ З 

ПОЗИЦІЙ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ 

 

1. 1. Перфомативний поворот у гуманітаристиці: від тексту до 

перформансу 

Проблема співвіднесення дійсного і уявного є однією із ключових в 

історії розвитку філософської думки. Найяскравіше вона втілюється в ідеї 

паралелізму життя і театрального дійства, яка зринає у філософських 

доробках багатьох мислителів. Особливої ж актуальності ідея переплетіння 

дійсного і уявного набуває у ХХ столітті, коли на авансцену соціальних 

досліджень виходять поняття спектаклю, ритуалу і перформансу. 

Підтвердження тому – дослідження відомих представників драматургічної 

теорії суспільства Е. Гофмана і П. Бергера, а також критика «суспільства 

спектаклю» французького філософа Гі Дебора. 

Ідея театральних вимірів соціальності у ХХ-ХХІ століттях знайшла 

своє відображення у дослідженнях різних гуманітарних наук – соціології, 

антропології, етнографії, психології, лінгвістики тощо (Carlson 6), 

представники яких з 1970-х рр. все частіше інтерпретували соціокультурні 

феномени через поняття перформансу. Активізацію перформансних 

досліджень обумовили: у етнографії та фольклористиці – наявність багатого 

емпіричного матеріалу стосовно перформативного виміру ритуалів і обрядів 

різних народів, у антропології – зростання інтересу до специфіки 

презентаційної діяльності людини, у лінгвістиці – поворот від аналізу мови 

як знакової системи до аналізу мовлення і мовленнєвих актів. Зокрема, 

концепція мовленнєвих актів Джона Остіна та поняття перформативних 

висловлювань стали основою для використання понять перформансу та 

перформативності у соціокультурній сфері. Зрештою, таке активне звернення 

до поняття перформансу в гуманітаристиці ознаменувало у другій половині 

ХХ століття «перформативний поворот»  (performative turn, performative 
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Wende), що утвердив поняття перформансу як призму аналізу соціальних 

взаємодій у контексті дослідження інсценувального виміру культури.  

Перформативний поворот 1960-1970-х років обумовив зміну засад 

гуманітарних наук, зокрема привів до заміщення метафори світу як тексту на 

«метафору світу як множини перформативних актів або дій, у яких ми 

беремо участь» (Доманска 226). Такий підхід протиставляється текстуальній 

парадигмі, яка була панівною у середині – другій половині ХХ століття 

внаслідок лінгвістичного повороту та поширення поняття мови за межі 

лінгвістики. Ядром лінгвістичного повороту в філософії є дослідження 

культурної реальності за допомогою аналізу мови, розуміння культури як 

сукупності мовних кодів, що утворюють текст. З позиції такої текстуальної 

парадигми, світ даний нам не безпосередньо, а через репрезентації у знаках, 

значення яких є прихованим. Відповідно, знаки потрібно дешифрувати та 

інтерпретувати, і тому витлумачення є ключовою мисленнєвою процедурою. 

Саме тому в контексті парадигми світу як тексту наголос ставиться на 

поняттях дистанції, відокремленості та проясненні для отримання знання. 

Натомість перформативний поворот утверджує необхідність 

переосмислення «скриптоцентричної» парадигми (Conquergood, «Beyond the 

text» 26) з метою її децентрування і доповнення поняттям перформансу як 

комплексного інструменту аналізу соціальних практик і різноманітних 

активностей. Згідно із Сибілою Петлевскі (S. Petlevski), перформативний 

поворот визначений загальним поворотом до практичної філософії у середині 

ХХ ст., що «ознаменував відхід від репрезентативних об’єктів як вмістилищ 

знань і перехід до дослідження подій, а також визначених у часі структур як 

потоків знання» (188). У цьому контексті, Двайт Конкергуд (Conquergood), 

один із найавторитетніших дослідників перформансу, закликає академічну 

спільноту до боротьби з «текстуальним фундаменталізмом» як домінантним 

режимом знання («Beyond the text» 26). У межах такої настанови 

прголошуються безпосередність, залученість та близькість як форми 

розуміння, що є завжди «знанням-разом-із-іншими» (Conquergood, «Beyond 
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the text» 26). Водночас, варто уточнити, що хоча Д. Конкергуд акцентує на 

зміні парадигм гуманітарного дослідження як наслідку перформантивного 

повороту, повного відкидання поняття тексту не відбувається. Зокрема, 

поняття тексту розширюється, адже перформативний підхід відкидає 

«холістичне розуміння культури як закритої системи сенсів» (Бахман-Медик 

125). 

Відповідно до настанови, що стає провідною у гуманітарному дискурсі 

внаслідок перформативного повороту, ключовою характеристикою 

соціальних процесів є подієвість, а сам процес стає важливішим за 

інтерпретацію через відсутність напередзаданих смислів та правил їхньої 

інтерпретації. Згідно з Д. Конкергудом, «замість намагання рятувати сказане 

від мовлення, перформансна парадигма бореться за звільнення мовлення від 

сказаного, за мобільність, дію та агентність» («Beyond the text» 26). 

Дослідник порівнює перформансну парадигму із караваном – «гетерогенною 

сукупністю ідей та методів у динамічному русі» (Conquergood, «Beyond the 

text» 34).  

Окрім того, зважаючи на розвінчання текстуальної парадигмаи 

розуміння культури внаслідок перформативного повороту, сучасна культура 

розглядається як перформанс. Так, згідно з Е. Фішер-Ліхте, мільйони людей 

беруть активну участь у  культурному перформансі, зокрема у різноманітних 

ритуалах, фестивалях, політичних акціях, спортивних змаганнях, іграх, 

показах мод та ін., через фізичну співприсутність дієвців та публіки, 

переживанню тут і зараз смислів, що творяться спільно у процесі 

перформансу як соціальної події (цитується у Schechner, Performance studies 

1-2). Зважаючи на перформативність сучаної культури, сама людина 

трансформується у «homo performans»: вона створює історії, втілює уявні 

світи, запитує, звертається до інших, формує спільноти,  а також комунікує із 

іншими через історії.  Поняття «homo performans» повною мірою виражає 

здатність людини осмислювати власний досвід і висловлювати його через 

втілене вираження. Виходячи із цього, із перформативним поворотом у 
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гуманітарному дискурсі утверджується ідея про значення не лише 

презентації реальності за допомогою мовних кодів учасниками соціальних 

процесів, але і її трансформації за допомогою мовлення і тілесного залучення 

до процесів взаємодії. 

Відповідно, ще одним наслідком перформативного повороту стає  

розуміння перформансу не лише як культурного явища, але й теоретичного 

інструменту аналізу культури, «аналітичного методу» (Бахман-Медик 134), а 

також зміщення акценту в гуманітарних дослідженнях з продукту, артефакту 

на процес, подію і кінезис. Перформанс як кінезис уособлює саме таку 

трансформацію філософсько-наукового інтересу від об’єкту до процесу, 

зміни й імпровізації. Згідно з Д. Конкергудом, перформанс як кінезис – 

завжди активність, рух до перебудови, зламу й інтервенції: «перформанс є 

успішним у лімінальному (межовому) просторі відтворення, конкуренції, між 

деконструкцією та реконструкцією, кризою та відновленням…» («Beyond the 

text»  32). Це означає, що перформанс є причиною і водночас реакцією на 

соціокультурні трансформації, спробою їхнього осмислення та приводом 

їхнього постання. 

Окрім того, у контексті перформативного повороту оформлюється нове 

розуміння мімезису, відповідно до якого мімезису належить ключова роль у 

процесах комунікації і культуротворення. Зокрема, актуалізуються 

інтерпретації мімезису, у яких цей феномен втрачає свої класичні конотації. 

Платонівська метафізична традиція розуміння мімезису як стосунку світу 

ідей і їхньої репрезентації у людському розумі, яка упродовж довгого часу 

була засадничою для філософії, і естетики зокрема, виявляється обмеженою. 

Поняття мімезису видається не тотожним поняттям репрезентації чи імітації, 

що традиційно застосовувалися для характеристики художньої творчості.  

Напротивагу класичній інтерпретації мімезису, у філософії ХХ ст. 

мімезис переосмислюється як невід’ємна характеристика людського досвіду і 

соціальної взаємодії. Так, мімезис більше не ототожнюється із 

репрезентацією дійсності у художньому творі, а тлумачиться «як дещо зовсім 
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відмінне від копіювання оточуючої дійсності, а саме –  як творче 

наслідування» (Ricoeur 58). Таку думку поділяє і німецький антрополог 

Кристоф Вульф, вважаючи, що мімезис – це перш за все не теоретичний 

конструкт для означення репрезентації, а творча активність людини, спосіб її 

чуттєвої організації у світі (цитується за Farnsworth 194), вкоріненої у 

тілесності. У своїй роботі «Генеза соціального: мімезис, перформативність, 

ритуал», дослідник зазначає, що міметичні процеси передбачають «живий 

досвід навколишнього світу, Іншого і своєї особистості», «протистоять 

прямому підпорядкуванню цілі й функціоналізації», і «є більшою мірою 

експериментальними» (Вульф, К генезису социального, 30).  

Окрім заперечення редукції мімезису до процесів репрезентації та 

імітації, у результаті перформативного повороту мімезис починає 

розглядатися у зв’язку із поняттям перформативності. Зокрема, міметичні 

процеси тлумачаться як перформативні за своєю природою і спрямовані на 

створення подібності і відмінності водночас (Вульф, К генезису социального, 

72): через спільну діяльність та нашарування активності й пасивності такі 

процеси відкривають нові можливості досвіду і дії. Невипадково Поль Рікер 

також інтерпретує мімезис як «розрив, що відкриває простір вигадки» 

(Ricoeur 58) напротивагу репрезентативній теорії мімезису. Такої ж думки 

щодо сутності мімезису дотримується і австралійський дослідник Майкл 

Таусіг (Taussig), вважаючи мімезіс фундаментальною домовною здатністю 

людини віднаходити своє місце у світі у взаємодії з іншими, у якій 

розрізнення учасників комунікації на суб’єктів і об’єктів є умовним і 

недоречним. Так, мімезис як спосіб солідаризації з іншими через 

усвідомлення відмінностей і водночас пошук спільного є характерним для 

комунікації, зокрема і перформансної. Переосмислення поняття мімезису в 

такий спосіб уможливлює розгляд не лише кінезису, але і мімезису як 

конститутивної ознаки перформансу, адже сам перформанс постає розривом 

на тлі повсякденності, що відкриває можливість для трансформації своїх 

учасників і соціальної дійсності через співтворчість. 
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Іншим важливим наслідком перформативного повороту є також зміна 

засад концептуалізації перформансу: у контексті перформативного повороту 

закладаються підвалини розгляду перформансу не лише як мистецького 

жанру, але передусім як соціальної події, що є і засадничою ідеєю даної 

дисертаційної роботи. Так, сучасні перформанси відбуваються не лише у 

мистецькій сфері (у театрах, музеях тощо), але і у широкому 

соціокультурному просторі. Згідно з Дж. Маккензі, поле побутування 

перформансу охоплює «традиційний та експериментальний театр; ритуали та 

церемонії; популярні розваги, такі як паради та фестивалі; … публічні 

виступи та читання; естетичні практики повсякденного життя, такі як 

спектаклі та соціальні взаємодії; політичні демонстрації та соціальні рухи» 

(McKenzie 29). Це свідчить про те, що сьогодні перформанс вже не 

ототожнюється із виконанням як репрезентацією певної реальності – 

художньої, соціальної тощо. Навпаки, поширюючись за межами 

традиційного мистецького простору, перформанс постає дією актора, який 

має на меті зміну або підтримання соціальної дійсності шляхом первинного 

дистанціювання від неї задля окреслення власної позиції, однак зрештою, 

інтеграції з нею через комунікацію із аудиторією.  

Така поширеність практики перформансу сприяла зростанню інтересу 

до цього феномена і в академічних колах, що відобразилося у виникненні 

нового міждисциплінарного напряму досліджень – performance studies 

(перформансні студії), у межах якого перформанс розглядається не лише 

крізь призму естетичних характеристик, а через поняття інтеракції (Демехина 

151). Ці дослідження зароджуються на базі наукових праць Й. Гейзинги, 

М. Бахтіна, Г. Дебора, В. Тернера та ін., розвиваючи їхні ідеї та охоплюючи 

комплекс робіт, присвячених аналізу художніх постановок, релігійних 

церемоній, спортивних подій, терористичних актів тощо.  

У руслі цих студій найбільш плідними видаються розробки 

Д. Конкергуда, М. Карлсона, Б. Кіршенблат-Гімблет та П. Фелан, присвячені 

аналізу специфіки перформативного повороту та його наслідків. Доробок цих 
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дослідників єднає також пошук оптимального визначення поняття 

перформансу, осмислення його ролі в сучасному суспільно-історичному 

процесі, а також дослідження проявів перформансу на у різних 

соціокультурних контекстах, зокрема у повсякденному житті та у 

політичному просторі.  

Незважаючи на те, що сучасне поле перформативних досліджень 

спирається на розробки та теорії багатьох дослідників у межах гуманітарних 

та соціальних студій в усьому світі, напрям performance studies оформився у 

США у 1970-1980-х рр. на базі Нью-Йоркського та Північно-Західного 

університетів (Carlson, «Perspective on performance» 1), які сформували дві 

школи перформативних досліджень – «Східну» та «Середньозахіну» (Carlson, 

«Perspective on performance» 19). До становлення та розвитку ідей першої 

школи доклали зусиль Р. Шехнер та В. Тернер. Головою же 

«Середньозахідної» школи вважається Д. Конкергуд.  

У Нью-Йоркському університеті програма перформансних досліджень 

постає на базі програми театральних студій Школи мистецтв Тіш, а також 

ініціативи створення міждисциплінарного факультету, який мав об’єднати не 

лише театрознавців, але і музикознавців, фольклористів та антропологів. 

Зрештою, у 1980 р. факультет театрознавства перетворився на факультет 

перформансних студій, що було підготовлено 20-річною науковою роботою 

науковців університету, зокрема Р. Шехнера та П. Фелан.  

На думку Р. Шехнера, поняття перформансу є ключовим у дослідженні 

культури: так, «театральні та хореографічні факультети мають розробляти 

такі курси, які стверджуватимуть роль перформансу як засадничої парадигми 

у багатьох культурах сучасності та минулого, неєвропейських та 

європейсько-американських» («Performance Studies: a Broad Spectrum 

Approach» 8). Окрім того, Р. Шехнер вважає, що у межах оновлених 

театральних факультетів необхідно досліджувати роль перформансу в 

політиці, медицині, релігії, популярно-розважальній культурі, а також 

повсякденних безпосередніх міжособистісних («face-to-face»)  взаємодіях. 
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Саме тому Р. Шехнер вважає за необхідне, аби викладання перформансних 

студій не обмежувалося лише театральними факультетами. Таким чином, 

автор наголошує на необхідності розширення змісту та обсягу як власне 

поняття перформансу, так і академічного простору діалогу про перформанс. 

У цій програмі Р. Шехнера підтримує його колега П. Фелан. Дослідниця 

стверджує, що поняття перформансу має замінити поняття театру для 

позначення усієї множини «театральних актів» (Phelan 3), адже  це поняття 

охоплює широкий спектр колективних драматичних дій – втілень сценаріїв, а 

не лише письмові сценарії як синоніми театральних текстів. 

У Північно-Західному університеті перформансні дослідження також 

виникають на перетині інтересів соціальних дослідників та театрознавців, 

однак основна увага у межах цієї школи спрямована на дослідження усної 

комунікації. Факультет перформасних досліджень формується у 1984 р. на 

базі театрального факультету (Department of Oral Interpretation). Якщо у 

Нью-Йоркському університеті трансформація театрального факультету була 

революційною (адже перетворення факультету театрознавства на факультет 

перформансних досліджень передбачало розширення поняття театру та 

включення до обсягу поняття перформансу усіх можливих його проявів у 

публічному житті), то у Північно-Західному університеті поворот наукового 

інтересу від практики художньої декламації до перформансу був 

еволюційним: перфомансні студії розглядалися як напрямок у межах 

комунікативних досліджень, зокрема досліджень усної комунікації 

(Kirshenblatt-Gimlett, «Performance studies» 47).  

Б. Кіршенблат-Гімблет визначає також третю модель перформансних 

досліджень – етносценологію, яка завоювала прихильників у Паризькому 

університеті («Performance studies» 47) – трансдисциплінарні дослідження, 

що об’єднують наукові дисципліни, які досліджують людську поведінку 

(етологію, психологію, нейробіологію, когнітивні науки, антропологію, 

етномузикознавство, соціологію), гуманітарні науки, а також практику 

перформансів та її концептуалізацію. Основною метою цієї моделі є 
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уникнення засилля традиційного підходу до європейського театру і 

обгрунтування ключового значення принципу перформативності та 

перформативних практик, що не обмужуються традиційним уявленням про 

театральне виконавство.  

Таким чином, результатом інституціоналізації перформансних студій 

як напряму є розуміння поняття перформансу як інструменту дослідження 

сучасної соціокультурної дійсності. Так, згідно з польською дослідницею 

гуманітарних наук Е. Доманскою, у межах цієї нової міждисциплінарної 

сфери дослідження  перформанс та перформативність «не просто 

досліджуються, а розглядаються як особлива методологія науки» (229). Це 

означає, що за допомогою поняття перформансу можливо адекватно схопити 

усю множину драматичних колективних дій, що передбачають творення та 

реалізацію певного наративу, а також трансформацію соціальної дійсності.   

Таким чином, принципи, на яких фундуються перформансні студії як 

новий напрям сучасних гуманітарних досліджень, що виникає внаслідок 

перформативного повороту, можна визначити так: 

1) предметом дослідження виступає практика та взаємодія, що 

концептуалізується за допомогою поняття перформансу; 

2) перформанс розуміється як дія, що відбувається у публічному 

просторі і «ключовий аспект людського існування, процес конституювання 

комунікації, локус соціальної трансгресії» (Доманска  229) – подолання 

усталених меж і норм; 

3) дослідження перформансу, як і сам перформанс, ніколи не є 

нейтральним через включеність дослідника у певну культуру та залученість 

до життя конкретної спільноти; 

4) виходячи із попереднього принципу, теорія перформансу не є 

універсальною; отже, перформансні студії є інтеркультуральними. 

5) відсутність чіткого розмежування теорії та практики; 

6) ключові поняття дії, процесу, дискурсу, тіла та ідентичності 

(Kirshenblatt-Gimlett, «Performance studies» 43).  
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У контексті та завдяки перформансним студіям перформанс 

постулюється як соціальний феномен, що не зводиться до явища відтворення 

художнього тексту. Саме тому перформасні дослідження можна вважати 

своєрідною альтернативою культурних студій, центральним поняттям у 

межах яких є текст та медіа як розширена метафора культури загалом.  

Водночас, хоч поняття «перформанс» є доволі поширеним у 

гуманітарних науках, а його втілення – у мистецьких та позамистецьких 

сферах,  визначеності у розумінні природи та структури цього явища немає. 

Згідно з Марією Антонян, можна виокремити три тенденції у повсякденному 

і науковому вжитку поняття «перформанс», що ускладнюють його 

концептуалізацію:  

1) використання поняття як збірної назви;  

2) підміна понять; 

3) метафоричне використання поняття.  

Розглянемо ці тенденції. З  одного боку, слово performance є 

універсальним для позначення будь-якого публічного виконання або 

здійснення – театрального, музичного, поетичного, політичного тощо. При 

цьому, таке здійснення може передбачати розподіл ролей між його 

учасниками. Окрім того,  перформанс у найширшому сенсі є платформою 

солідаризації його учасників через створення простору реалізації спільних 

зусиль (Рыжакова и Сироткина). З іншого боку, із виникненням нового 

мистецького явища – перформансного мистецтва (performance art) – у другій 

половині ХХ століття зміст поняття перформансу змінюється. На відміну від 

виконавського мистетцта (performing art), до якого належать усі виконавські 

види мистецтва (театр, музика, танець), performance art є вужчим за обсягом 

поняттям, одним із видів performing art і означає авангардне мистецтво, яке 

виникає у середині ХХ століття із візуальних мистецтв – живопису, 

відеоарту, фотомистецтва, а також графічного дизайну. Якщо у межах 

performing art виконавець створює дійство, реалізуючи сценарій автора, то у 

performance art «перформер є автором концепції та її виконавцем: він 
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одночасно і презентує ідею, і виконує її» (Станіславська 155), будучи 

одночасно і творцем, і виконавцем.  

Також  поняття перформансу часто використовується у значенні 

синоніму «спектаклю», хоч це лише один із численних варіантів перекладу 

англомовного слова «performance». У такому перекладі перформанс – це 

спектакль, постановка, танець, концерт тощо – тобто певне шоу, що 

передбачає розподіл ролей та їхнє виконання відповідно до сценарію. Такий 

підхід, що ототожнює поняття перформансу та спектаклю є 

редукціоністським, адже значення поняття перформансу, як вже було 

вказано, не вичерпується виключно сферою мистецьких практик, зважаючи 

на існування політичного, спортивного, освітнього перформансів тощо. 

Іншою причиною складнощів у визначенні поняття перформансу є 

перевага, яку більшість дослідників та практиків перформансу надають 

метафоричними визначеннями, уникаючи наукової строгості. Метафори, що 

містять апеляцію до  природи перформансу як явища та до конкретних його 

проявів, не розкривають нормативного виміру перформансу. Так, наприклад, 

перформанс визначають як «мистецтво миті, що балансує на межі буття і 

небуття. І якщо культура постмодернізму – своєрідний «театр пам’яті», то 

перформанс входить до її складу як символ забуття» (Маньковская 120). 

Такий метафоричний опис не прояснює статусу перформансу, його 

структури та умов здійснення.  

Такої ж траєкторії розмислів дотримується і дослідниця перформансу й 

історії його розвитку Роузлі Голдберг, яка вважає, що «сама природа 

перформансу не припускає точних і зручних дефініцій, окрім однієї, згідно з 

якою перформанс – живе мистецтво у виконанні художника. Більш строге 

визначення унеможливило б сам перформанс» (Goldberg 10). За такою 

логікою, кожний новий перформанс є унікальною спробою визначення 

сутності самого явища, успішність якої не має значення, зважаючи на 

унікальність кожного перформансу. Окрім того, згідно з такою позицією, сам 

перформанс визначається через існуючу неоднозначність його тлумачень. Це 
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означає, що відсутність згоди поміж науковцями з приводу визначення 

сутності перформансу, власне, і розкриває природу цього феномена. Проте 

така позиція суперечить можливості наукового дослідження перформансу, 

що має базуватися на чітко окресленому змісті  цього поняття. Видається, що 

для аналізу певних активностей, подій і процесів як перформансів необхідні 

підстави для узагальнення – певна теорія, що надає інструменти розрізнення 

перформансів і решти соціокультурних процесів. Саме тому необхідно не 

лише використовувати різноманітні підходи та критикувати їх, але і 

«створювати концепції, ініціювати моделі та напрямки узагальнення» 

перформансу (McKenzie 53).  

На проблемності визначення поняття перформансу та загалом усієї 

царини перформансних студій налогошує також Р. Шехнер. На його думку, 

зважаючи на те, що основним предметом перформансних студій є не 

об’єктивні факти, а взаємодія учасників перформансу, їхній обмін особистим 

досвідом, що включає у себе рецепцію актуальних подій, які осмислюються 

ними з історичних та теоретичних позицій (Schechner, Foreword ix). 

Виходячи із цього, перформанс ніколи не є нейтральним, адже завдання його 

учасників – «стати максимально свідомими своїх позицій у відношенні до 

позицій інших» (Schechner, Foreword xi). Згідно з автором, «перформансні 

дослідження – принципово відносні, динамічні та процесуальні» (Schechner, 

Foreword x). Більше того, Р. Шехнер вважає, що перформансні дослідження є 

дисципліною на перетині інших, а тому навіть вони не передбачають 

визначень: неможливо визначити місце перформансних студій серед інших 

дисциплін, адже «вони постійно порушують межі, охоплюють ті сфери, які 

не мали би охоплюати» (Alexander, “Performance and Power” 19). Перформанс 

своєю чергою постає феноменом «на межі»: і методом дослідження, і 

практикою, і подією, і дією.  Саме тому, на думку Р. Шехнера, не існує чітко 

окреслених визначень того, що може бути перформансом, а що не може, 

адже будь-яка дія може бути концептуалізована як перформанс (Foreword xi-

xii).  
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Зважаючи на розрізненість підходів до розуміння перформансу, 

необхідно вирізнити магістральні теоретичні вектори дослідження 

перформансу як соціального феномена для подальшого їхнього аналізу і 

оцінки перспективності відповідно до визначеної мети цієї роботи. Видається 

доцільним виокремити три групи підходів, у межах яких перформанс 

розглядається як: 

1) демонстрація певних навичок; 

2) реалізація поведінкових патернів; 

3) колективна дія, що оцінюється відповідно до своєї успішності.    

Подібний розподіл філософських підходів до явища перформансу пропнують  

М. Карлсон (Carlson) та П. Дірксмайєр (Dirksmeier),  намагаючись 

узагальнити досвід наукової концептуалізації поняття перформансу.  

 Засадничим поняттям для перспективи першого підходу є 

«презентація». У такому контексті перформанс розглядається у широкому 

сенсі як «дія або демонстрація певної здатності або навички» (Dirksmeier). 

Яскравими прикладами перформансу в такому розумінні є мистецтво – те, із 

чого перформанс виникає у середині ХХ століття, – і спорт. Із такої позиції 

розуміння перформансу, перформер надає певному смислу матеріального 

втілення, а також розташовує його в часі з метою перетворення 

текстуального сценарію на реальність, яку можна сприймати. Для такої 

презентації перформери використовують своє тіло та власний культурний 

досвід.  

Демонстратитвним для прояснення презентаційного підходу в 

розумінні перформансу є визначення цього явища мисткинею Мариною 

Абрамович. На її думку, «перформанс – мисленнєва та фізична конструкція, 

створена вами у спеціальному місці у спеціальний час перед аудиторією. І у 

момент, коли ви вступаєте всередину цієї конструкції, починається 

перформанс…І завдання художника – створити такий образ, такий 

енергетичний зв’язок, який не залишить вибору, не дозволить не бути «тут і 

тепер», у цьому просторі, з людиною, яка звертається до вас, і тоді у вашій 
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свідомості нічого не залишиться – тільки «тут і тепер» (Абрамович 33). 

Таким чином, у межах першого підходу останній розуміється переважно як 

жанр сучасного мистецтва, специфічною ознакою якого є трансформований  

стосунок «виконавець-аудиторія»: виконавець спонукає аудиторію до діалогу 

за допомогою художніх засобів, які він презентує у перформансі.  

У межах другого підходу перформанс інтерпретується як демонстрація 

або свідома репрезентація певних спостережуваних та культурно 

структурованих моделей поведінки. Згідно з М. Кларсоном, перформанс у 

такому випадку є реалізацією поведінкових зразків («patterned behavior»), які 

завжди передбачають розрізнення Я та певного зразка. Зразок розуміється як 

соціальна роль, модель поведінки, яку може обрати актор.  Виходячи із 

цього, розрізнення Я та поведінкового зразка – це  дистанція між актором та 

соціальною роллю, яку він виконує (Carlson 3). Із такої концепції 

перформансу випливає висновок, що уся соціальна дійсність постає 

структурованою відповідно до санкціонованих моделей поведінки. 

Відповідно кожна людська активність, що здійснюється свідомо із певною 

метою, може бути розглянута як перформанс. Окрім того, у цьому контексті 

саме спрямованість актора на щось, визначеність мети активності робить дію 

перформансом, адже усвідомлення мети передбачає розрізнення Я та власне 

дії, а отже перетворює індивіда на перформера. Таким чином, у межах цієї 

концепції перформансом є не будь-яка поведінка індивіда, а лише така, що 

визначається певними соціальними нормами, культурними та 

інтерпретативними правилами. 

Зрештою, відповідно до третього підходу, підходу культурної 

прагматики, перформансом є колективна активність, що оцінюється у 

термінах успішності у контексті певного стандарту, що може бути не чітко 

визначеним. Питання про успішність перформансу, а також про його критерії 

ставиться не самому виконавцю, а спостерігачу. Тобто ключовим 

компонентом перформансу у межах цього підходу є аудиторія, яка 
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розуміється як рівноправний учасник перформансу та співавтор дійства, а 

також взаємодія між перформером та аудиторією.  

Отже,  у межах соціальної філософії можна виокремити три напрями 

концептуалізації феномена перформансу. Перформанс розглядається або як 

презентація певних навичок, або як репрезентація поведінкових патернів, або 

як колективна дія, що оцінюється відповідно до своєї успішності.  Перший 

соціально-філософський підхід до розуміння перформансу ілюструють 

концепції Саймона Фріса та Еріки Фішер-Ліхте. Другий соціально-

філософський підхід репрезентують концепції Ервіна Гофмана та Річарда 

Шехнера. Третій підхід представлений культурною прагматикою Джефрі 

Александера.  

 

1.2. Презентаційний підхід Е. Фішер-Ліхте і С. Фріса1 

Презентаційний вектор дослідження перформансу як соціального 

феномена базується на розумінні перформансу як презентаційного процесу – 

демонстрації навичок перед аудиторією. Презентаційний підхід 

характеризується акцентом на поняттях присутності, тілесної 

співприсутності і здійснення. У такій моделі перформанс – це завжди дія, що 

розгортається не на основі відтворення зразку, а «поетичного» втілення 

здібностей перформерів – творчості, яка відбувається безпосередньо перед 

аудиторією із запрошенням її до діалогу. Теоретичні погляди Саймона Фріса 

та Еріки Фішер-Ліхте найповніше втілюють ключові положення 

презентаційного напряму дослідження перформансу.  

Британський соціолог музики С. Фріс у роботі «Здійснення ритуалів: 

про цінність популярної музики» («Performing rites: on the value of popular 

music») розглядає перформанс як мистецький феномен, але також наголошує 

на його соціальному значенні (Frith). Під перформансом автор розуміє 

соціальний або комунікативний процес, що передбачає інтерпретацію 

                                                             
1 Окремі матеріали даного підрозділу були опубліковані у статті автора «Поняття перформансу: 

соціально-філософський аспект.» у 2017 році (Лігус). 
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презентованих смислів аудиторією. Перформанс вчений розглядає як 

соціальну подію, а саме як форму риторики: згідно з С. Фрісом, перформанс є 

«формою риторики, риторики жестів, у якій тілесні рухи та знаки домінують 

над іншими типами комунікативних знаків, такими як мова та іконографія» 

(Frith 205). Таким чином, автор наголошує на винятковому значенні 

тілесності перформера та аудиторії як невербальної складової комунікації, 

що супроводжує перформанс і його інтерпретацію.  

На думку С. Фріса, така тілесна комунікація («body-in-communication» 

(Frith 206) є тлом реалізації та презентації певної виняткової навички 

перформера.  Тіло завжди є межею прихованого, простором та інструментом 

виявлення та презентації певних ідей. Тілесна комунікація у перформансі 

виконує функцію підтримання напруги між суб’єктивною та об’єктивною 

сферами (мистецький вимір), приватною і публічною (вимір повсякденності), 

адже наш досвід власного тіла передбачає прірву між тим, що мається на 

увазі і тим, як це виявляється та інтерпретується. Водночас задля розуміння 

аудиторією смислів, які транслює перформер, необхідні певні межі, 

орієнтири – сценарій, правила інтерпретації тощо. Саме тому С. Фріс 

розглядає тілесну комунікацію у межах публічного перформансу як 

підпорядковану «певному зовнішньому контролю, сценарію або типізованій 

соціальній ситуації, що виступає «захисною сіткою» перформера та 

аудиторії» (Frith  206). 

Для ілюстрації значення сценарію у перформансі С. Фріс звертається 

до музичного перформансу. У контексті розгляду музичного перформансу, 

С. Фріс звертається до прикладу спорту, уподібнюючи  перформанс до 

спортивного заходу як поєднання імпровізації і правил гри: «усі 

перформанси передбачають як спонтанні дії, так і виконання певної ролі» 

(Frith 207). Так, наприклад, музичне виконання завжди передбачає 

комбінацію імпровізації та слідування нотному тексту (чи то у випадку 

оркестру, чи то у випадку сольного виступу). Цікаво, що саме знання 
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сценарію, усвідомлення певних обмежень, дозволяє перформеру почувати 

себе найбільш вільно в імпровізації.  

Окрім того, С. Фріс визначає такі характеристики перформансу: 

подвійне виконання («double enactment» (212) та ілюстративні рухи 

(«illustrative movements» (216)).  Подвійне виконання означає, що кожний 

перформанс виконується водночас і митцем як фізичною особою, знаною у 

певному соціальному просторі, але і водночас певним персонажем, якого 

обирає митець для трансляції своїх ідей. Персонаж у такому випадку 

виступає соціальною ситуацією, призмою, крізь яку митець презентує свій 

задум. У зв’язку із такою подвійністю, перформер водночас стає і частиною 

власної аудиторії, аналізуючи об’єктивовані експресивні жести під час 

перформансу неначе «взяті в лапки» (Frith 212). Ілюстративними рухами 

С. Фріс називає «культурно обумовлену невербальну частину перформансу, 

що пов’язана із самим процесом виконання» (Лігус «Поняття перформансу» 

52). Ними можуть бути несвідома жестикуляція під час мовлення як 

невербальний коментар до того, що перформер промовляє або презентує.  

Таким чином, С. Фріс, звертаючись до поняття перформансу, аналізує 

його як «соціальну подію, форму риторики, спрямовану на виявлення та 

презентацію непересічних здібностей перформера, за допомогою яких він 

здатний впливати на аудиторію» (Лігус, «Поняття перформансу: соціально-

філософський аспект» 52). Окрім того, автор наголошує на винятковій ролі 

тілесності у процесі конституювання смислів та передачі символічної 

інформації аудиторії, що має зважати на невербальний вимір перформансу 

під час його інтерпретації.  

Інша сучасна дослідниця, театрознавець Е. Фішер-Ліхте, також 

розглядає перформанс як мистецький феномен, але водночас наголошує на 

його загальнокультурному значенні, констатуючи, що перформанс може 

виникати на перетині різних суспільних сфер і має «могутню силу 

трансформації», а також стає фактором, що конституює культуру в 

сучасному світі» (Фишер-Лихте, Эстетика перформативности 13).  
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У презентаційній концепції Е. Фішер-Ліхте, перформанс – це завжди 

подія, а не артефакт, не художній об’єкт. У події перформансу беруть участь 

не лише митці, але й аудиторія. Цей факт свідчить про суттєву відмінність 

перформансу від традиційного художнього твору, який начебто існує 

незалежно від свого творця  і виникає у результаті творчості митця, стаючи 

об’єктом інтерпретації аудиторії. Перформанс же навпаки існує завдяки 

«автопоетичній петлі зворотної реакції», що передбачає таку взаємодію 

митця і глядача, коли останні «заново» вибудовують власні стосунки, а також 

«певним таємним чином впливають одне на одного» (Фишер-Лихте, 

Эстетика перформативности 70), що і є актуальністю певного 

перформансу. Реальність перформансу конституюється «взаємодією 

(Aushandlung) між акторами та глядачами, встановленням спільної мови 

(знаходженням певного «спільного знаменника») (Фишер-Лихте, 

«Перформативность и событие» 94). Перформанс, у концепції Е. Фішер-

Ліхте, постає, таким чином, соціальною подією, що характеризується 

фізичною та символічною взаємодією акторів та аудиторії, внаслідок якої 

конституються смисли. Останні ніколи не є наперед заданими. Це означає, 

що перформанс, хоч і має сценарій, є непередбачуваним.  

Для ілюстрації розуміння перформансу як соціальної події Е. Фішер-

Ліхте звертається до театральної царини, а саме до поняття спектаклю. Автор 

тлумачить спектакль досить широко, вважаючи його «структурованою 

програмою діяльності, яка здійснюється у певний час, у певному місці, 

групою акторів перед групою глядачів» (Фишер-Лихте, «Перформативность 

и событие» 95). Таким чином, спектакль є презентацією певних здатностей 

акторів перед аудиторією. Остання, у свою чергу, є активним учасником 

перформансу. Таке визначення спектаклю можна екстраполювати на 

ритуали, церемонії, свята, ігри, спортивні змагання, політичні заходи, 

концерти, драматичні спектаклі, художні перформанси тощо. 

Перформативність таких спектаклів у широкому сенсі полягає у  тому, що 
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вони конституюються у часі, і є самореференційними. Отже, перформанси, 

згідно з Е. Фішер-Ліхте, завжди є унікальними соціальними подіями.  

Визначальною характеристикою перформансу як процесу презентації 

навичок перед аудиторією є петля зворотної реакції. Вона виникає у ситуації 

фізичної співприсутності перформерів та глядачів, що обумовлює 

формування певної спільноти під час перформансу. Такий процес є втіленням 

єдності естетичного, соціального та політичного вимірів перформансу. 

Взаємодія перформерів та глядачів через петлю зворотної реакції свідчить, 

що стосунки митця та аудиторії є симетричними, адже вони рівною мірою 

беруть участь у створенні перформансу. Перформанс же жодним чином не є 

реалізацією готового задуму,  а створюється у взаємодії.  Саме тому, згідно з 

Е. Фішер-Ліхте, перформанс неможливо «зрозуміти» до кінця, адже немає 

його наперед визначеної інтерпретації (Фишер-Лихте, Эстетика 

перформативности 90). Отже, автопоетична петля зворотної реакції 

визначає перформанс, робить його суспільною подією через формування 

спільноти у взаємодії його учасників. Таким чином, перформанс завжди 

приводить до розподілу повноважень поміж його учасниками, об’єднуючи 

художній та політичний виміри.  

Окрім петлі зворотної реакції, специфічною рисою перформансу, за 

Е. Фішер-Ліхте, є його унікальність через фізичну співприсутність учасників. 

На думку автора, «обмін ролями між акторами і глядачами, перетворення 

акторів і глядачів у спільноту, фізичний контакт між ними – усі ці дії 

можливі лише в умовах «живого формату», тобто у ситуації фізичної 

співприсутності акторів та глядачів» (Фишер-Лихте, Эстетика 

перформативности 125). Саме такий модус існування перформансу робить 

неможливим його тиражування та відтворення, адже кожен перформанс є 

унікальною подією, що твориться «тут і зараз»: «у той момент, коли 

спектакль намагається освоїти економію відтворення, він нехтує принципами 

власного існування» (Фишер-Лихте, Эстетика перформативности 125).  
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Окрім того, розглядаючи перформанс як демонстрацію певної навички 

(у контексті першого виокремленого напряму наукового дослідження цього 

явища), Е. Фішер-Ліхте так само як і С. Фріс наголошує на визначальній ролі 

тілесності акторів та глядачів у конституюванні реальності перформансу. 

Актори демонструють свої здібності перед аудиторією через перетворення 

свого «феноменального тіла» у семіотичне (Фишер-Лихте, Эстетика 

перформативности 143), а співприсутність надихає акторів презентувати 

власні здібності аудиторії на найвищому рівні, що «магічним чином» 

створює ефект циркуляції творчої «енергії» у просторі перформансу (Фишер-

Лихте, Эстетика перформативности 179).  

Згідно з Е. Фішер-Ліхте, «існування спектаклів визначається 

безперервним рухом між виникненням та зникненням, а також 

«автопоетичною петлею зворотної реакції» (Фишер-Лихте, Эстетика 

перформативности 137). Перформативність та подієвійсть є 

конститутивними характеристиками будь-якого спектаклю, обумовлюють 

емерджентний характер значення перформансу, адже унікальність кожного 

перформансу (спектаклю) свідчить про необхідність конструювання смислу 

спільними зусиллями акторів та аудиторії.  

Таким чином, презентаційний підхід уможливлює подолання монополії 

парадигми світу-як-тексту через акцент на презентаційній природі 

преформансної взаємодії. Водночас, обмеження презентаційного потенціалу 

перформансу демонстрацією навичок, а також нехтування такими аспектами 

репрезентації у перформансі як вираженням колективних уявлень та 

цінностей є недоцільним. Обмеження презентаційного підходу можна 

подолати за допомогою переосмисленого поняття презентації – 

самопрезентації.  
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1.3. Репрезентаційний підхід E. Гофмана та Р. Шехнера2 

У центрі репрезентаційного вектору дослідження перформансу – 

поняття репрезентації, яке означає створення деякого образу, що дає 

уявлення про об’єкт. Репрезентаційне відображення об’єкта розуміється як 

не безпосереднє, а опосередковане певними ідеями та образами. Так, 

наприклад, у філософії Платона образи – лише репрезентації ідей, а отже не 

тотожні ідеям. Образи лише представляють, або вказують на ідеї як взірці.  

Поняття репрезентації пов’язане з поняттям знаку, адже репрезентація 

є конститутивною функцією знаку. Репрезентація створює знак і, зрештою, 

сама виявляється у знаковій формі. Феномен репрезентації є вторинним 

стосовно презентаціїї, яка є присутністю, наявністю, безпосередньою даністю 

певного об’єкта. На відміну від презентації, репрезентація виникає у момент 

відсутності репрезентованого об’єкта. Відсутність призводить до втрати 

дійсності, адже образи протилежні присутності та засвідченню себе. Саме 

тому накопичення образів приводить до обмеження творчості та зведення 

нескінченної множини перформативних дій до відтворення існуючих зразків 

поведінки.  

Перформанс як репрезентація поведінкових зразків є предметом 

дослідження Ервіна Гофмана. Якщо С. Фріс та Е. Фішер-Ліхте розглядали 

явище перформансу в мистецькому контексті, то Е. Гофман досліджував 

соціальні підстави виникнення і функціонування цього явища у публічному 

просторі. Е. Гофман звертається до поняття перформансу в роботі 

«Презентація себе іншим у повсякденному житті» (Goffman). Згідно з 

Е. Гофманом, перформанс – це метод управління враженнями: «техніка, що 

використовується з метою закріпити враження, спричинене присутністю 

індивіда перед іншими» (Goffman 7).  

Згідно з Е. Гофманом, будь-який соціальний феномен можна 

досліджувати технічно – у термінах ефективності досягнення заздалегідь 

                                                             
2 Окремі матеріали даного підрозділу були опубліковані у статті автора «Поняття перформансу: 

соціально-філософський аспект.» у 2017 році (Лігус). 
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визначених цілей; політично – з точки зору дій, які учасник соціальної 

взаємодії має право вимагати від інших учасників; а також структурно – у 

категоріях горизонтальних та вертикальних владних відносин; а також у 

культурному контексті. П’ятий підхід, до якого вдається Е. Гофман є 

драматургічним, що полягає в описі прийомів управління враженнями, 

критеріями ідентифікації команд виконання (Goffman 154). У своїй роботі 

автор розглядає явище перформансу саме в контексті драматургічної теорії 

соціальної взаємодії, наголошуючи на винятковому значенні безпосередньої 

соціальної взаємодії (face-to-face social interaction). За визначенням 

Е. Гофмана, дослідження перформансу є аналізом «драматургічних проблем 

презентації індивідом власної активності перед іншими» (Goffman 15). 

Наслідуючи ідеї Шекспіра, який вважав життя грою, а людей акторами, 

Е. Гофман уподібнює повсякденне життя сцені, участь у якому залежить від 

опанування правил-сценаріїв – соціальних ролей, які індивід репрезентує 

перед іншими учасниками гри. Таким чином, на думку Е. Гофмана, власне 

соціальна взаємодія у вигляді прояву активності індивіда (усвідомленого або 

ні) перед іншими (публікою) є перформансом (Goffman 13). 

З позицій репрезентативного підходу, «перформанс є реалізацією 

моделі соціальної поведінки – виконанням індивідом певної «партії» у 

процесі комунікації з іншими з метою створення певного враження» (Лігус 

«Поняття перформансу», 52). Е. Гофман розмежовує власне театральний 

перформанс та перформанс соціальний. Останній, згідно з Е. Гофманом, не 

має чіткого наперед визначеного сценарію: «у повсякденному житті процес 

соціалізації дає індивідам можливість контролювати взаємодії з іншими, а 

також розпізнавати правила взаємодії без знання наперед, що саме вони 

роблять і який це має вплив на інших, і тому їхні перформанси не є 

«поставленими» (Goffman 5).  Тобто, Е. Гофман використовує поняття 

перформансу як засіб для розгляду структур соціальної взаємодії, а не для 

дослідження театральних елементів у повсякденному житті.  
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Таким чином, Е. Гофман розуміє перформанс як сукупність дій 

індивіда обмеженої тривалості, що представляють певну соціальну роль і 

впливають на оточуючих. Важливою, отже, згідно з Е. Гофманом, є 

комунікативна природа перформансу, яка виявляється у тому, що кожний 

перформанс є демонстрацією соціальної ролі з метою виклику зворотної 

реакції у іншого, встановлення комунікативного зв’язку з публікою. 

Водночас автор не вдається до детального аналізу комунікації, що виникає 

під час перформансу. Автор радше описує типову модель розгортання 

перформансу як репрезентацію соціальних ролей, однак не зупиняється на 

передумовах та специфіці комунікативного зв’язку перформера та аудиторії.  

У залежності від характеру ставлення перформера до репрезентації 

своєї активності Е. Гофман вирізняє щирі та цинічні перформанси (sincere 

and cynical) (Goffman). Аналіз такого ставлення дозволяє оцінювати 

перформанс як успішний чи неуспішний відповідно. Щирість перформера 

передбачає, що аудиторія сприйматиме його дії серйозно, адже перформер 

матиме інтенцію переконати інших та ідентифікуватиме себе із соціальною 

роллю, яку виконує. На противагу цьому, циніки використовують 

перформанс з іншою метою: перформанс постає інструментом реалізації 

власних інтересів. Водночас перформанс завжди має ризик бути неуспішним. 

Можливі причини неуспішності залежать від соціальних умов його 

реалізації. 

Розглядаючи структуру перформансу, Е. Гофман виокремлює такі його 

складові: передній план, драматичне втілення, ідеалізацію, засоби 

експресивного контролю та містифікацію. Викоремлені Е. Гофманом 

компоненти перформансу М. Лігус детально розглядає у своїй статті 

«Поняття перформансу: соціально-філососький аспект»: «Передній план 

уможливлює порозуміння актора та аудиторії, адже втілює колективні 

уявлення, які перформер намагається актуалізувати за допомогою 

представлення своєї соціальної ролі. До елементів переднього плану 

належать як реквізит, необхідний для реалізації дії, так і специфічні риси 
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самого перформера (зовнішність, соціальний статус тощо)» (52). Згідно з 

Е. Гофманом, передній план перформансу найчастіше не є оригінальним, 

адже завдяки його тенденції до інституціоналізації перформер обирає з уже 

відомого та усталеного, але не створює нових зразків.  

Для успішної демонстрації  і використання переднього плану 

перформер має оволодіти здатністю драматичного втілення своїх намірів. 

Драматичне втілення має на меті вдосконалити комунікацію через 

невербальні засоби аргументації та впливу. Невербальна комунікація є 

досить важливою, адже саме відповідність невербальних засобів впливу меті 

перформера  протягом усієї взаємодії з аудиторією визначає ефективність 

перформансу (Goffman).  

Наступний ключовий компонент перформансу, який виокремлює 

Е. Гофман, – ідеалізація, що означає спробу перформера репрезентувати 

певну соціальну роль через поняття, які відображають цінності, прийняті у 

певному суспільстві (Goffman 23). Зважаючи на це, у дослідженні Е. Гофмана 

«перформанс постає експресивним повторним підтвердженням колективних 

етичних цінностей» (Лігус «Поняття перформансу», 52). Отже, ідеалізація 

виступає механізмом соціалізації виконавця, який за допомогою 

перформансу намагається транслювати аудиторії певне ідеалізоване бачення 

чогось.  

Перетворюючи основний зміст перформансу на дещо ціннісне для 

інших, виконавець робить його водночас зрозумілим і відповідним 

очікуванням публіки. Задля ефективності перформансу виконавець може 

приховувати деяку невідповідність елементів перформансу та ідеалу. Згідно з 

Е. Гофманом, перформер може приховувати: 

1) свій персональний зиск від перформансу;  

2) помилки, допущені у процесі презентації себе; зусилля у підготовці 

до перформансу; 
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3) подвійні стандарти (маючи на меті реалізацію одразу декількох 

цінностей, перформер може знехтуватати певною мірою деякою з них задля 

кращого загального результату);  

4) своє минуле (через прагнення переконати аудиторію у щирості 

перформансу, виконавець може приховувати свої попередні соціальні ролі, 

що суперечать актуальній). 

Однією із важливих складових перформансу є також засоби 

експресивного контролю, за допомогою яких перфорер намагається надати 

своїм діям автентичності. Використання засобів експресивного контролю має 

на меті убезпечити перформера від критики або несприйняття аудиторією, 

тобто від неуспішної комунікації. Е. Гофман розрізняє три групи випадків 

невдалої перформативної комунікації:  

1) ненавмисна передача інформації про незручність, неповагу до 

аудиторії; 

2) демонстрація надзвичайної або незначної зацікавленості у 

комунікації; 

3) неналежний рівень підготовки до перформансу (неопрацьованість 

переднього плану) (Гофман 86). 

Відповідність експресивних засобів інтенціям виконавця та 

інституціоналізованому передньому плану виявляє невідповідність 

соціальних ролей виконавців та їхньої природної обумовленості. У 

перформансі виконавець завжди грає певну соціальну роль, яка має 

приховати природні пориви перформера.  

Таким чином, у роботі «Презентація себе іншим у повсякденному 

житті» Е. Гофман формулює визначення перформансу, аналізує 

нетеатральний перформанс, а також розглядає його як певну теоретичну 

модель дослідження соціальної взаємодії, розвиваючи драматургічну 

соціальну теорію. На думку автора, перформанс постає як характеристика 

поведінки людини у соціумі і водночас теоретичний конструкт, за допомогою 

якого можливо аналізувати соціальну взаємодію.  
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Ідеї Е. Гофмана згодом були розвинуті іншим дослідником феномена 

перформансу – Річардом Шехнером. Р. Шехнер також розглядав перформанс 

як процес репрезентації індивіда через соціальні ролі, однак на відміну від 

Е. Гофмана, вважав перформанс завжди усвідомленою дією. Концепція 

Р. Шехнера є досить масштабною, адже він розширив поняття перформансу 

як театральної вистави до тлумачення перформансу як широкого спектру 

індивідуальних та колективних дій, що відбуваються у політиці, мистецтві, 

масовій культурі, сфері повсякденності тощо. На противагу обмеженню 

перформанса сферою виконавського мистецтва, Р. Шехнер стверджує, що 

перформансом є будь-яка процесуальна активність, що має місце в 

публічному просторі та вирізняється перформативним характером 

(виконавство, гра, спорт, ритуал тощо). На думку Р. Шехнера, усі ці 

процесуальні активності мають спільні риси, як-от:  

1) специфічна часова організація; 

2) виняткова цінність об’єктів, залучених у перформанс; 

3) невиробничий характер активностей; 

4) визначені правила; 

5) часто специфічні місця розгортання перформансів. 

Згідно з Р. Шехнером, на відміну від одновекторного лінійного часу, 

час перформансних активностей підпорядкований власне події, а тому є 

різноманітним: подієвим («event time»), визначеним («set time»), а також 

символічним («symbolic time») (Schechner, Performance Theory 8). Подієвий 

час передбачає реалізацію усіх етапів перформансу не залежно від того, 

наскільки швидко чи навпаки він завершиться. Такий час характерний для 

певних видів спорту (бейсбол), ритуалів зцілення, театральних постановок в 

цілому. Визначений час як зовнішні рамки, накладені на певну активність, 

притаманний спортивним змаганням та іграм. Зрештою, символічний час, що 

репрезентує інший час (кінець світу, Dream американських аборигенів, 

тощо), характерний для театру та ритуалів реактуалізації певних подій.  
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Окрім специфічного часу, іншим у перформансі є і статус об’єктів. 

Об’єкти, залучені у перформанси, мають винятковий статус у порівнянні зі 

звичним їхнім значенням у повсякденному житті. Маючи інструментальну, 

естетичну, мінову цінності у повсякденному житті, у межах  перформансу ці 

об’єкти втрачають ринкову вартість і стають цінними саме через контекст 

активності, у якій вони використовуються.  

Це означає, що перформанс, відповідно до концепції Р. Шехнера, не є 

виробничою діяльністю, спрямованою на створення товарів. Навпаки, 

перформансні активності мають на меті консолідацію своїх учасників, 

артикуляцію та підтримання певних цінностей, творення цінностей разом 

тощо.  Саме тому Р. Шехнер розрізняє перформанси та різноманітні 

активності повсякденного життя. За визначенням Р. Шехнера, перформанс – 

це «окремий світ, де люди можуть створювати правила, переписувати час, 

наділяти цінністю речі та працювати задля задоволення» (Schechner, 

Performance Theory 13). Водночас, за словами Р. Шехнера, правила 

перформансу завжди залишають простір для свободи, яку перформер може 

творчо використати відповідно до власних здібностей. Вільний простір 

перформансу, а також відстороненість від повсякденного життя уможливлює 

як ідеалізацію, так і критику виконавця у перформансах. Перформанси, при 

цьому, мають відбуватися у місцях, розрахованих на можливість консолідації 

чисельної аудиторії (великі арени, стадіони, сцени тощо). 

Згідно з М. Лігус, «подібно до Е. Фішер-Ліхте, Р. Шехнер також 

розглядає перформанс як соціальну подію («actual» – те, що існує через 

здійснення), виокремлюючи п’ять її ключових характеристик (Schechner, 

Performance Theory 46):  

1) процес, що відбувається тут і тепер; 

2) передбачає виняткові незворотні дії, обміни та ситуації; 

3) має характер змагання: щось поставлено на карту для перформерів та 

часто аудиторії; 

4) має місце ініціація, зміна статусу учасників цих подій; 
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5) визначене використання простору.  

На основі цих характеристик Р. Шехнер формулює визначення 

перформансу як «констеляції подій..., що відбуваються як із глядачами, так і 

з виконавцями, починаючи з того моменту, відколи перший глядач потрапляє 

у поле перформансу, допоки останній його залишає» (Schechner, Performance 

Theory 71)» (цитується у Лігус, «Поняття перформансу» 53). Згідно з автором, 

феномен перформансу історично виникає із появою суспільства, адже 

розмаїття можливих перформансних активностей суголосне людській 

ситуації. Водночас, прототип перформансу можна зустріти вже у «ритуалах» 

тварин як автоматичної повторюваної цілеспрямованої поведінки. Люди ж 

завдяки самоусвідомленню реалізують перформанс на зовсім іншому рівні, 

який може нагадувати примітивні поведінкові схеми виключно своєю 

структурою.  

Таким чином, Р. Шехнер розглядає перформанс не як жанр мистецтва, 

а як соціальну подію, що має на меті утворення спільноти, об’єднаної 

спільними цінностями та потенціалом трансформації соціальної дійсності. 

Згідно з Р. Шехнером, як  соціальна подія, перформанс твориться діями 

рівноправних суб’ктів – перформерів та аудиторії. Остання із пасивного 

об’єкта впливу має можливість стати активним учасником перформансу за 

демократичною моделлю – на рівні із перформерами.   

Водночас очевидним видається акцент і Е. Гофмана, і Р. Шехнера на 

репрезентативному вимірі перформансу. Тлумачення перформасу як 

репрезентації характеризує позицію, яка є втіленням «міметичного погляду 

на перформанс у соціальних науках» (Conguergood, «Beyond the Text» 31). Як 

було зазначено вище, згідно з Е. Гофманом, перформанс є схемою поведінки, 

що має відтворюватися у певних ситуаціях людської взаємодії як шаблон. 

Виходячи із цього, перформанс, у розумінні Е. Гофмана, як реалізація 

повіденкових зразків може програватися нескінченну кількість разів, а отже, 

він не завжди є унікальним. Така характеристика як можливість відтворення і 

повторення приводить до ототожнення перформансу та постановки у 
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концепції філософа. Згідно з Е. Гофманом, моделі поведінки, до яких 

вдається перформер, у процесі реалізації можуть мати перформативний 

характер, адже людина презентує саме конкретні схеми, а не дещо, відмінне 

від них.  

У концепції Е. Гофмана учасник перформансу є другорядним по 

відношенню до ситуації, адже він є інструментом репрезентації певної 

типізованої схеми. Схема ж є результатом седиментації моделей соціальної 

взаємодії, а отже, результатом функціонування певної соціальної системи. Це 

означає, що саме соціальна система визначає характер соціальних інтеракцій. 

Р. Шехнер також наголошує на необхідності розгляду перформансу як 

повторюваної цілеспрямованої поведінки. У концепції дослідника, 

перформанс визначається як «реконструйована поведінка» («restored 

behavior») – «поведінка, що може бути повтореною і відрепетируваною» 

(Schechner, Performance Theory 324).  

Розглянутий репрезентаційний підхід у дослідженні перформансу 

видається неприйнятним і обмеженим, адже у його межах перформанси  

аналізуються як об’єктивні соціальні конструкції, що свідомо або ні 

використовуються та змінюються учасниками комунікації, а не як 

рефлексійні акти самопрезентації. У межах такого підходу, будь-яка модель 

поведінки автоматично є перформансом, визначеним соціальною системою. 

Натомість репрезентація не має бути визначальною характеристикою 

перформансу, зважаючи на те, що перформери та аудиторія не створюють 

спектакль, а у першу чергу виражають себе у перформативній дії. Так, дуже 

часто соціальний перформанс заміщується резпезентацією образів-

симулякрів у вигляді їхнього інсценування. Безперечно, позбутися екрану 

образів у будь-якій діяльності неможливо, однак метою будь-якої 

перформативної дії є презентація себе. Саме тому незважаючи на визнання і 

Р. Шехнером, і Е. Гофманом вирішальної ролі виконавця і аудиторії у 

процесі репрезентації культурних зразків, такий підхід до перформансу не 
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здатний розкрити повною мірою комунікативний потенціал перформансу, що 

виявляється у презентації себе його учасниками.  

 

1.4. Прагматична концепція перформансу Дж. Александера3 

Зовсім інший соціально-філософський підхід до феномена 

перформансу запропонував сучасний дослідник Дж. Александер, якого 

вважають одним із провідників перформативного повороту в сучасній 

соціальній філософії. На противагу представникам репрезентаційного 

підходу, Дж. Александер розробляє макро-соціологічну модель соціального 

перформансу як інтерпретацію теорії соціальної дії, що уможливлює розгляд 

перформансу не лише як соціальної події, але і спільної дії. Дж. Александер 

виходить із позицій культурної прагматики у межах культурної соціології 

(cultural sociology) – «сильної програми» у сфері соціологічного дослідження 

культури. Згідно з Дж. Александером, концепція культурної прагматики, 

зокрема теорія соціального перформансу, є спробою подолання поляризації 

соціально-філософського дискурсу про культуру між структуралістськими 

теоріями, що трактують смисл як текст, та прагматистськими концепціями 

смислу як продукту соціальних практик і культурних патернів як результатів 

розподілу влади (Alexander, «The Strong Program in Cultural Sociology» 29). 

Методологічною засадою культурної соціології є акцент на значенні 

герменевтичної реконструкції соціальної дійсності, а також необхідності 

розгляду культури як незалежної змінної, що безпосередньо впливає на 

дійсність (Alexander, The Meanings of Social Life). Герменевтична 

реконструкція уможливлюється розглядом культури водночас як автономної 

і невіддільної від соціальної дії.  

Окрім того, у межах цього підходу, культура тлумачиться як 

«організована множина багатозначних символічних зразків (моделей), що 

знаходяться у межах такої впорядкованої системи, у якій кожну соціальну 

                                                             
3 Окремі матеріали даного підрозділу були опубліковані у статті автора «Поняття перформансу: 

соціально-філософський аспект.» у 2017 році (Лігус). 
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дію можна тлумачити як текст» (Александер 91), а перформанс – як 

соціальна дія, що має на меті реалізацію певного сценарію як підстави 

суспільної інтеграції та консенсусу. Виходячи із цього, виявляється, що 

Дж. Александр у своєму підході втілює настанови презентаційної і 

репрезентаціної парадигми дослідження перформансу і розглядає 

перформанс як «соціальний процес, у ході якого актори індивідуально або 

колективно презентують смисл певної соціальної ситуації» (Alexander, «The 

Strong Program in Cultural Sociology» 32), який вони свідомо або несвідомо 

використовують як засіб для переконання інших. При цьому, переконання 

аудиторії, на думку Дж. Александера, є важливішим за відповідність смислу 

дійсності.  

Таке розуміння явища перформансу, звертаючись до ідей 

М. Маффесолі, можна уподібнити вокальній техніці бельканто, значення якої 

визначається як «зміст не має значення, доки пісня виконується бездоганно» 

(Маффесолі 93). Саме тому успішність соціальних перформансів 

визначається здатністю його учасників поєднувати структурні компоненти 

перформансу таким чином, аби враження автентичності соціальної події 

сприяло суспільній інтеграції. Такий погляд на перформанс, а також акцент 

на наративному визначенні («narrative framing») та символічному кодуванні 

як характерних для перформансу герменевтичних процедурах є особливо 

суголосним репрезентаціоністській концепції  Е. Гофмана.  

Ключовою ідеєю концепції Дж. Александера є розрізнення 

структурних елементів перформансу, єдність яких впливає на успіх взаємодії. 

У випадку розрізненості елементів перформансу, його реалізацію не можна 

вважати ефективною, а отже, і успішною. З огляду на це, Дж. Александер 

наголошує на взаємозалежності процесів суспільного розвитку і збереження 

єдності елементів соціального перформансу: чим більш диференційованим є 

суспільство, тим більш розрізненими є елементи соціального перформансу. 

Відповідно, прагнення учасників перформансу до автентичності є запорукою 

його успіху. 
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Дж. Александер визначив, що кожний соціальний перформанс 

вирізняється наявністю шести взаємопов’язаних елементів (Alexander, 

«Cultural Pragmatics: Social Performance between Ritual and Strategy»): 

– колективних уявлень (сollective representations); 

– акторів (actors); 

– аудиторії (audience); 

          – засобів символічного виробництва (the means of symbolic            

production); 

– мізансцени (mis-en-scene); 

– соціальної влади (social power). 

Система колективних уявлень передбачає єдність фонових символів та 

сценаріїв першого плану. Фонові символи – це репертуар можливих значень, 

обумовлених соціокультурним контекстом, за допомогою яких аудиторія 

може інтерпретувати перформанс. Саме завдяки фоновим символам можлива 

комунікація акторів та аудиторії, адже вони є умовою порозуміння. Такий 

репертуар можливих значень завжди структурований за допомогою бінарних 

опозицій, що уможливлюють культурне конструювання фактів. Бінарні 

опозиції, таким чином, кодують соціальні реалії, які від початку є 

нейтральними, і конструюють їх як культурні факти.  У цьому контексті 

ключовою є роль сценарію, який визначає призму репрезентації певної 

інформації.  

Як сукупність символічних дій, що складають структуру перформансу, 

сценарій завжди передбачає презентацію та інтерпретацію і  має 

щонайменше три функції. По-перше, сценарій є інструментом 

структурування, що уможливлює розуміння учасниками перформансу того, 

що відбувається, а також джерелом знання та засобом фіксації прогресу і 

реалізації перформансу (Heinrich). Окрім того, сценарій як інструмент 

структурування організовує досвід виконавців та аудиторії у значливі 

одиниці, пов’язуючи їх в одне ціле. По-друге, сценарій також є своєрідним 

документальним свідченням пеформансу, що уможливлює трансляцію 
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досвіду участі у ньому. Зрештою, сценарій втілює та легітимує соціальну 

владу авторів перформансу і водночас відкриває простір для імпровізації та 

творчості у процесі самого перформансу акторам. 

Актор як ключовий компонент перформансу кодує смисл 

повідомлення, використовуючи певну знакову систему, а також втілює ідею і 

смисл повідомлення перед аудиторією.  Метою акторів є стирання межі між 

колективними уявленнями та театральністю перформансу задля досягнення 

ефекту автентичності. Автор сценарію втрачає беззаперечну компетентність 

у перформансі, адже саме перформер (актор) створює соціальну подію через 

взаємодію із аудиторією у визначеному контексті. Із огляду на це, творчі 

відносини автора й перформера набувають рівноправно-конвенційного 

характеру, в результаті чого виникає тандем «автор-співавтор». 

Третім можливим співавтором перформансу є аудиторія. Саме 

аудиторія декодує символічну інформацію, яку актори транслюють під час 

перформансу, і оцінює його правдивість та автентичність. Реакція аудиторії, 

а також можливість активної участі у самій події свідчать про постійний 

комунікативний зв’язок акторів з нею. Окрім того, наявність аудиторії 

засвідчує сам перформанс: “тілесна співприсутність перформера та аудиторії 

уможливлює успішність та дійсність перформансу»  (Newton 5). Взаємодія 

перформера та аудиторії приводить до зникнення дихотомії  об’єкту та 

суб’єкту у перформансі (вони стають одним цілим), адже усі учасники 

впливають одне на одного, переживаючи перформанс як соціальну подію. 

Задля реалізації перформансу актори потребують мізансцени і засобів 

символічного виробництва. Мізансцена, згідно з концепцією 

Дж. Александера, – це безпосереднє дійство у часі та просторі. Засоби 

символічного виробництва є інструментом репрезентації, драматизації та 

виявлення невидимих намірів та фонових уявлень учасників перформансу. 

Використання засобів символічного виробництва, крім того, уможливлює 

соціальне конструювання фактів. Так, наприклад, масове винищення євреїв 

під час Другої світової війни не було б відомим як Голокост, не було би 
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закодоване як зло, якби засоби символічного виробництва контролювали 

нацисти або комуністичний режим. Таким чином, засоби символічного 

виробництва допомагають закодувати певну інформацію та перетворити  

розрізнені факти в культурний наратив. 

Створення наративу та реалізація пеформансу загалом 

уможливлюється соціальною владою.  Згідно з К. Вульфом, «хто, коли, що і 

як може інсценувати та виконувати – це питання влади» (Вульф, 

Антропология: история, культура, философия 151). Поняття соціальної 

влади розуміється Дж. Александером як зовнішня цензура, що визначає 

статус перформансу та легітимує його можливі інтерпретації. На думку 

дослідника, «розподіл влади у суспільстві – природа її політичних, 

економічних та статусних ієрархій, а також відносин між елітами – суттєво 

впливає на перформанс» (Alexander, Social performance: symbolic action, 

cultural pragmatics, and ritual 36). Це означає, що соціальна влада, яка 

визначається соціальною диференціацією у межах соціальних груп, поколінь 

тощо впливає на широту варіацій перформансів у різних сферах суспільного 

життя та взагалі визначає можливість їхньої реалізації. Відповідно, соціальна 

влада є сукупністю політичних, економічних та статусних характеристик, що 

існують у суспільстві та впливають на те, хто може мати доступ до засобів 

символічного виробництва, хто може визначати культурний контекст 

перформансу, а також яка аудиторія братиме участь у перформансі.  

 Таким чином, підхід Дж. Александера є своєрідним примиренням 

презентаційного та репрезентаційного підходу в осмисленні перформансу як 

соціального феномена. Так, дослідник визначає перформанс як безпосередню 

презентацію перформерів перед/разом із аудиторією, що спирається на 

певний сценарій та є платформою демонстрації, втілення, обговорення і 

творення колективних репрезентацій – інтерсуб’єктивно значимих і 

зрозумілих ідей. Виокремлюючи 6 невід’ємних компонентів перформансу, 

автор наголошує на винятковій важливості аналізу будь-якого перформансу з 

точки зору наявності цих складових, природа зв’язку між якими визначає 
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якість перформансу та його успішність чи неуспішність. Значення підходу  

Дж. Александера для царини перформансних досліджень полягає в 

акцентуванні перспективності розгляду перформансу як соціальної події, 

визначеної соціокультурним контекстом. 

Незважаючи на ретельність Дж. Александера в окресленні 

особливостей перформансу як соціального феномена, дослідник теоретично 

не прояснює характер взаємодії учасників перформансу, а також інші 

сутнісні аспекти досліджуваного явища: зосереджуючи свою увагу на 

виокремленні та аналізі структурних компонентів перформансу, автор 

оминає увагою необхідність прояснення самого поняття соціального 

перформансу через виокремлення його конститутивних ознак. Окрім того, 

акцент на структурних компонентах перформансу заважає схопленню цього 

явища у його процесуальності і дослідженню специфіки перформансу як 

події комунікації. Саме тому видається доцільним розглянути конститутивні 

характеристики перформансу як соціального процесу. 

 

1.5. Перформанс як подія самопрезентації4 

Автори проаналізованих у цьому розділі підходів до визначення 

поняття перформансу акцентують на соціальній природі перформансу. 

Ключовою характеристикою перформансу вбачається його здійснюваність, 

взаємодія між його учасниками та обмін символічною інформацією. Така 

взаємодія, відповідно до представників розглянутих підходів, ґрунтується чи 

то на демонстрації (презентації) певного сценарію перформером завдяки його 

артистичним здібностям, чи то репрезентації соціальних зразків у 

типізованих ситуаціях взаємодії.  Е. Фішер-Ліхте, С. Фріс, Е. Гофман, 

Р. Шехнер, а також Дж. Александер наголошують на інклюзивному 

горизонтальному характері стосунків, що виникають у перформансі поміж 

його учасників та спільній творчості як ключовій характеристиці 

                                                             
4 Окремі матеріали даного підрозділу були опубліковані у статті автора «Перформанс як 

рефлексійний акт самопрезентації» у 2018 році (Лігус)  



60 

 

перформансної взаємодії. Водночас, із попереднього розгляду перформансу 

як соціального феномена крізь призму трьох теоретичних напрямів його 

дослідження не випливає чіткого поняття перформансу. Більше того, 

непроясненими залишаються конститутивні характеристики цього явища, а 

також співвідношення понять перформансу і перформативності.  

Розглянемо спершу кореляцію понять перформансу і 

перформативності. Вони найчастіше вживаються як синонімічні або 

взаємозамінні  у проаналізованих концепціях перформансу. Так наприклад, 

Р. Шехнер, Е. Гофман не розрізняють ці поняття, а інші автори не 

загострюють уваги на їхній відмінності. Справді, і перформанс, і 

перформативність співвідносяться зі здійсненням мовленнєвих, художніх і 

соціальних актів і вказують на процесуальність подій, а також творення 

дійсності. Водночас попри деякі спільні ознаки, вони не є тотожними. 

Нерозрізнення понять «перформанс» і «перформативність» несе у собі ризик 

інтерпретації будь-яких культурних феноменів і фактів як перформансів, що 

видається хибним. Саме  тому, на наш погляд, їх варто розрізняти. Якщо 

перформанс означає специфічну ситуацію взаємодії, перформативність є 

поняттям для позначення якості соціальних процесів і дій: перформативність 

є характеристикою виражально-творчого виміру соціальних дій, їхньої 

здатності відкривати простір нових можливостей, а відтак створювати 

соціальну дійсність, а не суто репрезентувати її. 

Такої ж думки дотримуєься і Джудіт Батлер. Дослідниця вважає, що 

«редукція перформативності до перформансу є помилковою» (Butler, 

«Perfomativity»). У контексті ґендерних досліджень, філософиня розглядає 

ґендер як перформативний феномен – сукупність драматичних 

нереференційних тілесних актів. Такий погляд узгоджується із тлумаченням 

поняття перформативності Дж. Остіном, який вирізняв перформативні 

мовленнєві акти, що не описують дійсність, а самі її конституюють  (Austin). 

Згідно з Дж. Батлер, перформативність, на відміну від перформансу, не є 

одиничним актом. Навпаки, перформативність як якість соціальних дій є 
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«повторюваністю норми або ряду норм», що не завжди виявляється лише у 

тетральних діях  (Butler, Bodies that matter 12). Перформативність, робимо 

висновок, є не річчю, не унікальною подією, а якістю діяльності. Це також 

означає, що якщо перформанс як дія завжди передбачає суб’єкт, 

перформативність як повторювана практика є умовою можливості його 

постання. Більше того, у перформативних актах конституюється не лише 

суб’єкт, але і соціальна дійсність: хоч суспільні норми диктують правила 

їхнього втілення у повторюваній поведінці (соціальних ритуалах як 

перформативних актах), однак самі ці перформативні акти є шляхом 

трансформації домінуючих норм, адже вони дають дієвцям вибір їхнього 

втілення.  

Спираючись на ідеї Дж. Батлер, німецька дослідниця Мартіна Шуграф 

(Shuegraf) виокремлює три поняття – Performance, Performanz і 

Performativität – кожне із яких означує відмінні феномени і якості. Зокрема, 

performance визначається як постановка, унікальна невідтворювана подія, що 

обмежена часовими рамками (Shuegraf 68) і передбачає наявність аудиторії, 

яка є ключовою умовою можливості здійснення перформансу. Performanz же 

може бути або німецьким еквівалентом перформансу як події, або позначати 

певний мовленнєвий акт як акт вираження, втілення і здійснення водночас. 

Останнє поняття  Performativität – перформативність – є якістю, яка вказує на 

конститутивний характер лімінальних (межових) соціальних дій.  

Таким чином, видається доцільним розглядати перформативність як 

характеристику соціальних дій, що може виявлятися у перформансах. 

Перформанси відповідно завжди є перформативними, однак не усі 

перформативні процеси і дії є перформансами. Так, наприклад, перформатив 

як вид мовленнєвого акту, виокремлений Дж. Остіном, безперечно має 

ознаку перформативності, однак не є перформансом. Немає достатніх підстав 

інтерпретувати промовляння, що водночас є дією, як  перформанс лише через 

факт його здійснення. Тож якими є конститутивні характеристики 

перформансу? Метою цього підрозділу є визначення його ключових 
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характеристик як соціального явища, спираючись на узагальнення 

проаналізованих соціально-філософських досліджень. Зокрема,  перформанс 

буде розглянуто як рефлексійну, відкриту, самопрезентаційну комунікативну 

соціальну подію, що має творчий потенціал.  

Рефлексійність. Перформанс завжди реалізовується із певною метою, а 

його учасники мають певний намір. Мета учасників перформансу може 

полягати у створенні та контролі вражень, трансляції ідей та спільному 

творенні сенсів. Так, перформер, а також усі, хто долучається до створення 

перформансу, мають усвідомлювати те, що вони роблять і для чого. Іншими 

словами, перформанс, незважаючи на ту свободу, яку він надає своїм 

учасникам, передбачає не бездумні автоматичні вчинки, а свідомі дії, що 

виражають позицію дієвців і мають певну мету. Ця мета, а також певні 

наміри, є підставами перформансів як дій. Отже, рефлексійність 

перформансу відрізняє досліджувану дію від нерефлексійної і неусвідомленої 

поведінки. Нерефлексійна поведінка може включати елементи перформансу 

та ритуалізовані компоненти, однак її не доцільно вважати перформансом 

саме через відсутність усвідомленого ставлення до її здійснення. Так, 

наприклад, усупереч поглядам Е. Гофмана, видається не доречним 

розглядати ритуалізоване втілення норм етикету як перформанс.  

Усвідомлене ставлення учасників перформансу до власних дій можна 

визначити за допомогою поняття рефлексійності, що означає здатність 

усвідомлювати характер та значення своїх дій, аналізувати тут і зараз 

взаємозв’язок власних дій та реакції аудиторії на них. Так, вдаючись до 

перформансу, беручи у ньому участь, його учасники «займають певну 

рефлексійну позицію, або ж установку по відношенню до експресивної дії, а 

також беруть відповідальність за презентацію власних комунікативних 

навичок та результативності їхнього застосування» (Bauman, «Commentary: 

Foundations in Performance» 710-11). Це означає, що «перформер є і 

суб’єктом, і об’єктом одночасно. Він є частиною об’єкта. Перформер має 

потенцію осмислення своєї дії як якогось зовнішнього елементу» (Червоник).  



63 

 

Іншими словами, у процесі перформансу його учасники здійснюють 

аналітичний процес і рефлексію щодо власної ролі у цій соціальній події, її 

значення і власної позиції, що запобігає перетворенню перформансу на 

репрезентацію неінтерналізованих зразків поведінки, які не мають жодного 

значення для їхнього виконавця. Саме тому у перформансі як рефлексійному 

процесі учасники намагаються подолати суто репрезентаційну поведінку. У 

цьому контексті, слушним видається уподібнення Валерієм Савчуком 

перформансу топологічній рефлексії як «рефлексії з визначеного місця і часу, 

що надає перевагу контексту думки і почуття у їхній нерозкладності на 

складові елементи, рефлексії, яка поміщає тіло у мислення і сферу турботи, 

рефлексії, яка розуміє, що її породжуюча структура – тіло і топос, точніше 

тіло-топос як ціле – створює онтологічні умови його існування, рефлексія, 

що виникає до усвідомленої цілераціональності і, зрештою, рефлексія, яка 

реабілітує логос як примусову силу конкретної дії…» (Савчук, «Что 

исполняет перформанс»).  

Перформанс є не лише простором і об’єктом рефлексії його учасників, 

але і сам також є її формою. Так, перформанс є рефлексією щодо соціальної 

дійсності, адже він «транслює невпинний потік зворотного зв’язку з приводу 

того, що відбувається зі світом і людиною» (Кривцова 190). При цьому, 

перформанс є водночас і реакцією (спробою символічного переосмислення) 

на соціальну дійсність, і засобом її трансформації.  За посередництвом 

учасників перформансу відбувається драматичне кодування і конструювання 

певних сенсів чи подій, створення наративу і процес подальшого відтворення 

комунікації.  

Так, наприклад, аналізуючи передвиборчу кампанію Б. Обами 2008 

року як зразок політичного перформансу, Дж. Александер розглядає її як 

процес успішного конструювання наративу національного героя, який може 

розв’язати внутрішні та зовнішні проблеми країни. Згідно з автором, 

успішність такого конструювання та політичного перформансу загалом 

залежить від здатності перформера стати колективною репрезентацією – 



64 

 

«символом, що уособлює найдорожче для громадян» (Alexander, The 

Performance of Politics 18). Це означає, що перформанс як форма рефлексії 

уможливлює створення колективних репрезентацій і може бути засобом 

трансформації публічного життя.  

Отже, рефлексійність є одним із принципів прагматичного успіху і 

відтворення перформансу і перформансної комунікації загалом. На цьому 

наголошує і Н. Луман, вважаючи, що  будь-яка комунікація розглядає себе 

ретроспективно і піддає сумніву  з метою потенціалізації нових можливостей 

комунікації (Общество как социальная система 152). Продовдження 

комунікації є надзвичайно важливим, адже її відтворення – аутопоезис – 

згідно із цим філософом, є запорукою існування і розвитку соціальних 

систем. Саме тому аутопоезис є ключовою характеристикою комунікації, що 

означає «породження внутрішньосистемної невизначеності» (Луман, 

Общество как социальная система 70): комунікація є аутопоетичною, «якщо 

вона постає у рекурсивному зв’язку із іншими комунікаціями, тобто існуючи 

у мережі, відтворення якої здійснює будь-яка окрема комунікація» (Луман, 

Общество как социальная система 87). Таким чином, рефлексія уможливлює 

пошук шляхів продовження комунікації, що виникає у перформансі задля 

його успіху. Виходячи із цього, рефлексійність перформансу є 

конститутивною умовою його резонансу. Окрім того, рефлексійність може 

долати «неймовірність» комунікації.  Значення цього поняття, за Н. Луманом, 

охоплює такі аспекти: неймовірність порозуміння взагалі; неймовірність 

актуальності комунікації за межами конкретної ситуації, а також можливості 

залучення інших учасників;  і зрештою, неймовірність комунікативного 

успіху – солідаризації учасників комунікації, інтеріоризації актуалізованих 

цінностей та раціонального переконання інших («Невероятность 

коммуникации»). Іншимим словами, рефлексія уможливлює порозуміння і 

прагматичний успіх перформансу через пошук і звернення найбільш  

актуальних тем, а також комунікативних (зокрема й експресивних) засобів. 
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Таку ідею поділяє і Віктор Тернер. Згідно з автором, перформанс є 

формою публічної рефлексійності, що виявляється через «дієві коди» 

(«doing» codes) (Turner, «Frame, Flow and Reflection» 465) – драматичні 

способи комунікації, які не редукуються до кодів усного мовлення («talking 

codes»), а охоплюють жести, музику, танець, графічну репрезентацію, 

живопис, скульптуру, а також створення символічних об’єктів (Turner, 

«Frame, Flow and Reflection» 465). Такі дієві коди перформансу є втіленням 

діалектики «“потоку”, що є спонтанним рухом, у якому дія та усвідомлення є 

одним цілим, а також “рефлексійності” як демонстрації основних культурних 

сенсів, цінностей та цілeй у дії, як вони формують та пояснюють поведінку 

людини» (Schechner and Willa 1).  

Таким чином, реалізація перформансу завжди передбачає рефлексію – 

як попередню, так і упродовж дійства. І навпаки, сама рефлексія тісно 

пов’язана із перформансом як самопрезентацією: «для того, аби відчути себе, 

осягнути та зрозуміти, ми інсценуємо себе; ми ідентифікуємо себе у цих 

інсценуваннях та їхньому впливі на інших людей, а також реакції людей на 

наші дії» (Вульф, Антропология: история, культура, философия 150). Саме 

тому перформанс є не лише втіленням колективних уявлень, але і водночас 

вираженням особистого досвіду людини. Перформанс, таким чином, є 

втіленою рефлексією – над соціальною дійсністю, над діями перформера та 

безпосередньою реакцією на них аудиторії. Рефлексійна настанова, що 

реалізовується паралельно із діяльністю учасників перформансу, перетворює 

перформанс на ефективний інструмент соціального дослідження, що крім 

виражального виміру має також вимір споглядально-аналітичний.  

Відкритість. Зважаючи на те, що перформанс – це завжди зустріч 

перформера та аудиторії, визначена їхньою фізичною співприсутністю і 

спільною творчістю, перформанс доречно розглядати як унікальну соціальну 

подію. Подієвість перформансу виявляється у таких його характристиках:  

1) перформанс здійснюється у просторі й часі;  

2) він є не артефактом, а результатом взаємодії;  
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3) перформанс – невідтворюваний і непередбачуваний;  

4) перформанс є «естетичним, соціальним, і навіть політичним 

процесом, у якому обговорюються стосунки, боряться за владу, постають і 

зникають  спільноти» (Fischer-Lichte, The Routledge Introduction to Theatre and 

Performance Studies 42);  

5) перформанс є розривом на тлі повсякденності, лімінальною 

ситуацією, що є підставою проявів можливостей, не усвідомлюваних 

спільнотою раніше. 

Подієвий спосіб здійснення перформансу обумовлює його відкритий 

характер. Поняття відкритості має низку можливих значень, серед яких 

публічність, оприлюдненість, опозиція державній владі як сфери громадської 

думки, репрезентативність влади тощо (Габермас, Структурні перетворення 

у сфері відкритости 44-6). Релевантне для даного аналізу розуміння 

відкритості як характеристики перформансу базується на античній традиції 

розуміння відкритості, що лежить в основі ідеї комунікативної відкритості 

Ю. Габермаса. Так, відкритість є характеристикою співжиття у спільноті: 

зокрема, в Античності відкритість була ознакою полісного життя як царини 

свободи і сферою «політичної комунікативності» (Габермас, Структурні 

перетворення у сфері відкритости 51), що твориться у мовній практиці. Така 

концепція відкритості протилежна так званій репрезентативній концепції, у 

якій відкритість розуміється як однобічна демонстрація влади у 

репрезентативному форматі. У такій ситуації учасники взаємодії, за словами 

Ю. Габермаса, «…показуються,  видають  себе  за  втілення,  як завжди, 

«вищої» влади» (Структурні перетворення у сфері відкритости 50). 

Відповідно, з позицій концепції репрезентативної відкритості перформативна 

дія  індивіда  «має  значення  не  сама  собою,  а  тільки як знак, що відсилає 

до певних смислів, які, власне, й демонструються глядачеві» (Волковинська 

21).  

Натомість простір комунікативної або громадянської відкритості 

уможливлює не лише трансляцію інформації через репрезентацію, але 
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висловлювання суджень і обмін ідеями здатних до критичного мислення 

рівноправних членів громадянського суспільства, які можуть долучатися до 

комунікації незалежно від їхнього соціального статусу. Таким чином, на 

відміну від репрезентативної відкритості, що перетворює публіку на 

пасивних глядачів, комунікативна відкритість уможливлює активну участь 

публіки у комунікації через самопрезентацію. Така відкритість характеризує і 

соціальний перформанс як подію комунікації, адже у перформансі аудиторія 

на рівних із перформером бере участь в обміні й творенні сенсів, а також 

соціальної дійсності.  

Окрім того, відкритість соціального перформансу характеризує також 

його зв’язок зі сценарієм і результатами його реалізації. Як вже було 

зазначено, перформанс завжди має сценарій, а тому не є результатом суто 

імпровізації. Водночас, хоч перформанс є продуманим завдяки  сценарію,  

він не може бути визначальним під час перебігу перформансу або оцінки 

його успішності. Причиною цьому є роль аудиторії, яка може брати участь у 

ньому на рівні з актором. Саме тому, сценарій перформансу в будь-якому 

форматі знакової фіксації його ідеї не здатний повною мірою описати 

наперед усі образи та символи, що будуть актуалізовані під час дійства, а 

також відкриття та стани, досвід яких можуть отримати його учасники.  

Відкритість перформансу передбачає також ризик комунікативної 

невдачі, який «чатує всюди» (Габермас, Постметафізичне мислення 67). З 

огляду на те, щобудь-який перформанс є не артефактом, а радше процесом 

творчості, що починається із запрошення перформером аудиторії до спільної 

участі, його результат є непередбачуваним. Згідно з Р. Бауманом, ключовим у 

розумінні структури перформансу є «запрошення тлумачити акт вираження 

певної інтенсивності та оцінювати його з точки зору здібностей, 

правильності, доцільності або ефективності його реалізації» (Bauman, 

«Performance» 101). Саме тому, незважаючи на різність критеріїв оцінки у 

різних культурах і соціальних контекстах, експліцитні чи імпліцитні реакції 
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аудиторії та першість в ініціюванні оцінювання, перформанс завжди виникає 

у результаті колективної участі.  

Виходячи із цього, не існує двох однакових перформансів, адже спільне 

творення навіть за умови звернення до одного сценарію кожного разу буде 

унікальним. На «неймовірності» перформансної комунікації наголошують 

також Е. Фішер-Ліхте і Альфред Шютц. Згідно з Е. Фішер-Ліхте, реакції та 

дії аудиторії не можна прорахувати повною мірою, хоч застосування  певних 

стратегій постановки (реалізації перформансу) певним чином впливає на 

бажаний результат («Перформативность и событие» 106). А. Шютц своєю 

чергою висновує неймовірність соціальної взаємодії із розрізнення 

процедури проектування і дії. Проектування як передбачення можливих 

результатів та напрямків розвитку подій після вчинення дії, що відбувається 

у потенційному модусі, ніколи не є тотожним реалізації дії. Хоч 

проектування і передбачає досяжність поставленої мети з огляду на 

здійсненність дії як певного типу, а також наявність засобів і мети для його 

здійснення (Шюц, «Выбор между проектами действия» 122-3), воно «як і 

будь-яке передбачення несе із собою свої незаповнені горизонти, які будуть 

наповнюватися лише у процесі здійснення передбаченої події» (Шюц, 

«Выбор между проектами действия» 118).  

Саме тому перформанс не може бути повністю спланований заздалегідь 

і реалізований однією людиною. Виходячи із цього, його не можна 

концептуалізувати як точну реалізацію готового задуму. Цей факт не вказує 

на незалежність перформансу від впливу його учасників. Навпаки, це 

означає, що у перформансі не лише власне перформери, але і аудиторія 

можуть бути активними учасниками перформансу, що виступає результатом 

їхньої співтворчості. Іншими словами, стосунки перформерів та аудиторії 

будуються за принципом симетрії, а самі учасники стають рівноправними 

суб’єктами, впливаючи не лише не реалізацію перформансу, але і один на 

одного.  
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Зважаючи на роль спільних зусиль учаснків у творенні перформансу, 

його варто розглядати саме як спільну дію. Е. Фішер-Ліхте, С. Фріс, 

Е. Гофман, Р. Шехнер і Дж. Александер наголошують на колективному 

характері перформансу, однак у цьому дослідженні видається доцільним 

розрізняти спільну і колективну дії. На відміну від колективної дії, в основі 

спільної дії лежить «спільна, кооперативна раціональність, яку не можна 

звести до набору (колекції) індивідуальних раціональностей» (Лактіонова, 

«Спільні та індивідуальні дії» 108). Ключовою характеристикою спільної дії, 

на якій наголошує Джон Серль у своїй роботі «Колективні інтенції і дії», є 

сприйняття інших як актуальних або потенційних кандидатів для спільної дії, 

а не лише індивідуальних свідомих дієвців (Searle 414). Окрім того, у 

спільній дії індивідуальна інтенція є похідною від спільної інтенції, з якої 

випливає поняття кооперації (Searle 406). Таке поняття спільної дії є 

відповідним нашому визначенню перформансу як процесу спільної 

творчості, у якій самопрезентація кожного учасника передбачає спільні 

наміри. Водночас спільні дії базуються на органічному взаємодоповнені 

індивідуальної та спільної раціональностей (Лактіонова, «Філософія дії та 

активності»), адже нерефлексіне сприйняття як необхідного певного наміру 

як підстави для дії приводить до скоріше колективної поведінки, аніж 

спільної дії.  

Творчий потенціал перформансу. Хоч із першого погляду, соціальні 

події мають справу з повсякденністю, повторюваністю, репрезентацією та 

типізацією соціальної дійсності, усю їхню множину неможливо редукувати 

лише до сфери відтворення соціальних зразків, адже соціальні події мають 

творчий потенціал і є умовами отримання нового досвіду. Творчий потенціал 

соціальних подій виявляється передусім у відкритості їхніх наслідків, про що 

зазначалося вище. Зокрема, соціальні події, що постають у результаті 

соціальних дій, не доцільно визначати виключно через наміри дієвців, адже 

намір не тотожний його здійсненню. Редукція соціальної дії до вихідних 

намірів акторів перешкоджає її подальшій реалізації і оцінці її характеру. Це 
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безпосередньо стосується і перформансу: у процесі здійснення перформансу 

учасники дійства опиняються у ситуаціях, передбачити які заздалегідь було 

неможливо. Саме тому випадковість, часто непередбачуваність здійснення 

перформансу обумовлені креативністю його учасників. 

Перформанс як соціальна подія, що характеризується творчим виміром, 

створюює іншу реальність з метою перетворення дійсності та учасників 

перформансу. На ключовому значенні творчого потенціалу перформансу 

наголошує Пітер Сноу. Згідно з П. Сноу, умової креативності є активність 

уяви як подвійний процес уявляння та здійснення. Ці два аспекти активності 

уяви мають тілесну природу, адже базуються на комплексах 

інтеркорпоральних зв’язків (Snow 81). Відповідно, уява не має бути 

інтерпретована як відсторонене фантазування або марення. За допомогою 

уяви як інструменту креативності перформанси, згідно з П. Сноу, є 

презентацією самої культури. Більше того, перформанс має культуротворчу 

здатність: як креативний процес він є інструментом «критичного 

дослідження культур, їхнього вдосконалення, рефлексії над ними, 

підтримання, і, що більш важливо, створення» (Snow 85). Іншими словами, 

перформанс є не лише засобом дослідження, аналізу та презентації 

соціокультурної дійсності, але і ключовою умовою існування культур, адже 

він підтримує колективні репрезентації, а також може виступати рушійною 

силою їхнього розвитку через візуалізацію можливостей та їхнє подальше 

втілення. У такий спосіб перформанс опосередковано є запорукою існування 

та розвитку культур.  

Як креативна спільна дія перформанс уможливлює культурний поступ, 

що відбувається через рефлексію і трансформацію існуючих культурних 

норм і зразків. Така рефлексія щодо суспільних норм у перформансі є 

втіленнм General Intellect – «сукупного інтелекту суспільства, абстрактної 

думки» (Вирно 73), що в модусі віртуозності й креативності є спільною 

діяльністю, кооперацією та комунікацією. Поняття «General Intellect» 

П. Вірно визначає як «комунікацію, абстракцію, саморефлексію живих істот» 
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(75), що розвивається у «комунікативній взаємодії, у формі епістемологічних 

парадигм, діалогічних перформансів та мовних ігор» (75). 

Таким чином, перформанс як соціальна подія, що має творчий 

потенціал, є маніфестацією залученого й експресивного способу буття 

людини серед інших. Окрім того, як розрив на тлі повсякденності 

перформанс є завжди передумовою нового досвіду. Новизна, як зазначає      

Володимир Приходько,  «виключає байдужість «буття-у-світі», постає у 

фундаментальних почуттях «подиву», «сумніву», «жаху», «суму» тощо і 

карбується у мовленні, перформативно пов’язаному з тілесністю» («Досвід як 

оновлення» 58). Отже, творчий потенціал перформансу як соціальної події 

виявляється у рефлексії, що базується на активності уяви, а також досвіді 

новизни, що уможливлюється відкритим характером комунікації у 

перформансі.   

Самопрезентація актора та аудиторії. Як було продемонстровано 

вище, редукція перформансу чи до репрезентативної поведінки, чи до 

презентації навичок є недоцільною, адже перформанс передбачає і 

презентаційний і репрезентаційний виміри водночас. Однак презентація у 

перформансі виступає не лише як демонстрація навичок, а репрезентація не 

зводиться до відтворення прописаних у сценарії ролей. Зведення поняття 

перформансу до одного із цих двох виначень є редукцією, що нехтує такою 

ключовою характеристикою перформансу як самопрезентація його учасників 

у процесі перформансу.  

Хоч самопрезентація є неможливою без посередництва різноманітних 

інструментів, зокрема тіла, мовлення, засобів символічного виробництва, 

перформанс як соціально-комунікативний феномен є неопосередкованою 

комунікацією між його учасниками, спрямованою на спільну творчість. Так, 

безперечно, процес соціалізації завжди передбачає інтеріоризацію уже 

існуючих поведінкових патернів, сценаріїв розгортання соціальної взаємодії, 

однак існує відмінність між рефлексійним сприйняттям схем відповідно до 
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особливостей особистості та механічним запозиченням об’єктивних масок, 

які не корелюють із особистими переконаннями, цінностями тощо.  

На самопрезенатції як визначальній характеристиці перформанстивної 

дії наголошує Ганна Арендт. Досліджуючи перформативний вимір дії, 

Г. Арендт зазначає, що дію, зокрема перформативну, недоцільно обмежувати 

сферою корисності, адже тоді вона перетворюється на силовий засіб 

досягнення мети за допомогою мови як інструменту трансляції інформації 

(«Становище людини»). Натомість, за словами Г. Арендт, будучи 

взаємопов’язаними, мовлення та дія як перформанс обумовлюють існування 

людей у спільному світі – світі разом із іншими. Так, у дії та мовленні «люди 

презентують себе, активно демонструють унікальну персональну 

ідентичність, і таким чином, презентують себе у світі людей, у той час як їхні 

фізичні якості виявляються без жодної активності в унікальності їхнього тіла 

та звучанні голосу»  (Arendt, The Human Condition 179).  

Усупереч нехтуванню Г. Арендт тілесним виміром перформансної 

комунікації, видається доцільним не обмежувати прояви самопрезентації 

перформерів сферою вербальної комунікації. Так, як зазначає авторка у своїй 

статті, «учасники перформансу не репрезентують предмети чи певні реалії, 

не створюють образи предметів, які не присутні у даний момент часу, не 

імітують певну активність для створення враження автентичності цієї дії, а 

проживають та втілюють символи за допомогою власного тіла чи слів з 

метою самовираження» (Лігус, «Перформанс як рефлексивний акт само 

презентації» 239). Російський мистецтвознавець Борис Юханов зазначає, що 

«перформанс загострює у нас… почуття індивідуального буття. Людина, 

займаючись перформансом, є спеціалістом свого індивідуального виду 

мистецтва, яке у ній уже існує. Вона не шукає його – воно уже у ній» (31). Це 

означає, що перформанс на відміну від театру, неможливий без 

самопрезентації, адже «предметом демонстрації в акціях подібного типу є не 

результат, а процес», а отже поняття «роль» або «образ» для перформансу є 

нехарактерними (Білякович і Вовченко). Напротивагу цьому, перформанс 
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доречно розглядати крізь призму понять автентичності та присутності, що є 

протилежністю репрезентації та дистанціюванню від самої дії.  

Зокрема, через нехтування автентичністю і самопрезентацією, 

перформанс перетворюється на перформативну суперечність, коли сама 

експресивна дія є запереченням власного змісту і мети. Іншими словами, від 

самопрезентації у перформансі залежить його перформативний успіх, адже 

переконання інших у тому, що суперечить власним переконанням порушує 

єдність компонентів перформансу (Alexander). Таким чином, поняття 

перформативної суперечності вказує на межі перформансу: перформативна 

подія може мати прагматичний успіх і загалом означуватися як перформанс 

за умови  своєї несуперечливості й автентичності. У іншому випадку, така 

подія матиме ознаки постановки (спектаклю).   

Виходячи із цього, ключове значення у перформансі має не 

представлення певного артефакту, не демонстрація витвору мистецтва, а 

процес самого дійства, що є самопрезентацією перформера та аудиторії через 

спільну участь у творенні символів та сенсів. Згідно з Екою Коркія, 

«об’єктом творчості виступає не твір, створений художником, а сам 

художник: і найважливішим видається не результат його роботи…, а процес» 

(69). Такої ж думки дотримується і Е. Фішер-Ліхте. Дослідниця зазначає, що 

«дії, як актора, так і глядача не означають нічого іншого, крім того, що дієвці 

реально здійснюють. У цьому сенсі ці дії є самореференційними» (Фишер-

Лихте, «Перформанс и событие» 95).  

Водночас, якщо сенси, які створюються у перформансі у результаті 

комунікації перформерів та аудиторії, не вказують на конкретні предмети, 

твори мистецтва тощо, це не означає їхню беззмістовність, адже саме обмін 

сенсами і є ключовою характеристикою перформансу як соціальної події і 

спільної дії. Обмін сенсами, як висновує авторка у своїй статті, 

«уможливлюється фізичною співприсутністю учасників перформансу та 

їхньою самопрезентаційною поведінкою», а «самопрезентація на відміну від 

репрезентації свідчить про присутність суб’єкту, що презентується, а також 
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його власну активність у створенні, зміні чи підтриманні певного враження 

про себе в інших учасників перформансу» (Лігус, «Перформанс як 

рефлексивний акт самопрезентації» 239). Виходячи із цього, із 

самопрезентації як ключової риси перформансу випливають такі його 

характеристики як присутність, безпосередність та автентичність.  

 

Висновки до Розділу 1. 

У результаті проведеного аналізу специфіки перформансних 

досліджень було виявлено зв’язок їхньої активізації і трансформації із  

перформативним поворотом і постанням нової науково-дослідницької 

царини у другій половині ХХ століття у США – перформансних студій. 

Зокрема, внаслідок перформативного повороту змінюється не лише предмет 

гуманітарних досліджень, але і відбувається трансформація їхніх засад і 

методів, зокрема і у межах філософії. Так, із перформативним поворотом 

поняття перформансу, а разом із ним і подієвості, процесуальності, 

присутності, комунікації, втіленого вираження виходять на авансцену, 

заміщуючи акцент на понятті тексту, артефакту, структури, що приводить до 

розгляду соціокультурної дійсності та її різноманітних процесів і практик як 

перформансу. Окрім того, саме поняття перформансу у перформансних 

дослідженнях втрачає свої первинні мистецькі конотації через акцент 

науковців на соціальній природі цього феномена.      

Таким чином, досвід аналізу явища перформансу, а також підходів до 

визначення поняття переконує, що цей феномен має яскраво виражену 

соціальну специфіку. Перформанс завжди постає як соціальна подія, що 

утверджує горизонтальні стосунки акторів та аудиторії, і спільна дія, адже 

аудиторія має можливість брати активну участь у спільному процесі 

творення смислів. Окрім того, на підставі здійсненого аналізу праць 

зарубіжних вчених, які розглядали явище перформансу, можна виокремити 

три соціально-філософські підходи дослідження цього явища: 
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презентаційний, репрезентаційний, а також прагматичний (культурно-

соціологічний), що об’єднує аспекти перших двох підходів.  

Перший підхід, представлений С. Фрісом та Е. Фішер-Ліхте, базується 

на розумінні перформансу як соціальної події, сенс якої полягає у презентації 

певних здібностей перформера аудиторії. Хоч  автори стверджують про 

конститутивну роль взаємодії актора та аудиторії для перформансу, вони не 

досліджують перформанс як явище комунікації, у якій відбувається 

самопрезентація його учасників.  

Другий підхід, який репрезентують Е. Гофман та Р. Шехнер, у 

соціально-філософському осмисленні перформансу ілюструє 

«функціонально-змістовну спрямованість і комунікативну специфіку 

перформансу як звичного (шаблонного, регулярно повторюваного, 

ритуального) виконання дії» (Романов и Романова 329). Так, у межах цього 

підходу перформанс – це поведінка, шоу (Kirshenblatt-Gimblett, «Playing to 

the senses» 2), що завжди передбачає реалізацію актором певних типізованих 

моделей  з метою впливу на інших. Перформанс, таким чином, є класичною 

драматичною дією – відтворенням певної соціальної ролі. Саме тому цей 

підхід означений у роботі як репрезентаційний.  

Третій підхід, представлений роботами Дж. Александера, заснований 

на тлумаченні перформансу як колективної соціальної дії, що завжди постає 

як соціальна подія, основними характеристиками якої є її успішність чи 

неуспішність, автентичність чи штучність. Ефективність та автентичність 

перформансу, у межах цього підходу, визначається єдністю шести елементів: 

колективних уявлень, акторів, аудиторії, засобів символічного виробництва, 

мізансцени та соціальної влади. Хоч розгляд перформансу з позицій 

культурної соціології, а також акцент Дж. Александера на конститутивних 

компонентах перформансу робить його підхід об’єднавчим щодо 

презентаційного і репрезнтаційного векторів дослідження перформансу, він 

все одно є досить обмеженим, адже автор оминає увагою комунікативний 

потенціал перформансу. 
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Попри продемонстроване розмаїття наукових підходів до розуміння 

перформансу, зокрема і соціально-філософських, автори не виокремлюють 

такі характеристики перформансу як рефлексійність, відкритість, 

креативність та самопрезентацію учасників перформансу. Натомість авторка 

цього дослідження вбачає перелічені характеристики конститутивними для 

перформансу як феномена і витлумачує їх таким чином: «Рефлексійність 

перформансу означає здатність перформера усвідомлювати значення своїх 

дій, свою мету, критично оцінювати свої дії у процесі перформансу, а також 

переосмислення та інтерпретацію соціальної дійсності з метою її 

трансформації. Відкритість характеризує унікальність кожного перформансу 

як результату взаємодії та спільної творчості перформерів та аудиторії і як 

наслідок, неможливість заздалегідь точно прописати сценарій дійства. 

Результат перформансу не може бути визначений заздалегідь, а його сценарій 

може виступати як теоретичний фундамент, гарантій точної реалізації якого 

не існує» (Лігус, «Перформанс як рефлексивний акт самопрезентації 239).  

Відкритий характер перформансу обумовлює його креативність. Так, 

перформанс створює іншу реальність за допомогою творчої уяви з метою 

перетворення дійсності та учасників перформансу. Саме тому, зважаючи на 

креативність перформансу, він забезпечує культурний розвиток і 

трансформацію існуючих культурних норм і зразків. Зрештою, останньою із 

визначених конститутивних характеристик перформансу є самопрезентація 

його учасників. Самопрезентація, на відміну від репрезентації та презентації, 

означає присутність тут і зараз учасників перформансу, їхню активність у 

створенні сенсів за допомогою уяви. Іншими словами, самопрезентація 

передбачає найменше дистанціювання від процесу творчості та його 

результату, що не є артефактом, а також самовираження через проживання 

символів та вербальної чи фізичної взаємодії з іншими. 

Окрім того, жоден із згаданих у цьому розділі дослідників не досліджує 

комунікативну природу перформансу, хоч і не заперечує її. Попри те, що у 

проаналізованих соціально-філософських концепціях розуміння перформансу 
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не обмежується сферою мистецтва, а навпаки розширюється до меж 

публічного простору, автори все ж не акцентують увагу на комунікативному 

значенні цього феномена. Так, незважаючи на акцент С. Фріса, Е. Фішер-

Ліхте, Е. Гофмана, Р. Шехнера та Дж. Александера на важливості 

прагматичного виміру соціального перформансу, автори не переходять від 

констатації прагматичного значення цього явища до аналізу комунікативних 

процесів, які є конститутивними для реалізації перформансу. Так, наприклад, 

у підході Е. Фішер-Ліхте  ключовим поняттям є петля зворотної реакції 

аудиторії, що позначає активність аудиторії у перформансі. Е. Гофман та 

Р. Шехнер також наголошують на колективній природі перформансу, який 

передбачає не лише пасивного глядача, але і взаємодію перформера та 

публіки. Більше того, Е. Гофман використовує поняття перформансу як 

призму для дослідження комунікації. Водночас Е. Гофман не розглядає сам 

перформанс як комунікативну подію.  

Зрештою, Дж. Александер також, аналізуючи структуру перформансу, 

виокремлює такі його необхідні компоненти як актор та аудиторія, взаємодія 

яких уможливлює здійснення перформансу. Водночас, автор не розглядає 

цей стосунок як комунікативний. Тож, незважаючи на наведені вище спроби 

окреслення прагматики перформансу, комунікативний вимір цього феномена 

не стає предметом соціально-філософського осмислення.  

Таким чином, жоден із розглянутих соціально-філософських підходів 

до розуміння перформансу не є вичерпним, бо не розглядає перформанс як 

форму комунікації. Перформанс же вирізняється винятковим 

комунікативним потенціалом. Цю ідею необхідно розуміти не лише в 

термінах Е. Гофмана як можливість кожної людини, перебуваючи у різних 

соціальних контекстах, приміряти різні соціальні ролі (студента, колеги, 

вчителя тощо).  Перформанс доцільно розглядати як комунікативну подію, 

адже він може виступати наративом: перформанс є потребою висловитися 

людини як «homo narrans» (Fisher) і «homo performans», яка не лише оповідає 

історії, створюючи наратив, але живе у цих історіях (Allison); а також 
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формувати суспільний наратив як процес соціокультурного конструювання 

фактів. 

Окрім того, комунікативний потенціал перформансу виражається у 

взаємному обміні думками та переживаннями у вербальній та невербальній 

(тілесній) формах у процесі реалізації перформансу. Така комунікація   

обумовлена трансформацією соціальної ролі автора, який втрачає 

беззаперечне право на визначення результату колективної дії. Це означає, що 

відбувається зміщення акценту з автора на виконавця та аудиторію: 

перформанс утверджує горизонтальні стосунки акторів та аудиторії, 

дозволяючи останній брати активну участь у колективному процесі творення 

смислів, ставати співучасником і співавтором перформансу. Така активна 

залученість аудиторії неможлива без комунікативної взаємодії усіх учасників 

перформансу. Виходячи із цього, без комунікативного виміру перформанс є 

неможливим. Саме тому другий розділ роботи присвячений дослідженню 

феномена перформансу як форми комунікації. 
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РОЗДІЛ 2. 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПЕРФОРМАНСУ 

ЯК КОМУНІКАТИВНОЇ ПОДІЇ 

 

2.1. Комунікація як трансмісія і ритуал: конвергенція двох підходів 

Процеси глобальної трансформації, характерні для соціально-

культурної ситуації останнього сторіччя, виникнення нових форм 

комунікацій, серед яких найбільше значення має Інтернет, перетворили 

індустріальне суспільство на інформаційно-комунікативний «організм», 

життєдіяльність якого зумовлена пануванням різноманітних форм і засобів 

комунікації. Спільна участь, проксеміка, горизонтальні мережі, розширення 

меж свого «я» – саме ці поняття визначають сучасний перехід від 

«раціонального соціального до емпатичної соціальності» (Маффесолі 46), а 

також від механічного соціального порядку до складного органічного, 

ключову роль у якоу відіграє комунікація. Саме вона є необхідним 

інструментом смислового відтворення суспільства, його семантичного 

структурування, а також координації його систем. Визначальна роль 

комунікації у сучасному суспільстві обумовлює потребу у визначенні засад 

концептуалізації поняття комунікації. А головне, прояснення поняття 

комунікації є необхідним з огляду на мету роботи – дослідження 

комунікативного виміру перформансу як соціального феномена. 

До проблеми визначення комунікації та комунікативного дискурсу 

зверталися різні дослідники, присвятивши цим питанням широкий спектр 

праць. Серед них – Т. Лукман, Ч. Бергер, Г. Гадамер, Ю. Габермас, Н. Луман, 

Дж. Остін, Дж. Серль, М. Бубер, М. Бахтін, М. Мак-Люен, Р. Барт, А. Шюц та 

ін. Така значна кількість різних підходів є свідченням проблематичності 

визначення поняття комунікації. Аналізуючи ці підходи, сучасні теоретики 

комунікації намагаються подолати невизначеність вихідних засад 

дослідження комунікації, а також обгрунтувати такі концепції, які б змогли 
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стати платформою для  теоретичного осмислення комунікації як соціальної 

практики. 

Джеймс Кері (Carey), американський теоретик комунікацій, у своїй 

програмній роботі «Культурний підхід до комунікації» усю множину 

підходів до визначення комунікації зводить до двох засадничих: 

трансмісійного та ритуального, що ґрунтуються на різному розумінні поняття 

комунікації. Інтерпретація мови як засобу опису дійсності, подій та досвіду з 

і передачі інформації є характерною для теорій у межах трансмісійного 

підходу. Відповідно до цього підходу, комунікація – це «передача сигналів 

або повідомлень на певну відстань з метою встановлення контролю» (Carey 

15).  Саме тому ключовими поняттями, що визначають трансмісійний підхід, 

є «передача», «відправлення», «трансляція», «презентація інформації 

іншим».   

На відміну від трансмісійного підходу, ритуальний підхід базується на 

ідеї комунікації як «символічного процесу, за допомогою якого створюється, 

підтримується, відновлюється та трансформується реальність» (Carey 23). 

Основними поняттями, які використовують представники цього підходу, є 

«обмін», «участь», «асоціація», «солідарність», «взаємодовіра» (Carey 18). 

Представники  ритуального підходу розглядають феномен макрорівня – 

соціальний порядок – крізь призму комунікативних взаємодій мікрорівня. 

Така теоретична модель надає комунікативній дисципліні центральне місце в 

інтелектуальному житті і наділяє її культурною місією – прояснення 

різноманітних випадків соціальної взаємодії у термінах ритуальної моделі.  

Трансмісійний підхід утвердився у американській та європейській 

гуманітарній думці у 1920-х рр. і залишається одним із найпоширеніших у 

соціокультурному дискурсі сьогодення, а також в академічних колах. 

Тлумачення комунікації як передачі інформації є ідентичним до процесу 

транспортування товару. Така аналогія обумовлена історією вжитку поняття 

в англомовній традиції. Зокрема, Джон Д. Пітерс зазначає, що у XVII столітті 

в англійській мові, поняття комунікації застосовувалося до фізичних 
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процесів передавання (transmission) та метафізичних процесів присутності: 

такі матеріальні речі як одяг, майно, товари, а також нематеріальні світло, 

тепло, благословення, молитва, секрет, думки та ідеї можна було 

«комунікувати» (Peters 391). Витоки трансмісійного підходу можна віднайти 

вже у британському емпіризмі. Уперше ідею комунікації як трансмісії 

висунув Джон Лок, який вважав комунікацію  суто аналітичним процесом, 

коли повідомлення, що передається має інтерпретуватися однозначно 

відповідно до мети мовця (Peters). Іншими словами, якщо у процесі 

комунікації мовці не точно використовують слова для передачі ідей, вони 

створюють лише інформаційний шум, що призводить до непорозуміння.  

 Розробником трансмісійного підходу став математик Клод Е. Шенон 

(Shannon), який у 1948 році визначив комунікацію як процес лінійної 

передачі повідомлень. Згідно з К. Шеноном, основною проблемою 

комунікації є точне або часткове відтворення в одній точці повідомлення, що 

передається з іншої точки (Shannon 379). Відповідно до концепції К. Шенона, 

структура комунікативного процесу визначається сукупністю таких 

компонентів: джерело повідомлень, повідомлення, передавач, канал зв’язку, 

приймач і одержувач (Shannon). Джерело повідомлень – ініціатор 

комунікації, що вирішує, яке повідомлення передати. Повідомлення за 

допомогою передавача трансформується у сигнал, який передається через 

канал зв’язку одержувачу. Відповідно до цієї концепції, мета 

комунікативного процесу полягає у мінімізації різниці між повідомленням, 

що передається, та повідомленням, що приймається задля уникнення втрати 

інформації. Така мета досягається, а комунікація вважається успішною за 

умови проходження повідомленням усіх вище зазначених ланок.  

Як наслідок панування характерної для інформаційної епохи настанови 

освоєння світу через обмін та поширення інформації, контролю простору та 

мислення людей, розширення меж свідомості та знання, трансмісійний підхід 

редукує феномен комунікації до технології трансляції даних. Саме тому ця 

модель комунікації, будучи обмеженою, стала об’єктом критики філософів. 
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Зокрема, Дж. Пітерс вважає, що трансмісійна модель хибна з філософської 

точки зору, містить багато парадоксів, ідеологічно застаріла, а тому має бути 

або доповнена, або взагалі відкинута на користь такої моделі, у якій 

комунікація інтерпретується як процес конституювання та втілення спільних 

смислів (Peters).   

Трансмісійний підхід не враховує специфіку комунікативної події як 

взаємодії індивідів. Навпаки, представники цієї концепції розглядають 

учасників комунікативного процесу як технічні об’єкти – виключно як 

«одержувачів» та «відправників» повідомлення. За словами Ю. Габермаса, у 

такому випадку комунікація є стратегічною дією, функція якої «скорочується 

до засобу передачі інформації» за допомогою мови, що «втратила свій 

потенціал» (Постметафізичне мислення 57-8). Окрім того, у межах 

трансмісійного підходу проблема культурного контексту  розгортання 

комунікації та  специфіка процесу конструювання соціальних смислів у 

процесі комунікації не перебувають у фокусі уваги дослідників. Натомість 

основним вважається передача повідомлення без викривлень та шуму. 

Зазначені недоліки визначення комунікації намагається врахувати 

ритуальний підхід. Дж. Кері ілюструє програмну тезу ритуального підходу, 

звертаючись до поглядів Джон Дьюї, який зазначав: «більш слушно сказати, 

що суспільство існує не лише завдяки трансмісії та комунікації, а й у 

трансмісії, у комунікації» (цитується у Carey 13-4). Це означає, що 

комунікація є не просто зовнішнім об'єктивним процесом, у якому бере 

участь суспільство: суспільство існує через комунікацію, яка є 

конститутивною для нього. 

Хоч ритуальний підхід не заперечує трансмісійний аспект комунікації, 

він не редукує комунікацію до передачі повідомлень про факти. Це означає, 

що з позицій ритуального підходу, комунікація спрямована не на завоювання 

простору через поширення повідомлень на різні відстані, а на забезпечення 

стабільності суспільства у часі. Це відбувається за допомогою репрезентації у 

комунікації колективних уявлень, поширених у межах спільноти, а також 
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конструювання соціальних смислів, і таким чином, соціальної реальності, 

через взаємодію учасників комунікації на основі спільних смислів, які 

актуалізуються та переживаються ними заново. Згідно з Дж. Пітерсом, 

смисли, що постають у процесі комунікації, є публічними, соціальними, адже 

смисли завжди конструюються, є результатами спільною дії, що об’єднує 

владу й істину, розум і почуття (Peters 396).   

На відміну від трансмісійного підходу, ритуальний підхід визначає 

комунікацію як процес «створення, опанування та використання символічних 

форм» (Carey 25). Цей процес відбувається постійно, забезпечує стабільність 

колективних репрезентацій, а також сприяє солідаризації учасників 

комунікації. Це означає, що комунікація, з позицій даного підходу, окрім 

процесу колективного конструювання реальності та соціальних смислів, 

передбачає також неперервний процес їхнього підтримання  та легітимацій у 

суспільній свідомості.  

Таким чином, Дж. Кері пропонує у розумінні поняття комунікації 

виокремити два підходи: трансмісійний та ритуальний. Останній не редукує 

процес комунікації до метафори передачі товару, а намагається врахувати 

такі аспекти комунікативного процесу як специфіка комунікативної події, 

культурний контекст розгортання комунікації та особливості процесу 

конструювання соціальних смислів. Водночас, незважаючи на переваги 

ритуальної моделі комунікації порівняно з трансмісійним підходом, останній 

все одно не варто відкидати. Такий висновок робиться автором у статті 

«Performance as a Communicative Process» (Lihus).  

Видається, що означені дві концепції можуть бути 

взаємодоповнюваними. З прагматичної точки зору, трансмісійна модель 

може бути корисною у дослідженні комунікації для «розрізнення 

комунікативних джерел і отримувачів, для відображення руху потоку 

інформації через системи, для розгляду повідомлень як таких, що мають 

значення, а комунікації – як дії з наміром, що реалізовується з метою 

досягнення певного очікуваного результату» (Craig 81). Окрім того, 
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звернення до ідей трансмісійного підходу актуалізує важливість позитивних 

результатів комунікативних ситуацій і розуміння небезпеки зриву 

комунікації через непередбачуваність процесів зворотного зв’язку та 

можливість незапланованих результатів комунікації. Натомість ритуальний 

підхід передбачає, що комунікацію «символічно можна представити… 

різноманітними способами, у тому числі і як процес трансмісії» (Craig 81).  

Більше того, ритуальний підхід може стати фундаментом 

конститутивного мета-підходу до феномена комунікації, запропонованого 

Робертом Т. Крейгом (Craig). Конститутивна модель може розглядатися як 

мета-модель, що «створює концептуальний простір, у якому можуть 

співіснувати і взаємодіяти різні теоретичні моделі комунікації» (Craig 80). У 

межах цього підходу робиться акцент на конститутивній ролі комунікації, 

яка розглядається як інструмент творення соціальної дійсності, а також як 

платформа саморефлексії та взаємодії з іншими.  

Як уже було продемонстровано вище, питання визначення комунікації 

недоречно розглядати як проблему бінарного вибору між трансмісійною і 

ритуальною моделями. Саме тому конститутивний підхід до комунікації 

видається більш відповідним визначенню комунікації, а також перформансу 

як комунікативного процесу. Так, трансмісійний підхід є не більше, ніж 

спрощеною схемою тлумачення комунікативного процесу, яка не суперечить 

конститутивній моделі. Натомість конститутивна модель передбачає 

співіснування різних вимірів комунікації відповідно до різних традицій її 

концептуалізації. Зокрема, у своїй програмній статті «Теорія комунікації як 

сфера знання» Р. Крейг  виокремлює 7 традицій концептуалізації феномена 

комунікації: риторичну, семіотичну, феноменологічну, кібернетичну, 

соціально-психологічну, соціокультурну, та критичну, які співіснують у 

межах комунікативних студій. Усі вони, згідно з Д. Крейгом, можуть бути 

об’єднані у конститутивній мета-моделі, предметом якої є радше практика 

комунікації, ніж її теоретичні аспекти. Це означає, що конститутивна мета-
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модель комунікації є ширшою за ритуальний підхід Дж. Кері, а тому і більш 

відповідною завданням даного дослідження. 

Зважаючи на нередукціоністські засади конститутивної мета-моделі 

комунікації, у ції роботі вона є однією із засад розгляду перформансу як 

форми комунікації: з такої позиції комунікація розглядається як процес, що 

завжди передбачає як передачу інформації з метою її інтерпретації, так і 

спільне творення сенсів. Так, перформанс як сукупність рефлексійних 

символічних дій може бути повідомленням, яке відрізняється від звичного 

природою знаків, що використовуються для його конструювання, і спільним 

актом творення, адже кожний перформанс відбувається завдяки участі 

перформерів разом з аудиторією, які солідаризуються у процесі обміну 

інформацією, самопрезентації та спільного творення сенсів. Мета-модель 

комунікації, запропонована Р. Крейгом, передбачає, що феномен комунікації 

може бути реалізований у будь-якій символічній формі, що знімає напругу 

окресленої Дж. Кері дихотомії. 

 

2.2. Тілесний і вербальний рівні комунікації 

Відповідно до попереднього розгляду поняття комунікації, комунікація 

з позицій конститутивного мета-підходу Р. Крейга розуміється як соціальна 

подія, у якій обмін інформацією є не ключовою характеристикою, а лише 

супровідною, адже колективна творчість та обмін сенсами хоч і базуються на 

передачі інформації, але не можуть бути редукованими до цього. Навпаки, 

комунікація є перш за все обміном ідеями з метою їхнього втілення, спільним 

переживанням і конституюванням сенсів, вираженням та переосмисленням 

колективних репрезентацій. 

Традиційне тлумачення комунікації як обміну сенсами втілене в 

об’єктивістському підході, що переважно є підгруням концепцій у межах 

вище згаданого трансмісійного підходу. Відповідно до об’єктивістського 

підходу, комунікація відбувається виключно за допомогою природної мови, 

адже лише речення, висловлювання і слова, які їх утворюють, мають сенс. У 
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межах об’єктивістського підходу висувається ідея про те, що речення 

виражають пропозиції, які мають суб’єкт-предикатну структуру. Саме тому 

природна мова виражає сенс тією мірою, якою вона містить пропозиції, що 

дозволяють мовцям робити твердження про стани справ і здійснювати інші 

мовленнєві акти. Пропозиції набувають сенсу завдяки правилам синтаксису і 

складають міркування на основі законів логіки.  

Такий погляд на комунікацію, що визнає лише природну мову за 

джерело сенсу, нехтує значенням людської тілесності у комунікації як 

чимось нижчим за вербальний спосіб трансляції сенсів. Зокрема, такої 

позиції дотримуються Ю. Габермас та Г. Арендт. Ю. Габермас у своєму 

дослідженні комунікативної дії обмежується вербально вираженими діями, 

вважаючи виправданим ігнорувати їхні невербальні прояви (цитується за 

Rich and Craig 391). На його думку, невербальна дія не є рефлексійною, адже 

вона «не дає розпізнати себе із себе самої як ту саму дію, що була 

запланована» (Габермас, Постметафізичне мислення 50). Більше того, на 

відміну від вербальної комунікації невербальні дії визначаються філософом 

як ціледіяльність, що не передбачають взаємопорозуміння як своєї мети. 

Згідно з Ю. Габермасом, перформативна комунікація втілює саме 

раціональність взаємопорозуміння, підґрунтям якої є не жестова трансмісія 

значень, а «досвід непримусово об’єднувальної, спроможної до консенсусу 

сили аргументативного мовлення» (Постметафізичне мислення 53). Це 

означає, що за Ю. Габермасом, лише мова є умовою взаємопорозуміння у 

комунікативній дії.   

Г. Арендт також цариною перформансної комунікації вважає мовлення. 

На думку філософині, публічне мовлення є соціальною дією, на відміну від 

невербальних дій, зокрема, висування у публічному просторі через тілесну 

появу у ньому, що є лише передумовою комунікативної спільної дії. Згідно з 

Г. Арендт, усе, що люди знають або досвід чого мають, набуває сенсу лише у 

мовленні: «люди, які живуть, рухаються і діють в цьому світі, можуть 
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відчувати багатозначність тільки тому, що вони можуть спілкуватися і 

всьому надавати значення, у тому числі і собі.» (Становище людини 4).  

Водночас сучасні філософські дослідження комунікації переконують, 

що явище комунікації постає як єдність тілесного і вербального вимірів. 

Згідно з К. Вульфом, «мова вкорінена у безпосередньому русі людського 

тіла, в артикуляції голосового апарату і мовлення, що з нього виникає, а 

також в артикуляції думок, що його супроводжують» (Антропология: 

история, культура, философия 129). Окрім того, людське тіло, за 

визначенням К. Вульфа, – носій людської історії і культури (Антропология: 

история, культура, философия 125), а отже є втіленням практичного знання і 

досвіду, засобом їхнього вираження та оформлення. Саме енергія тіла 

перетворює світ у слово і образ, в інсценування та перформанс.  

На ключовій ролі тілесного виміру комунікації наголошує також 

британсько-американський філософ Грегорі Бейтсон, дослідження якого були 

витоковими для царини перформансних студій. На думку Г. Бейтсона, мова – 

це перш за все жест (19), а «просто слів» не існує. Така позиція не применшує 

значення природної мови у комунікації, однак певним чином змінює акцент: 

комунікація розуміється як єдність її вербального і невербального вимірів. 

Зважаючи на той факт, що комунікація завжди відбувається як на рівні 

свідомості, так і тілесності, об’єктивістське обґрунтування комунікації 

виявляється спростовним. Про це зазначають і теоретики перформансу. 

Зокрема, згідно з Д. Конкергудом, розуміння комунікації виключно як 

взаємообміну інформацією та трансляції смислів за допомогою природної 

мови є хибним через редукціонізм такої позиції. На думку Д. Конкергуда, 

«упередження щодо візуального/вербального у західних концепціях знання 

засліплює дослідників, не дозволяючи їм побачити смисли, що 

висловлюються через інтонацію, мовчання, напруження тіла, підняті брови,  

пустий погляд тощо» (Conquergood, «Performance Studies» 146). 

Критика об’єктивістського підходу до комунікації та її редукції до 

обміну інформацією за допомогою лише вербальних засобів є ключовою 
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ідеєю американського філософа Марка Джонсона (Johnson), який у своїй 

роботі «Значення тіла: естетика людського розуміння» (The Meaning of the 

Body) критикує дуалізм тіла та свідомості з позицій прагматичної філософії 

свідомості, що об’єднує підходи когнітивної науки та феноменології. У цій 

роботі М. Джонсон стверджує, що природна мова не є винятковим засобом 

комунікації. Згідно з автором, сенс створюється через тіло  і вкорінений у 

втіленому русі, емоціях та почуттях. При цьому, сенс розуміється автором як 

допредикативний стосунок активного тіла (до структурування світу).  

Позиція М. Джонсона характеризується розумінням тілесності й 

свідомості як двох взаємопов’язаних вимірів комунікавтиного процесу  (11). 

Згідно з філософом, будь-який комунікативний процес базується на тілесній 

взаємодії і має тілесний вимір, адже «без емпіричної вкоріненості, сенси були 

б чудесами, що виникали б ex nihilo як безтілесні розмисли» (Johnson 26). 

Автор зазначає, що рівень тілесної комунікації передує будь-якому 

свідомому раціональному обміну сенсами: «вкорінені у тілі структури сенсу 

лежать в основі концептуалізації та міркування, включаючи навіть найбільш 

абстрактні модуси мислення» (Johnson 33). Таким чином, згідно з 

М. Джонсоном, полісенсорна взаємодія людини зі світом є фундаментом 

реалізації вербальної комунікації. 

Більше того, людське розуміння і досвід починаються саме з освоєння 

світу людиною через тіло. Це означає, що тілесний вимір комунікації є 

простором допредикативного, непропозиційного сенсу, що  «є основою усіх 

форм сенсу» (Johnson 31). Цю ідею ілюструє специфіка онтогенезу людини. 

Зокрема, діти, освоюючи світ, розвивають свою здатність сприймати об’єкти, 

визначати причинний зв’язок, інерційний рух, що стає запорукою навички 

розпізнавання сенсу в об’єктах та подіях, які утворюють спільний досвід 

оточуючого світу. Знання та враження про останній, у свою чергу, 

передаються через комунікацію за допомогою тіла у першу чергу. Таким 

чином, у контексті людського онтогенезу, здатність ініціювати символічну 
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комунікацію та брати участь у ній обумовлюється втіленою кінестетичною та 

емоційною взаємодією з людьми та об’єктами навколо нас.  

Подібна ідея була висловлена у історії філософії раніше Джоном 

Гербертом Мідом, автором підходу символічного інтеракціонізму, який 

умовою комунікації вважав знання жестів та правил їхнього відтворенння. 

Процес формування цього знання  відбувається одразу після народження 

через імітацію дитиною жестів дорослих. Механізм такого наслідування 

полягає у відборі жестів, що знаходять відгук у індивіда, який реалізовує 

жест, і водночас у інших спостерігачів, що поступово приводить до 

оформлення множини загальнозрозумілих жестів в єдине ціле – репертуар 

можливих моделей поведінки. Хоч Дж. Г. Мід розглядав комунікацію як 

«складний органічний процес», і «динамічний процес» (Mead 7), що не 

зводиться до своїх складових елементів, все ж початок комунікації філософ 

вбачав саме у тілі, зокрема жестах як тілесних рухах. 

Повертаючсь до позиції М. Джонсона, можна стверджувати, що  

інтерпретація світу є процесом конструювання сенсів у спогляданні та 

фізичній взаємодії з іншими. Люди постійно віднаходять, створюють та 

комунікують сенси. Саме тому світ не уявляється сталим, він не 

«наповнениий наперед конкретними об’єктами з конкретними якостями» 

(Johnson 39). Так, сенси конструюються у процесі інтерактивних розвідок, що 

водночас є тілесними і рефлексійними, адже у процесі рефлексії над 

первинними враженнями після безпосередньої взаємодії із об’єктами 

зовнішнього світу виникають ідеї про них. Окрім того, такий характер 

творення сенсів втілює таку ключову характеристику процесу розуміння 

світу як інтерсуб’єктивність. Зважаючи на те, що люди – не ізольовані істоти, 

що самостійно конструюють моделі світу незалежно від інших, люди знають 

світ з іншими і завдяки іншим. Саме тому тілесна інтерсуб’єктивність  є 

конститутивною для ідентичності людини. 

Таким чином, соціальна комунікація може відбуватися у різній 

знаково-символічній формі, а її прояви не можна редукувати суто до 
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вербальних засобів. Саме тому в комунікації доцільно виокремити два 

взаємовизначальних виміри: перший пов’язаний із матеріально-тілесною 

взаємодією учасників комунікації, а другий – з конституюванням смислів, що 

потребує використання мови як системи знаків та рефлексії. Слід наголосити, 

що розрізнення цих вимірів є суто теоретичним, адже вони становлять 

складну єдність. Метою такого розрізнення є прояснення різних аспектів 

комунікації і їх виявлення у перформансі як комунікативному феномені.   

На винятковому значенні і єдності цих двох вимірів комунікації 

наголошує Ганс Ульрих Ґумбрехт. Саме тому концепція виробництва 

присутності Г. У. Ґумбрехта, німецько-американського літературознавця і 

теоретика культури, є фундаментальною для концептуалізації перформансу 

як комунікативної події. Вона демонструє можливість  аналізувати «усі 

культури і культурні об’єкти … як складні поєднання одночасно ефектів 

значення і ефектів присутності» (Гумбрехт, Производство присутствия 31). 

У концепції філософії присутності, що перебуває «по той бік 

універсалістських претензій герменевтики» (Гумбрехт, Производство 

присутствия 73), і втіленість, і вербальне вираження є рівнозначними 

характеристиками комунікації.   

Спираючись на традицію критики скриптоцентризму, Г. У. Ґумбрехт 

критикує класичний раціоналізм із його ідеєю безтілесного суб’єкта, який 

споглядає світ. У своїй роботі «Виробництво присутності: чого не може 

передати значення», автор наголошує на необхідності повороту від культури 

значення – європейської картезіанської традиції – до культури присутності, 

що передбачає реабілітацію чуттєвості, просторовості і тілесності, а також 

переосмислення комунікації як єдності вербального та невербального 

вимірів. Тілесний аспект комунікації у філософії присутності розглядається 

крізь призму поняття «присутність», що протиставляється класичній суб’єкт-

об’єктній парадигмі дослідження та інтерпретації. Присутність визначається 

як «не часове, а просторове відношення до світу та його предметів» 
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(Гумбрехт, Производство присутствия 10), де присутнє може безпосередньо 

впливати на тіло людини через матеріальні засоби комунікації.  

Комунікація у концепції Г. У. Ґумбрехта визначається як  процес 

виробництва присутності, адже «будь-яка форма комунікації завдяки своїм 

«матеріальним елементам» неодмінно зачіпає специфічними і 

різноманітними способами тіла людей, що спілкуються між собою» 

(Производство присутствия 29). Окрім того, філософ не лише вказує на роль 

тілесності у комунікації, але і наголошує на її перформативному характері, 

вважаючи, що присутність не існує без її виробництва – виявлення, появи, 

висування вперед. Іншими словами, присутність є завжди динамічним 

процесом виявлення дечого у часі й просторі, що інтенсифікує переживання 

його впливу на людину та її тіло у процесі взаємодії. Саме тому присутність 

завжди передбачає своє виробництво у якості динамічного виявлення ефектів 

присутності в просторі. Виходячи із цього, очевидним є те, що феномен 

присутності та її виробництва повною мірою стосується сфери людської 

інтеракції, а саме комунікації, адже комунікація є простором постійного 

виявлення людей у полі зору інших учасників комунікації, неперервною 

взаємодією і впливом одне на одного, зокрема на тілесному рівні.  

Акцент Г. У. Ґумбрехта на понятті присутності є реакцією на «засилля» 

в гуманітарних науках герменевтики – практики приписування значень. На 

думку філософа, герменевтика є втіленням метафізичної традиції та культури 

значення, що спирається на ідею дуалізму «духовного» і «матеріального», 

примату духовного над матеріальним у суб’єкті і об’єкті, значення, знаку та 

часу як атрибуту свідомості. Г. У. Ґумбрехт критикує, підтримуючи позицію 

теоретиків перформативного повороту, герменевтичний метод за його 

спрямованість на тлумаченням світу як тексту. Напротивагу герменевтиці, 

філософ пропонує інший підхід, що не нехтує матеріальним виміром 

досліджуваних предметів через упередження, начебто матеріальна форма є 

поверхнею, що приховує справжній сенс. Альтернативою 

«інтерпретативного» дослідження комунікації, пропонованою 
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Г. У. Ґумбрехтом, є поворот до розгляду матеріальних факторів комунікації 

та поняття присутності. Відповідно до філософії присутності,  герменевтика 

має бути заміщена дослідженням комунікації в усіх її проявах (не лише 

термінах значення і вербальних засобів), а отже, проблема значення та 

інтерпретації має трансформуватися у питання виникнення сенсу у 

комунікації.  

Водночас, концепція філософії присутності хоч і актуалізує виняткове 

значення тілесного виміру комунікації, однак розглядає його у нерозривному 

зв’язку із вербальним виміром. Такий підхід є виправданим, адже самі 

ситуації комунікації проблематизують присутність як феномен, що ніколи не 

є постійним і незмінним. Г. У. Ґумбрехт вживає поняття «ефекти 

присутності», адже «присутність взагалі» постає ідеальним типом, що завжди 

виявляється через явища присутності (Производство присутствия 110). У 

свою чергу, ефекти присутності завжди опосередковуються ефектами 

значення (ефекти значення виробляють ефекти присутності), які є втіленням 

культури значення: будь-якому промовлянню, жесту, образу приписується 

приховане значення, що, начебто, якнайповніше виражає їхній сенс.  

Така позиція автора свідчить про те, що Г. У. Ґумбрехт, 

протиставляючи культуру значення і культуру присутності, не заперечує 

цінності жодної з двох. Навпаки, філософ слушно наголошує на тому, що 

базовий вимір культури конструюється дискурсивно через мову та значення. 

Незважаючи на розрізнення культур присутності та значення,  ці два типи 

культури не суперечать одна одній, адже феномени мови і присутності не є 

опозиціями. Так, ефекти значення уможливлюють виявлення ефектів 

присутності і навпаки. Отже, у концепції виробництва присутності два 

виміри комунікації – тілесний та вербальний – є взаємодоповнюваними.  

 Саме тому з позицій концепції філософії присутності досвід 

присутності завжди виникає у дискурсі, який є контекстом ефектів 

присутності. Така позиція запобігає редукції комунікації до одного із 

означених аспектів: дискурсивний вимір комунікації допомагає виявленню 
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ефектів присутності на власному тлі та не може їх витіснити. Доречним тут є 

визначення Г. У. Ґумбрехтом взаємозв’язку ефектів присутності та ефектів 

значення через поняття коливання – почергового висування кожної зі 

складових комунікації,  яке має ефемерний статус, адже ефекти присутності 

та значення неможливо вхопити і визначити.  

Філософія присутності Г. У. Ґумбрехта, хоч і є чи не першою спробою 

аналізу і протиставлення двох фундаментальних позицій розуміння культури 

і її фактів, виявляється ідейним продовженням філософських пошуків деяких 

дослідників ХХ століття. Зокрема, суголосною поглядам Г. У. Ґумбрехта 

щодо єдності ефектів значення і присутності у культурі й комунікації 

видається феноменологічна концепція М. Мерло-Понті, у якій  філософ 

піддає критиці класичний суб’єкт-об’єктний дуалізм. Напротивагу ключовій 

для картезіанської традиції ідеї подвоєності світу на внутрішній і зовнішній і 

дихотомії суб’єктивного і об’єктивного, М. Мерло-Понті наголошує на іншій 

подвоєності стосунку світу і людини. Зокрема, М. Мерло-Понті йдеться про 

процес взаємного творення світу через людський досвід, передусім тілесний, 

і навпаки визначення тілесного досвіду світом не як відстороненим об’єктом 

дослідження, а таким, що нас оточує і включає. Згідно з М. Мерло-Понті, 

«наше тіло – першопричина вираження, те, що проектує значення назовні» у 

світі (Феноменология восприятия 196), світ оточує тіло і утворює із ним 

нерозривну єдність. Ця єдність як і комунікація уможливлена розривом – 

тілом як складкою на тлі світу. Зважаючи на те, що тіло є завжди відкритим 

світові, «воно не може бути відірване від світу», що перетворює світовий 

простір на простір співбуття у світі (Приходько, «Досвід як оновлення» 59). 

Акцентуючи увагу на цих принципах, М. Мерло-Понті перевершує 

презентаційний і репрезентаційний підходи своєю концепцією досвіду і 

тілесної комунікації, долаючи їхню обмеженість. 

Визначаючи людське тіло як джерело комунікації, М. Мерло-Понті, 

змістом комунікації вбачає жести, які виражає тіло. Жести як символічні дії 

визначаються культурою, що є тлом комунікативних дій, створеним 
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колективною соціальною діяльністю. М. Мерло-Понті наголошує, що 

творення сенсу починається на рівні домовної символізації, коли тіло 

використовує себе у якості символу через жести і міміку. Смисл жестів 

осягається у дії, фундаментальною умовою якої є людський тілесний досвід: 

«Я розумію іншого своїм тілом, як своїм же тілом сприймаю «речі». Смисл 

«зрозумілого» таким чином жесту – не за ним, він змішується зі структурою 

світу, який окреслюється жестом і який я беру на себе, він розтікається по 

самому жесту» (Мерло-Понти, Феноменология восприятия 243). Таким 

чином, завдяки тілу як умови можливості допредикативного досвіду, а також 

культурному об’єкту, засобу вираження і втілення сенсу людина здатна 

розуміти інших, а також стверджувати себе у процесі інтерсуб’єктивної 

комунікації. У комунікації конвенційна символізація за допомогою мовних 

засобів (виражається у мовленні, мові, мистецтві, науці тощо) є вторинною 

по відношенню до сприйняття і первинної символізації, що відбувається у 

жестах. Таку ідею поділяє і М. Джонсон, слушно стверджуючи, що «увага до 

тілесних рухів є ключем  до розуміння того, як речі та досвід набувають 

сенсу для нас» (The Meaning of the Body 22). Зважаючи на те, що сенс 

конструюється у контексті тілесної взаємодії, для розуміння цього втіленого 

сенсу («embodied meaning») необхідно звертатися до аспектів досвіду поза 

словами та висловлюваннями – якостей, образів, почуттів та емоцій і 

зокрема, жестів. 

М. Мерло-Понті розуміє жест досить широко, наголошуючи на 

нерозривному зв’язку жесту зі смисловою структурою світу. Мовлення, 

також виступаючи жестом, як і сприйняття світу та Іншого, є проявом 

тілесної інтенційності. Іншими словами, інтенційність не є характеристикою 

виключно людської свідомості, але визначає тілесний спосіб буття у світі. 

М. Мерло-Понті, як і Г. У. Ґумбрехт, критикує об’єктивістичні лінгвістичні 

теорії мови, у яких мова тлумачиться як логічно впорядкована, визначена 

синтаксичними правилами і незалежна від досвіду сукупність знаків. Згідно з 

М. Мерло-Понті, «не існує аналізу, який прояснив би природу мови 
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остаточно і вибудував би поняття про неї як об’єкт» (Phenomenology of 

Perception 455). Виходячи із цього, мова для автора є чимось більшим за 

предмет мислення і засіб комунікації. Саме тому М. Мерло-Понті, на відміну 

від Дж. Г. Міда, який підкреслював значення соціального досвіду і 

структурно впорядкованих мовленнєвих жестів, намагається замінити 

структурну лінгвістику феноменологією людського мовлення, звертаючись 

до суб’єкта, що промовляє, і підкреслюючи значення особистісного, 

індивідуального й унікального досвіду.  

Подібне розуміння мови не лише як системи словників, впорядкованих 

за синтаксичними правилами, що безумовно є передумовою комунікації та її 

основним інструментом, а як діяльності учасників комунікації є 

визначальним для дослідження комунікативної природи перформансу і 

представлене у концепції Юрґена Габермаса. Згідно з філософом, 

комунікація обумовлена механізмами розуміння та дії, що 

опосередковуються мовленням. Саме тому ключовими у комунікації є 

мовлення як активність суб’єктів і суб’єкт, що мовить і виражає за 

допомогою мовного апарату власні інтенції та цінності. Мовлення є умовою 

можливості співвіднесення та узгодження уявлень про світ учасників 

комунікації, а також їхніх дій, адже, згідно з філософом, механізми 

взаєморозуміння закладені саме у мовленні. 

Незважаючи на те, що мовлення також можна тлумачити як рух, 

вербальне мовлення менше, ніж жест, залучає усе тіло. Так, промовляння 

передбачає меншу частку тілесної складової у порівнянні з будь-яким 

фізичним жестом – мімкою, стрибком тощо, адже медіумом передачі 

інформації через репрезентацію значень у вербальній комунікації є мовні 

символи. Водночас основною метою мовлення є не суто репрезентація 

значень, а встановлення взаємопорозуміння – консенсусу між учасниками 

комунікації з приводу комунікативної ситуації та її можливих наслідків. 

Ю. Габермас характеризує комунікативну ситуацію як таку, за якої «мовець і 

слухач приймають перформативну позицію, з якої вони спілкуються один з 
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одним як члени інтерсуб’єктивно розділеного життєсвіту їхньої мовної 

спільноти» (Постметафізичне мислення 52). Така специфіка комунікативної 

ситуації обумовлює статус мовця і слухача «поза світом», що означає 

необ’єктивістський характер порозуміння як мети комунікації.  

Взаєморозуміння виключає, згідно з Ю. Габермасом, стратегічний 

вплив, можливість зовнішнього нав’язування згоди між учасниками 

комунікації, адже взаєморозуміння вимагає від мовців та слухачів досягнення 

домовленості з приводу комунікативної ситуації та спільної мети 

(Постметафізичне мислення 54). Іншими словами, комунікативна ситуація, 

спрямована на встановлення взаєморозуміння між її учасниками, не має 

визначатися індивідуальними мотивами окремих діячів, адже тоді вона 

перетворюється на одновекторну стратегічну дію. Навпаки, комунікативна 

дія реалізується через «підведення егоцентричних, притаманних конкретному 

діячеві орієнтацій дії та здійснення дії під структурні обмеження 

інтерсуб’єктивно розділеної мови» (Габермас, Постметафізичне мислення 

56).  

Така комунікативна настанова обумовлює перформативну позицію 

учасників комунікації, які за допомогою вербальних засобів домовляються 

про щось, утворюючи, таким чином, певну спільність. У такий спосіб  

«закладається основа для сприйняття і визнання іншого як рівноправної і 

вільної особистості, отже, виходу суб'єкта за свої власні межі як 

самоподолання, як "перейняття перспективи" іншого, а отже, і толерантного 

ставлення до іншого. І цей процес здійснюється на основі "волі до 

взаємності", тобто взаємовизнання» (Єрмоленко, Комунікативна практична 

філософія 44).  

Виходячи із цього, комунікативна дія реалізовує потенціал мови як 

засобу взаєморозуміння, адже обмеження функції мовлення лише передачею 

інформації редукує комунікацію до стратегічної взаємодії на кшталт передачі 

наказів чи погроз. Водночас згідно з Ю. Габермасом, комунікація завжди 

передбачає нормативний вимір, що у мовленні представлений через 
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«життєсвітове підґрунтя» (Постметафізичне мислення 59), або життєсвіт. 

Життєсвіт постає як «культурно-успадкований і оформлений у мові запас 

взірців пояснення, що з очевидністю стверджується в повсякденній 

комунікативній діяльності людей» (Єрмоленко, Комунікативна практична 

філософія 43). Життєсвіт, на думку Ю. Габермаса, являє собою «глибинний 

шар нетематичного знання, у якому корениться визначене горизонтом 

бачення і контекстом знання, що виступає на передній план» 

(Постметафізичне мислення 71) у конкретних комунікативних ситуаціях, а 

тому є сутнісно відмінним від знання, що визначене горизонтом бачення, і, 

виходячи із цього, є центром мовленнєвої ситуації. Зважаючи на такі ознаки 

життєсвіту, виокремлені філософом, як безпосередня ймовірність, 

тоталізувальна сила (світоутворювальний характер), голізм (життєсвіт як 

хаща), життєсвіт можна вважати об’єднавчим для апостеріорного знання про 

світ та апріорного мовного знання (Габермас, Постметафізичне мислення 

74), а отже і фундаментом для культурного поступу та соціальної інтеграції. 

Соціальна інтеграція уможливлюється актуалізацією, тематизацією 

життєсвітового підґрунтя у комунікативній дії.  

Ю. Габермас розглядає комунікативну дію та вербальну комунікацію 

загалом з позицій прагматичної настанови, у контексті якої питання 

адекватності відношення між мовою і світом не є важливим і навіть 

коректним. На противагу цьому, ключовим критерієм значущості комунікації 

визначається дискурс, у якому відбувається інтерсуб’єктивне визнання 

мовцями і слухачами цінностей, які виражають і аргументують учасники 

комунікації. Відповідно до такої настанови, формальна згода слухачів на дію 

мовця має другорядне значення у порівнянні зі взаєморозумінням, що має 

бути основним принципом координації комунікативної дії, який відрізняє її 

від інструментальної дії. Остання базується на реалізації плану та має на меті 

вплив на слухачів, зовнішнім покладанням на них наміру досягти згоди 

(наприклад, через погрозу), а не співпрацю та розуміння. Водночас 

комунікативна дія не виключає непряму реалізацію мовцем задуму впливу на 
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свою аудиторію, однак цей вплив у комунікативній дії підпорядковується 

меті досягнення взаєморозуміння. Саме тому філософ наголошує на 

«необхідності переходу від об’єктивістської настанови діючого, який хоче 

спричинити щось у світі, до перформативної настанови мовця, який хоче 

домовитися про щось з іншою особою» (Габермас, Постметафізичне 

мислення 105-106). 

Отже, згідно з Ю. Габермасом, мова – не засіб передачі інформації, а  

«медіум, у якому учасники комунікації можуть інтерсуб’єктивно поділяти 

розуміння деяких речей» (Постметафізичне мислення 110). Вербальна 

комунікація слугує не лише реалізації стратегічних цілей, а і, що важливіше, 

досягненню консенсусу через інтерпретацію елементів спільного репертуару 

з огляду на життєсвіт, який є нематизованим горизонтом сприйняття світу 

визначеним культурним контекстом спільного життя.  

Така позиція Ю. Габермаса щодо специфіки та мети комунікації 

кореспондує представленій у попередньому підрозділі інтерпретації поняття 

комунікації. Більше того, вона є підставою для розгляду перформансної 

комунікації як простору реалізації комунікативної раціональності. Водночас, 

незважаючи на авторитетність і значення теорії комунікативної дії 

Ю. Габермаса у філософському дискурсі, такий погляд ігнорує її тілесний 

вимір. Так, Ю. Габермас досліджує комунікацію як сукупність мовленнєвих 

актів, метою яких є взаємопорозуміння їхніх учасників, що уможливлюється 

лінгвістичними засобами. Згідно з філософом, мова як медіум і телос 

комунікації взаєморозуміння або ж  консенсус взаємно конституюють одне 

одного. Вони співвідносяться як засіб і мета відповідно. Водночас наше 

дослідження демонструє обмеженість такого тлумачення комунікації, 

зважаючи на взаємодоповнюваність вербального виміру тілесною складовою.  

Виходячи із зазначеного вище, невід’ємним виміром комунікації є 

тілесний. Саме тому концепцію «виробництва присутності» Г. У. Ґумбрехта 

можна вважати об’єднавчою щодо концепцій М. Джонсона, М. Мерло-Понті 

та Ю. Габермаса: автор стверджує про необхідність розгляду комунікації 
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крізь призму людської тілесності, що виражає присутність, але водночас 

наголошує і на конститутивному значенні природної мови, що є втіленням 

культури значення у комунікації. Виходячи із цього, концепцію виробництва 

присутності видається слушним застосувати до аналізу феномена 

перформансної комунікації: ситуація комунікації може бути пояснена як 

взаємозв’язок і взаємодоповнення ефектів присутності ефектами значення, 

що завжди являє собою соціальну подію. Це означає, що подія перформасної 

комунікації передбачає взаємозв’язок і взаємодоповнення тілесного виміру 

виміром вербальним, які в тандемі є умовою можливості ефективного 

успішного соціального перформансу. 

Отже, комунікацію недоцільно редукувати до процесу стратегічної 

передачі інформації за допомогою виключно вербальних засобів. Поняття 

комунікації не вичерпується визначеннями об’єктивістського типу, що 

нехтують значенням тілесного виміру комунікації, а також досягненням 

консенсусу у дискурсі як основної мети комунікації. Комунікація, таким 

чином, уможливлюється не лише засобами мови, але і безпосередньою 

присутністю учасників комунікації. Фізична присутність є запорукою 

комунікації, що на рівні з вербальною компонентою є конститутивною для 

успішної її реалізації.  

 

2.3. Комунікативна подія перформансу 

Тож спробуємо переосмислити перформанс крізь призму концепції 

філософії присутності Г. У. Ґумбрехта. Відповідно до попереднього розгляду 

феномена перформансу з позицій соціальної філософії, перформанс 

визначається через поняття не просто індивідуальної дії, а взаємодії та 

зв’язку, адже він ніколи не є самопрезентацією однієї людини без публіки. 

Іншими словами, для реалізації перформансу необхідна аудиторія, що зможе 

засвідчити факт дії перформера та вступити з ним у взаємодію. Саме тому 

перформанс завжди є спільною дією, у реалізації якої беруть участь актори та 

аудиторія. Навіть коли перформер працює один, він завжди включає у свою 
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діяльність глядача, заохочує його до участі, і тоді перформанс стає спільним. 

Характер зв’язку, що встановлюється між учасниками перформансу є 

комунікативним, адже метою перформера є не просто передача певної 

інформації, а перш за все порозуміння з аудиторією, якій актори свідомо або 

несвідомо пропонують певні значення для інтерпретації та прийняття. Окрім 

того, у результаті такої взаємодії відбувається творення сенсів і обмін 

досвідом поміж її учасниками. 

Зважаючи на те, що самопрезентація і демонстрація значень певної 

ситуації ніколи не постають як знання наперед конкретної реакції з боку 

аудиторії (реакцію аудиторії можна очікувати, передбачати, але ніколи знати 

точно наперед), перформансна комунікація характеризується відкритістю 

результатів взаємодії, адже результат комунікації завжди є непердбачуваним. 

Ю. Габермас розглядає відкритість як одну з ключових характеристик 

комунікації та результатом існування мовної практики: «у світлі відкритості 

все суще стає видимим, постає перед усіма на видноті. У розмовах громадян 

між собою речі входять у мову і набувають подоби» (Структурні 

перетворення у сфері відкритости 46).  Іншими словами, згідно з 

філософом, лише у сфері відкритості, публічності, можна досягнути визнання 

та згоди, адже сама ситуація відкритості як вільного простору публічного 

обговорення та спільної участі у реалізації спільної дії уможливлює 

самопрезентацію учасників комунікації, а також досягнення ними 

консенсусу.  

Така ситуація комунікативної відкритості, згідно з Ю. Габермасом, є 

протилежністю репрезентативній відкритості, що уособлює вертикальну 

організацію взаємодії і призначена для аудиторії, перед якою вона 

розгортається. Репрезентативна відкритість, на відміну від відкритості, що 

виникає у перформансній комунікації, закріплює соціальні статуси владного 

авторитету та пасивних спостерігачів. Це означає, що репрезентативна 

відкритість не є соціальним простором комунікації на рівних. Навпаки, у 

контексті репрезентативної відкритості відбувається репрезентація влади 
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«перед» аудиторією, а не творення культурних сенсів разом. Саме тому 

перформансна комунікація характеризується не репрезентативною 

відкритістю, що легітимує нерівність соціальних статусів, а комунікативною 

відкритістю як непередбачуваністю взаємодії учасників перформансу, 

результатів їхньої комунікації, що відбувається на засадах рівності.  

Відкритість перформансної комунікації обумовлюється також подієвим 

характером перформансу. За визанченням А. Бадью, подія – це розрив на тлі 

дійсності (Бадью и Тарби 17). Виходячи із цього, кожна подія є місцем 

оприявлення можливості, яка попередньо видавалася немислимою або 

невидимою. Перформанс також відкриває непомічені раніше можливості і є 

пропозицією, прийняття або відмова від якої залежить від рішення аудиторії і 

прагматичного успіху перформансної комунікації. Саме тому перформанс як 

подія є завжди проявом творчості і свободи: спільної творчості у комунікації, 

творчого пошуку форматів спільної рефлексії та індивідуальної участі у події 

перформансу, а також свободи у рішенні долучатися до цієї події, 

інтерпретації і кодування її значення і створення наративу. Найбільш 

очевидними прикладами такої відкритості перформативної події є лімінальні 

політичні перформанси (наприклад, Революція Гідності), які демонструють 

обмеженість соціальної влади як контролю над усвідомлюваними 

можливостями і готовність до нових «Ідей» (Бадью и Тарби 23) як нових 

можливостей.  

Зважаючи на те, що перформанс не є лише трансляцією інформації за 

допомогою засобів мови, він відбувається як самопрезентація перформерів за 

допомогою втілення визначених сценарієм сенсів і творенням сенсів разом з 

усіма учасниками перформансу. Ключову роль у цьому відграє людська 

тілесність, яке є фундаментом і джерелом будь-якої комунікації, і 

перформансної зокрема. Згідно з К. Вульфом, тілесність є фундаментом 

комунікації, адже тіло є місцеперебуванням індивідуальної та колективної 

культурної пам’яті, що є конститутивною для комунікації. Тіло є поверхнею 

виявлення сенсів і водночас умовою обміну ними.  
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Тілесність людини є передумовою перформансу як спільної дії, у якій 

учасники втілюють сенси, адже саме за допомогою тіла перформери 

виражають віхи сценарію, презентують себе, а також безпосередньо 

взаємодіють з аудиторією. Так, жести як одиниці тілесної комунікації тісно 

пов’язані з інсценувальним характером людської комунікації, адже так само, 

як і голос, вони сповіщають про те, що попередньо не існувало і не 

сприймалося (Вульф, Антропология: история, культура, философия 159). 

Отже, в основі будь-якого інсценування лежить тілесне вираження, адже 

саме за допомогою тіла людина здатна займати ексцентричну позицію 

стосовно світу, не лише перебуваючи у власному тілі, але і володіючи ним. 

Згідно з К. Вульфом, саме «поняття перформативності вказує на пов’язаний 

із виникнення людини процес представлення тіла як воно є та в образі» 

(Антропология: история, культура, философия 149). Таким чином, тіло є 

медіумом перформансу, а тілесний вимір є конститутивним для його 

реалізації, адже для створення перформансу художник виявляє та часто 

піддає перевірці його можливості: тіло уможливлює співприсутність 

учасників перформанс та комунікацію між ними, а також співтворчість. 

Перформанс представляє «живі картини,  живу скульптуру» (Турчин 

229), що оживає у процесі розгортання дійства: у перформансі актор 

використовує своє тіло, а також тіло своїх колег і глядачів, оточуюче 

середовище, надаючи «кожній позі, жесту, положенню у просторі, контактам 

із предметами і середовищем символіко-ритуальний характер» (Турчин 229-

30). Таке значення тіла у перформансі свідчить про відмежованість цього 

феномена від царини виробництва і споживання: тілесні практики у контексті 

різних мов, що описують соціальну дійсність, утверджують цінність 

автентичності, природності та безпосереднього зв’язку учасників у спільній 

дії. Так, наприклад, Г. У. Ґумбрехт, аналізуючи спортивні змагання як 

перформанс, стверджує, що найважливішим у перформансі є «перебування 

там, де й коли відбувалися події», що уможливлює споглядання форм, які 

постають «крізь тіла, за реальної присутності й у реальному часі» (Похвала 
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спортивній красі 22). Це означає, що тілесний вимір перформансної 

комунікації засвідчує безпосередність зв’язку між його учасниками. 

Присутність посилює здатність людини сприймати себе у світі, а також 

відчувати себе дотичною до фізичного світу, що уможливлює сприйняття 

перформансу як автентичного і є запорукою його успішності.   

Людське тіло у перформансі може бути інструментом досягнення 

певних цілей. Зокрема у фізичних рухах (пересуванні у просторі, зміні 

міміки, мовленні, танці) за допомогою тіла перформери втілюють сенси. 

Водночас саме тіло перформера є не знаком, що означає певний персонаж, а 

«тілом-феноменом (Leib), з його винятковим існуванням» (Фишер-Лихте, 

«Перформативность и событие» 102). Згідно з Е. Фішер-Ліхте, у перформансі 

тіла його учасників виявляються у своїй матеріальності, а тому перестають 

бути знаками для представлення драматичного персонажу, а отже 

сприймаютьться у першу чергу у своєму феноменальному значенні: 

«індивідуальне тіло перформера характеризується усіма його матеріальними, 

фізичними якостями» (Фишер-Лихте, «Перформативность и событие» 102). 

Іншими словами, тіло перформера не є уособленням образу, воно належить 

самому перформеру, який «використовує» його для презентації себе у 

безпосередній комунікації  з іншими учасниками перформансу. 

Водночас, будучи медіумом у перформансі, тіло також є і 

повідомленням. Це означає, що тіло є не лише простором презентації сенсів, 

але і подією, що може бути важливішою за вербальний компонент 

комунікації. На подієвості тілесності наголошує Джорджо Агамбен 

(Agamben). На думку філософа, жест як вираження тілесності людини – 

завжди подія, адже жест нічого не створює і не «грає», але триває і 

супроводжує, а тому презентує сферу медіальності (Agamben). Жест є 

водночас і спрямованим на досягнення певної мети і ні: він завжди є 

потенційним, завжди несе у собі можливість успішної дії, але водночас є 

процесом, результат якого непередбачуваний. Саме тому, згідно з 

Дж. Агамбеном, процесуальність жесту є його ключовою характеристикою, 
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що обумовлює медіальний характер самого жесту як «комунікації 

комунікабельності» (58). За визначенням Дж. Агамбена, жест – виявлення 

медіальності, процес її засвідчення, що обумовлює виникнення етичного 

виміру в стосунках між людьми як простору інтерсуб’єктивності  (57). Саме 

тому жестовий вимір перформансу обумовлює його комунікативний 

потенціал, адже встановлювати зв’язок та обмінюватися сенсами можна не 

лише за допомогою слів.  

 Так, мова тіла може бути більш промовистою, ніж звичне мовлення за 

допомогою вербальних засобів. Наприклад, у політичному перформансі, тіло 

може не приховувати справжні наміри перформера, адже «воно 

виставляється напоказ у принципово відкритому… просторі. Тіло бере на 

себе функцію деякої «тривалості», «протяжності» самого часу, його чуттєво-

тілесного боку» (Аблакова и Жигалов 92). Сама поверхня тіла, що 

уможливлює демонстрацію чуттєвості, модифікації тіла, може стати 

повідомленням. Незалежно від мети перформансу, реалізація дій 

перформера, спрямовані на презентацію себе та передачу символічної 

інформації, залежить від його тілесного досвіду та здатності пропускати 

через себе власні ідеї та результати сприйняття (реакції аудиторії).  

Тілесний вимір перформансу дає можливість його учасникам 

презентувати себе, а також вийти за свої межі, адже у процесі діяльності та 

тілесної самопрезентації перформер вдається до творчості. Так, втілення і 

вираження сенсів за допомогою тіла дає перформеру свободу, яку не може 

дати виключно раціонально-рефлексійний вимір пеформансу. Згідно з 

В. Рубаном, саме тілесний вимір є запорукою творчості, що не обмежується 

завчасно продуманими сценаріями розвитку дійства: «коли я працюю в залі, 

рухаюсь, осмислюю рух, я не маю жодного шансу не вийти за межі своєї 

задумки. Коли ти думаєш, логіка у тебе досить лінійна. Вона формує зв’язки 

лише певним чином. Коли ти рухаєшся в реальному часі, ти стикаєшся з 

багатьма додатковими факторами: температура, погляд, інтерпретація, 

реакції, звук. Так чи інакше, все це наше думання “пакує”, до думки 
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додається несподівано “щось”, що трансформує думку» (цитується у 

Червоник). Іншими словами, тілесний вимір перформансу є однією з 

передумов творчості  учасників перформансу, що не обмежує хід 

перформансу його сценарієм і посилює ефект присутності, уможливлюючи 

безпосередню взаємодію перформерів та аудиторії.  

Водночас тілесна самопрезентація перформера може бути 

травматичною для самих учасників перформансу. Такий характер дій 

перформерів, які є не «начебто діями (Als-ob-Handlungen)» (Фишер-Лихте, 

«Перформативность и событие» 102), а справжніми діями, що насправді 

можуть нанести шкоду акторам, концентрує увагу аудиторії на реальному 

тілі виконавців, які демонструють вразливість тіла та його автентичність, а 

також здатність людини терпіти біль на межі фізичних можливостей. 

Наприклад, перформанс Марини Абрамович та Уве Лайсіпена (Улая) 

«Смерть себе» 1976 року ілюструє у прямому і переносному значенні 

вразливість людини через вплив іншого, який також потерпає від свого 

бажання контролю. Зокрема, обидва учасники перформансу вдихали видихи 

один одного, перенасичуючи свій організм вуглекислим газом, що зрештою 

призвело до отруєння і втрати свідомості. У такий спосіб Марина Абрамович 

разом зі своїм колегою демонстрували здатність перформансу працювати зі 

страхами та психічними можливостями людини, перевершувати себе і 

впливати на інших.  

Фізична співприсутність перформерів та аудиторії є ключовою 

характеристикою перформансу як комунікації, яка об’єднує тілесний і 

вербальний виміри перформансу. Для реалізації перформансу необхідно, аби 

дві групи людей у певний момент часу були співприсутніми і комунікували. 

Так, упродовж того часу як перформери вдаються до жестів, глядачі 

сприймають їх, інтерпретують, конструюючи разом із перформерами у 

процесі комунікації сенси, та реагують на них: «глядачі сміються, виражають 

радість, позіхають, стогнуть, човгають ногами, соваються на стільці, 

схиляються вперед із напруженим виразом обличчя або відкидаються із 
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розслабленням назад, затамовують подих і практично застигають; дивляться 

періодично на годинник, засинають і починають хропіти…» (Фишер-Лихте, 

Эстетика перформативности 67).  Зважаючи на фізичну співприсутність та 

реакції аудиторії, перформанс як самопрезентація його учасників є не 

цитуванням, а завжди унікальною ситуацією співучасті та співтворчості. 

Вище згадані реакції аудиторії породжують реакцію акторів та глядачів 

у відповідь, що утворюють «петлю зворотної реакції» – «автореферентну, 

автопоетичну систему, розвиток якої непередбачуваний і неконтрольований» 

(Фишер-Лихте, Эстетика перформативности 70). Петля зворотної реакції є 

позасценарним етапом перформансу, «точкою біфуркації», що відкриває 

різні можливості подальшого перебігу подій. Петля зворотної реакції є ще 

одним підтвердженням відкритого характеру перформансу. Умовою 

можливості виникнення петлі зворотної реакції є фізична співприсутність 

перформерів та аудиторії упродовж перформансу, що визначає творчий 

характер перформансу як ситуації співтворчості. Це означає, що фізична 

співприсутність перформерів та аудиторії, їхня тілесна комунікація 

обумовлює виникнення спільноти – «об’єднання людей… у спільноту 

громадян, що спільно діють, захоплюються і поширюють свою 

зацікавленість серед інших» (Фишер-Лихте, Эстетика перформативности 

93). Таким чином, здійснення спільних дій перетворюють перформерів та 

аудиторію на членів однієї спільноти.  

Аспекти такої взаємодії досліджував Р. Шехнер зі своєю театральною 

командою «Перформанс Груп» у 60-70-х рр. ХХ століття. У процесі роботи 

Р. Шехнер дійшов висновку, що аудиторія стає активним учасником 

перформансу в ті моменти, коли перформанс із мистецького акту 

перетворюється на соціальну подію, яка зрівнює перформерів та глядачів у 

правах брати участь у творенні сенсів. Саме тому, на думку Р. Шехнера, 

перформанс є втіленням демократичної моделі взаємодії учасників події як 

рівноправних суб’єктів. Така зміна уявлення про традиційні ролі виконавців 

та спостерігачів підвищує ступінь непередбачуваності перформансу, а також 
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свідчить про його суспільний характер, зважаючи на розподіл повноважень 

між його учасниками. Так, у перформансі «Комуна» (1970-1972), ідея якого 

належить Р. Шехнеру, перформери активно залучали глядачів до участі, 

перетворюючи їх на акторів. Відмова від участі вела до формального 

припинення перформансу, однак все одно перетворювала глядачів на акторів: 

наголошуючи на власному небажанні брати участь у перформансі, вони тим 

самим займали активну позицію і ставали об’єктом уваги інших.  

Зважаючи на колективний характер перформативної дії, учасники 

комунікації, спостерігаючи за іншими співучасниками, можуть відчувати у 

межах власної тілесності те, що відбувається із іншими. Така емоційна 

взаємодія між перформером та аудиторією є метою перформансу та тлом 

його реалізації. Такий фізичний контакт є засобом дестабілізації 

дихотомічного співвідношення реальності та вигадки, публічності та 

інтимності. М. Мерло-Понті критикує цю дихотомію, стверджуючи, що 

дотик не існує без зорового сприйняття... те, що ми бачимо, і те, що ми 

відчуваємо через дотик – це явища одного порядку (Видимое и невидимое ). 

Отже, перформанс знімає дихотомію сприйняття і дотику, дистанції і 

близькості, публічної сфери і приватної, ілюзії і реальності.  

Зважаючи на відсутність дихотомії тілесного і вербального у 

перформансі, не лише фізична співприсутність визначає комунікативний 

зв’язок між учасниками перформансу через петлю зворотної реакції. 

Виняткове значення для успіху перформансу має вимір вербальної 

комунікації між його учасниками. Хоч у перформансі, на перший погляд, 

матеріальність, безпосередність, а отже ефекти присутності, що не 

піддаються символізації виходять на перший план, саме мовлення (ефекти 

значення) уможливлює пізнаваність та рефлексійність перформансу. Згідно з 

А. Шенталем, саме вербальна складова перформансної комунікації є 

запорукою безпосередності взаємодії учасників перформансу, визначає 

плідне поєднання творчості і теоретичної рефлексії (79), співприсутності 

аудиторії та співсприйняття дійства. Мовлення перетворює учасників 
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перформансу на суб’єктів, що промовляють, тим самим знімаючи чіткий 

поділ учасників на об’єктів та суб’єктів (агентів та пасивних спостерігачів), 

адже у мовленні кожен учасник перформансу є водночас і перформером, і 

критиком, і творцем-художником, і учасником комунікації. 

Виняткове значення мовлення має у політичному перформансі, адже 

політика ще з часів Античності розуміється як співіснування людей, що 

здатні аргументовано висловлювати власні переконання. За словами 

Г. Арендт, бути політичним, жити у полісі, означало, що усе вирішувалося за 

допомогою слів та переконання, а не сили і жорстокості (Становище людини 

36). Саме тому, згідно з філософинею, мовлення та дія – дві сфери людського 

співжиття, що є насправді політичними, адже саме у мовленні та дії, зокрема 

спільній, можна уникнути утилітарних мотивів та природної необхідності. 

Політичний же перформанс передбачає відповідно обговорення та 

конструювання світу співжиття через риторичну або втілену демонстрацію та 

спільну діяльність. Іншими словами, незважаючи на конститутивне значення 

тілесності, фізичної співприсутності тощо для реалізації політичного 

перформансу, мовлення є ключовим для комунікації сенсів та створення 

спільності його учасників.  

Значення вербального виміру перформансної комунікації може бути 

нівельоване через «наступ» матеріальності, що виявляє обмеженість 

мовлення. Мовлення учасників перформансу може бути перерваним через 

контр-перформанс або зовнішні фактори, що створюють інформаційний шум 

і редукують мовлення до набору звуків, а спільноту учасників перформансу 

перетворюють на натовп. Іншими словами, мовлення та вербальна 

комунікація як середовище творення сенсів та засобу трансформації 

дійсності можуть бути знецінененими. Так наприклад, виголошення 

політичних гасел і вимог протестувальників, об’єднаних бажанням змінити 

наявну соціально-політичну ситуацію можна звести нанівець за допомогою 

шуму барабанів, пострілів тощо – будь-чого, що зможе переключити увагу з 

ефектів значення на ефекти присутності, суто матеріальні фактори. Вони хоч 
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і також комунікують сенс, але могли би бути осягнутими у контексті певного 

наративу, створеного за допомогою мовлення учасників перформансу, яке 

ними ж і знецінюється. 

Таким чином, подія перформансу є такою формою інтеракції, що 

уможливлює для її учасників виробництво власної присутності та 

засвідчення себе серед інших. Перформанс актуалізує усі аспекти, що можуть 

сприяти виробництву присутності (акцент на тілесності, взаємодії тощо). 

Перформансну комунікацію можна представити як єдність двох вимірів – 

тілесного і вербального, що співіснують у процесі самопрезентації учасників 

перформансу. Так, перформанс демонструє «тілесні та вербальні коди у 

комунікативному просторі сучасної культури, сприяє її самоідентифікації, 

розширює сферу діяльності, мислення і сприйняття людини» (Кривцова 190-

1). Метафорично перформансне мовлення, за визначенням російської 

мисткині Н. Аблакової, – це «“той, хто (тут і тепер) народжується, кому дано 

народитися”, хто (ставши на мить) своєрідним “посланцем”, говорить нам 

про те, що ми про себе давно забули; про наше народження, страждання, 

відхід, про те, що відбувалося, відбувається чи має відбутися коли-небудь» 

(85).  

 

2.4. Комунікативні виміри події перформансу 

Доцільно виокремлювати три виміри комунікації у межах 

перформансу: 1 – трансляції інформації; 2 – обміну та творення сенсів; 3 –

трансформації учасників і соціальної дійсності. У першому вимірі певні 

обсяги інформації є одиницями обміну, другий вимір визначається 

колективною творчістю, у той час як третій полягає у комунікації не стільки 

фактів, скільки вираженні себе учасниками комунікації – самопрезентації. 

Розглянемо детальніше виокремлені комунікативні виміри перформансу. 

По-перше, перформанс є подією комунікації зважаючи на характер 

взаємодії дієвців-учасників – перформерів та аудиторії. Як неможливий без 

аудиторії процес перформанс є завжди платформою діалогу як мінімум двох 
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сторін спостереження. Відповідно до цього, можна умовно виокремити дві 

перспективи. Перша позиція – перспектива сторони виконавства, тобто 

перформера. Перформер розглядається не як виключно спостережувана 

людська істота, а радше як ідеальне втілення чуттєвого досвіду у сценарній 

дії (Heinrich). Перформер безпосередньо відчуває біль, радість та інші емоції 

в залежності від дій, які він представляє. Друга позиція – сприйняття 

перформансу іншими: аудиторія постає як реципієнт, який сприймає та 

інтерпретує дії перформера, що виявляються для неї знаками.  

По-друге, перформанс є платформою для комунікації, що будується на 

горизонтальному зв’язку її учасників. Згідно з В. Тернером, у перформансі 

виникає «взаємна конфронтація людей, які позбавлені статусних і рольових 

характеристик» (Turner, «Frame, Flow and Reflection» 470). Це означає, що у 

перформансі не мають значення соціальні детермінанти його учасників, адже 

сама ситуація перформансу перетворює їх на рівноправних комунікаторів. 

Окрім того, кожен учасник дійства впливає на його результати шляхом 

власних пропозицій і спрямувань комунікації: відбувається «пропозиція 

ситуації, коли людина може сама сформувати тип та спосіб комунікації 

фактом своєї присутності» ставлячи за мету «пошук спільного на рівних» 

(Червоник). Так, згідно з Ю. Крівцовою, у центрі перформансу завжди – 

людина, включена у процес комунікації: «комунікація у перформансі 

виявляється всеохоплюючою, вона організує внутрішній діалог перформерів, 

діалог перформерів між собою, між перформерами та глядачми, між 

контекстами та мовами мистецтв» (189). 

Водночас не завжди аудиторія готова сприйняти формат комунікації, 

який пропонує перформанс. Як зазначає Віктор Рубан, український 

перформер та хореограф, «для мене момент зустрічі чи зіткнення є наріжним 

у роботі – як потенція для комунікації, зустріч із глядачем, якого я на справді 

запрошую. Глядач до мене приходить в цей красивий зал, в цю красиву 

будівлю та каже мені: не говори зі мною! Показуй. А я відповідаю: я вас не 

запрошував, щоб просто чимось здивувати» (цитується у Червоник). Такий 
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підхід перформерів демонструє принцип рівності учасників перформансу у 

творенні сенсів та можливості самопрезентації. Перформанс не передбачає 

можливості пасивної участі: незважаючи на те, що аудиторія може 

залишатися певний час спостерігачем, такий статус підтримується у межах 

самого перформансу, а не поза ним. Саме тому, «бути спостерігачем, 

слухачем неможливо, сама присутність – уже акт співучасті» (Кривцова 189). 

Зрештою, перформанс як символічна дія є не лише процесом передачі 

інформації та обміну сенсами, але і процесом створення і трансформації 

дійсності (Адоньева) через комунікацію. Так наприклад, якщо звернутися до 

подій Революції Гідності кінця 2013 – початку 2014 року, а саме до музично-

політичного перформансу масового виконання національного гімну на 

Майдані Незалежності, стає очевидною роль перформансу не лише як 

інформаційного медіума, але й ефективного інструменту солідаризації 

спільноти, творення її ідентичності і спільних цінностей. Виконання гімну 

України більше ніж 200 тисячами українців мало на меті не лише донесення 

повідомлення про бажання національного пробудження та єднання, але і 

втілення у спільній дії наміру пошуку і утвердження спільних цінностей і 

трансформацію колективного світогляду, відповідно до якого політика – 

справа виключно політиків, а не громадянського суспільства. Таким чином, 

за допомогою цього перформансу його учасники не грали ролі, а 

презентували себе з метою змін соціальної дійсності.  

 

Трансмісійний вимір перформансної комунікації 

Виходячи із попереднього розгляду, перформанс є спільною дією, що 

передбачає невербальну та вербальну комунікацію. Незважаючи на 

самопрезентацію учасників перформансу як ключову характеристику цього 

явища, перформанс також може передбачати і репрезентаційний аспект, хоч і 

не може до нього зводитися. Саме тому перформанс як форма комунікації є 

трансляцію інформації, представленої у знаково-символічній формі.  З огляду 

на це, перформанс є також публічним перерозподілом інформації, що не 
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зводиться лише до пропозиційної форми, а поєднує власне висловлювання у 

вигляді мовленнєвого акту та проявів тілесності учасників перформансу. 

Залучення ж тілесності у перформансі – спосіб розширення висловлювання з 

метою посилення його переконливості та автентичності.  

Те, що висловлюється у перформансі, визначається не лише його 

сценарієм або намірами його учасників, але і контекстом його реалізації 

(історичним, матеріальним, просторовим). Згідно з Е. Фішер-Ліхте, у 

перформансі вібувається «подвійне маркування події» («Перформативность и 

событие» 103): співіснування різних перспектив дій, що відкриваються у 

процесі дійства, коли перформери та глядачі, об’єднані в одному просторі, 

вільно пересуваються і долучаються до спільної дії. Аудиторія перформансу, 

будучи його конститутивним елементом, не лише сприймається 

перформерами, але і перформативно сприймає те, що відбувається 

(сприйняття проявляється як перформативний процес, як дія, що залежить від 

положення, простору, а також власних дій). Саме тому у процесі 

перформансу співіснують різні точки зору та різні картини дійсності. 

Рівень трансляції інформації у перформансі є необхідним, адже однією 

з основних цілей перформансу є переконання широкої аудиторії. Згідно з 

Дж. Александером, мета перформансу – трансляція сенсів з метою 

переконання,  об’єднання за рахунок усіх його конститутивних елементів, що 

у першу чергу досягається за допомогою комунікації конкретних ідей або 

створення наративу (Performance and Power). Трансмісія інформації у 

перформансі може бути ефективним засобом переконання через 

демонстрацію та посилення авторитету перформера, який щиро чи ні є 

втіленням виняткових рис характеру або носієм знань, що відрізняє його від 

інших і тому спонукає перформативно демонструвати свою позицію, 

перетворюючи її у наратив. Так, наприклад, аналізуючи передвиборчу 

кампанію 2008 року в США як політичний перформанс кандидатів у 

президенти, Дж. Александер вбачає у перформансі Б. Обами конструювання 

ідеалістичного наративу національного героя, що пропонує спасіння, та 
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справжнього громадянина, який на перше місце ставить інтереси усього 

суспільства, а не свої власні (The Performance of Politics). Така ідея 

транслювалася у виступах кандидата безпосередньо та опосередковано через 

апеляцію до громадянських цінностей і чеснот, що зрештою мало вплив на 

громадську думку, а саме привело до формування колективної репрезентації 

особистості Б. Обами як уособлення демократичних ідеалів свободи, рівності 

й братерства (солідарності).  

Використання мови у комунікації для трансляції інформації у 

перформансі підпорядковане чіткому розподілу на бінарні опозиції, що 

уможливлюють створення наративу. Згідно з Дж. Александером, комунікація 

у ситуації перформансу є докорінно відмінною від повсякденного мовного 

вжитку, адже поза перформансом політичні актори ніколи не є носіями лише 

однієї з бінарних рис: актори не є лише раціональними або імпульсивними, 

чесними або брехунами (The Performance of Politics 10). Зазвичай, кожний 

актор поєднує в собі усі характеристики певною мірою, і їх неможливо 

редукувати лише до «білих» або «чорних».  

На противагу повсякденній мовній практиці, символічне 

конструювання наративу у перформансі відбувається на засадах 

протиставлення протилежностей та їхнього взаємного виключення. Так, дії 

учасників перформансу, метою якого є перш за все трансляція інформації, 

має бути чітко визначеними за допомогою чорно-білих маркерів: 

толерантність, лібералізація, надія, демократичні цінності прогресу 

протиставляються несправедливості, репресивності тощо. Саме тому бінарна 

мова комунікації у межах перформансу не завжди є адекватною у відношенні 

до емпіричної дійсності та політичних дій. Навпаки, вона часто наперед 

визначає комунікацію за допомогою конструювання наративу – символічної 

реальності, яку має приймати або ні аудиторія перформансу в залежності від 

того, наскільки вони видається переконливою.  
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Перформанс як спільна творчість 

Як уже було показано, трансмісійний комунікативний рівень 

перформансу не є вичерпним для розуміння комунікативної природи 

перформансу. Незважаючи на те, що обмін інформацією є необхідним 

компонентом перформансу, редукція комунікативного потенціалу 

перформансу до інструменту передачі інформації є недоцільною, адже з такої 

позиції перформанс найчастіше не розглядається у стосунку взаємності. Так 

наприклад, актор на сцені традиційного театру втілює образ свого персонажа, 

передає глядачам інформацію про нього і контекст його існування та 

діяльності; політик як представник певної політичної сили у боротьбі за 

владу, викладач, що читає традиційну лекцію і є прибічником фронтального 

викладання, –  в усіх цих випадках аудиторія є уособленням пасивного 

спостерігача, у той час як актор – активного діяча, що транслює певну 

інформацію. За таких обставин, діалогу або взаємного обміну досвідом не 

відбувається.  

Згідно з британським антропологом E. Шифелін, перформанс має іншу 

комунікативну специфіку: «значення відроджується у соціальній інтеракції. 

Учасники залучаються до спільного творення символів у перформансі, а не 

інформуються знавцями» (Schieffelin 272). Саме тому ефективність 

перформансу більше залежить від реактуалізації сенсів у соціальній 

взаємодії, аніж передачі повідомлення. Перформанс насамперед є спільною 

дією, емерджентною соціальною подією, а не виключно технічним процесом 

трансляції інформації. Неоднозначність перформансу, часто відсутність 

напередзаданого сенсу, який потребує колективного конструювання, 

постають ключем до спільної творчості та передумовою переконання 

аудиторії. Так, значення перформансу не стільки міститься у дослідженні 

тексту та сценарію, скільки виникає у комунікативному стосунку перформера 

та інших учасників упродовж дійства. Саме тому перформанс можна 

розглядати як «арену, на якій кожний учасник створює, разом із головними 
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перформерами та іншими учасниками, значення, що має для нього 

перформанс» (Schieffelin 293). 

З огляду на це, перформанс завжди передбачає творчість. Так, сенс 

перформансу лише частково визначається символами і символічними 

структурами, до яких апелюють перформери. Натомість сенс створюється у 

процесі перформансу завдяки уяві його учасників та подальшому 

обговоренню і спільному переживанню. Спільна творчість, що відбувається у 

перформансі, уможливлюється рефлексійним ставленням його учасників до 

перформативної діяльності, а також соціальної дійсності. Так, коли учасники 

чують себе, усвідомлюють середовище розгортання перформансу, а також 

факт своєї участі у дійстві, вони паралельно стають свідомими своєї 

унікальності і здатності самостійно впливати на те, що відбувається. Окрім 

того, формат перформансу дає змогу його учасникам переосмислити 

соціальну дійсність, матеріальні засоби перформансу, створити нову 

інтерпретацію того, що було історично визначеним, а отже поглянути на 

дійсність з позиції сучасної культури «тут і зараз».  

Таким чином, перформанс є джерелом і засобом реалізації творчої 

енергії, що виникає у спільноті, утвореної учасниками перформансу, з метою 

переосмислення існуючих наративів, образів колективної пам’яті, а також 

відкриття нових рівнів соціального залучення та ідентифікації. Більше того, 

перформанс трансформує розуміння спільної участі як участі-у-спільноті 

перформерів та аудиторії. Це свідчить про роль перформансу як 

солідаризуючої соціальної події, що передбачає не просто спільну дію, а й 

створення спільноти, що поділяє певні цінності і реалізує їх, або навпаки є 

простором аргументації цінностей з метою трансформації колективних 

уявлень та соціальної дійсності в цілому. 
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Перформанс як чинник трансформації соціальної дійсності5 

Виходячи із прийнятої концепції перформансу як форми комунікації,  

перформанс утверджує горизонтальні стосунки поміж його учасниками, які 

мають рівні можливості брати участь у його творенні. Так, згідно з Е. Фішер-

Ліхте, перформанс «опосередковується діями актора, спрямованими на те, 

аби встановити певну взаємодію із глядачами, а з іншого боку – діями 

глядачів, які вступають у певні стосунки, запропоновані актором, 

намагаючись їх модифікувати, або навіть прагнучи замінити його (актора)» 

(«Перформатиность и событие 95). Саме тому перформанс уможливлює 

взаємодію актора і аудиторії, допомагає прийти до порозуміння, а отже, 

«конституювати реальність світу» («Перформатиность и событие» 95). Це 

означає, що «перформанс є платформою не лише для висловлювання, 

пропозиції та обговорення індивідуальних чи колективних інтересів та 

ініціатив, обміну досвідом тощо, але і для дискусій щодо зміни соціальних і 

культурних норм, що лежать в основі знання та владних відносин, а також 

сам виступає актом колективного волевиявлення» (Лігус, 

«Трансформаційний потенціал перформансу» 29). Так, згідно з П. Єнделом та 

К. Ньюї, зважаючи на те, що перформанс – це обмін розумінням та сенсами у 

межах одного фізичного простору, у який однаково залучені і актор, і 

аудиторія, він постає як «не лише естетичний об’єкт, але і соціальна 

практика, що, видається, має достатній потенціал як спонука до дії та змін» 

(Yeandle and Newey 16). Таким чином, трансформаційні можливості 

перформансу визначаються самим способом його реалізації. 

Трансформаційний потенціал перформансу відзначався різними 

теоретиками перформансу. Зокрема, на думку Д. Конкергудом, перформанс – 

це трансгресія, «сила, що проривається крізь седиментовані сенси і 

унормовані традиції, а також переносить нас у коловорот політичної 

боротьби» («Beyond the Text» 32). Е. Фішер-Ліхте також вважає, що «однією 

                                                             
5 Окремі матеріали даного підрозділу були опубліковані у статтях «Performance: social 

transformation through communication (Ukrainian perspective)» у 2019 році (Lihus) та «Performance as 

a communicative process» у 2018 році (Lihus). 
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з основних категорій естетики перформативності є трансформація» 

(Эстетика перформативности 91). Інший дослідник перформансу, зокрема 

музичного, П. Сноу зазначає, що сила перформансу полягає у тому, що він 

відкриває можливості соціальної та культурної трансформації (Snow 83). Так, 

перформанс може приводити до зміни соціальної дійсності, бути ефективним 

інструментом соціальних рухів, впливати на суспільство, трансформуючи 

колективні уявлення. У термінах А. Бадью, перформанс як подія завжди є 

трансформаційним, адже подія – це розрив, що подвоює дійсність на «до» і 

«після» (Бадью и Тарби 154). 

Окрім того, перформанс як форма комунікації може трансформувати не 

лише соціальну дійсність, але і вплинути на своїх творців – перформерів та 

аудиторію. Зокрема, перформанс, часто провокуючи глядачів до активної 

взаємодії, приводить до переосмислення власних можливостей (тілесних та 

особистісних загалом) та поглядів. Така трансформація може бути взаємною, 

адже у перформансі взаємодії не є виключно одновекторними: аудиторія як 

також учасник перформансу є його співтворцем. 

Наприклад, М. Абрамович у перформансі "Уста Святого Фоми" 

безпосередньо змінює своє тіло через нанесення собі тілесних пошкоджень, 

досліджуючи можливості тіла, а також рівень пасивної терпимості аудиторії. 

Цей перформанс відбувався у галереї. М. Абрамович, знявши одяг, 

намалювала зірку на стіні, потім з’їла банку меду за столом, випила пляшку 

вина. Після цих дій вона била себе по спині батогом, вирізала на животі 

ножем зірку, після чого лягла на льодовий хрест, що лежав на підлозі під 

нагрівачами повітря. Перформерка лежала би на хресті, чекаючи, допоки лід 

не розтане, однак хтось із глядачів зняв її з хреста. Через знущання над 

власним тілом М. Абрамович змусила глядачів втрутитися у перебіг дійства: 

саме аудиторія мала прийняти рішення, чи залишатися пасивними 

спостерігачами заради невідомого задуму авторки, чи вдатися до активних 

дій і врятувати мисткиню. З огляду на таку позицію М. Абрамович як 

авторки сценарію, перформанс завжди є творчим експериментом з 
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непередбачуваними наслідками і численними можливостями для 

персональної трансформації. 

Самопізнання, самопрезентація, а також трансформація особистості 

були метою перформансу «Генератор» М. Абрамович, який вона представила 

у PinchukArtCentre у Києві 2017 року.  Учасників перформансу «позбавляли» 

на час їхньої участі зору і слуху, аби вони мали змогу відмежуватися від 

своїх бажань, забути на деякий час власні інтереси і страхи і вступити у 

зв’язок з іншими учасниками. Обмеження можливостей сприйняття 

відкриває свободу дій: не лише людина не бачить, але і інші її не бачать. 

Таким чином, чим довше учасник перформансу перебуває у ситуації 

обмеженості фізичних можливостей, тим краще він розуміє себе, тим краще 

він має можливість пізнати інших у взаємодії з ними, а отже, перформанс 

«Генератор» був нагодою для переосмислення себе. 

Досвід трансформації особистості був метою і перформансів Германа 

Нітша. Учасники його перформансів  отримували можливість «відновити 

зв’язок між символічною складовою культури і чуттєвим досвідом» (Фишер-

Лихте, Эстетика перформативности 98). Це приводило до утворення 

зв’язку між перформерами та аудиторією, а також сприяло їхній 

трансформації, адже порушення суспільних табу в перформансі 

уможливлювало катарсис його учасників. Так, Г. Нітш, прагнучи осмислити 

досвід Другої світової війни, сценарно створював межові ситуації, пов’язані з 

насильством, які вимагали від учасників перформансу перейти від пасивного 

спостереження до активних дій. При цьому, перформери не здійснювали 

тиску на аудиторію. Навпаки, упродовж дійства створювалися умови, аби 

кожен учасник перформансу, переживши межову ситуацію, змінився.  

З огляду на трансформаційний потенціал перформансу, видається 

доцільним розглядати це явище крізь призму поняття лімінальності: «цей 

термін вперше використав бельгійський фольклорист Арнольд ван Генеп для 

позначення другої стадії «ритуалів переходу» – ритуалів, притаманних усім 

культурам, які є індикаторами переходу від одного соціокультурного стану 
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або статусу до іншого (з дитинства до зрілості, із хворобливого стану у 

здоровий, із зими до весни тощо) (Turner «Frame, Flow and Reflection» 466). 

Лімінальність свідчить про перехідний, проміжний характер таких ритуалів, 

що надають цілісності соціальній дійсності» (Лігус, «Трансформаційний 

потенціал перформансу» 29). Лімінальність постає механізмом рефлексії, 

засобом для розуміння себе самою спільнотою. Лімінальність є засобом 

саморефлексії, зважаючи на створюваний у лімінальних ситуаціях простір 

для реалізації різних можливостей та експериментів. Лімінальність 

виявляється через певний модус, характерний для кожного суспільства та 

стадії його розвитку. Зокрема, в архаїчних суспільствах модусом 

лімінальності є ритуал, що було предметом дослідження А. ван Генепа. 

Водночас у більш складних суспільствах характером лімінальної рефлексії 

можуть виникати інші колективні дії/взаємодії, зокрема карнавали, 

театральні постановки, філософські дискусії і звичайно, культурний або 

соціальний перформанс. 

Як і ритуал в архаїчних суспільствах, перформанс також є проміжним 

станом: він передбачає проходження проміжного етапу трансформації 

учасників перформансу між відмежуванням від певного стану, що передує 

перформансу, та включенням у новий стан, який створюється у процесі 

перформансу і є результатом його здійснення.  З огляду на це, перформанс 

завжди існує у стосунках «між», існує на межі певного порядку, коли 

відбувається процес викриття речей та ідей, демонстрації їхньої структури з 

метою перетворення цього порядку на новий, конституювання нової 

дійсності (Рыжакова и Cироткина). Це означає, що перформанс є 

«своєрідною інтерлюдією, трансформуючою ланкою між існуючим порядком 

і майбутнім, який виникає внаслідок власне події перформансу» (Лігус, 

«Трансформаційний потенціал перформансу» 29). В. Тернер розглядає 

лімінальність як фундаментальну рису ритуалів ініціації та обрядів життєвих 

трансформацій/переходів, – віхи народження, зрілості, шлюбу, смерті – що  

свідчить про межовий характер таких подій. Згідно з автором, лімінальність 
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полягає у тимчасовому відокремленні індивіда від звичного соціального 

порядку, наділенням його амбівалентним соціальним статусом, звільненням 

від законів і правил, що зрештою приводить до трасформації існуючих 

порядків і статусів.  

Зважаючи на проміжний характер лімінальної ситуації, її учасники 

перебувають ні там, ні тут, а скоріше десь «поміж» («betwixt and between») 

(Turner, The Ritual Process 95). За словами авторки, «такий невизначений 

статус індивіда у лімінальній ситуації засвідчує її значення як простору 

пошуку, створення і презентації альтернативи дійсності – реалізації 

оновлених культурних моделей і сенсів у новому контексті» (Лігус, 

«Трансформаційний потенціал перформансу» 30). Це означає, що «дійсність 

є передлімінальною, заданою стабільними умовами, які змінюються на 

альтернативні внаслідок проходження через лімінальну ситуацію, що 

трансформує вихідну ситуацію та її учасників. Альтернатива може стати 

позитивною у разі поєднання продукту уяви і творчості учасників 

символічної події з реальними стійкими історико-культурними структурами, 

які пов’язують перформанс із дійсністю і є необхідними для трансформації 

останньої. Так само і перформанс відбувається одночасно у межах і водночас 

поза «дійсним часом», що уможливлює проходження перформерів та 

аудиторії через різні стани задля зміни дійсності, себе і, таким чином, їхнього 

кращого пізнання» (Лігус, «Трансформаційний потенціал перформансу» 30).  

З огляду на те, що лімінальність характеризує простір «між» у 

людському досвіді, для того, аби пережити лімінальний стан необхідно 

«насправді або символічно перейти певну межу – чи то увійти до концертної 

зали, чи то ступити перший крок вперед, засвідчуючи свою участь у 

перформансі у якості діяча, чи то символічно перейти межу дитинства. Ця 

межа є початком лімінального простору, який характеризується процесами 

становлення: лімінальність завжди передбачає зростання, рух, зміну. Саме 

тому актори перформансу переживають трансформацію у результаті участі у 

ньому» (Лігус, «Трансформаційний потенціал перформансу» 30).  
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Отже, виходячи із попереднього аналізу, лімінальність перформансу є 

умовою його здатності мати трансформаційний вплив на соціальну дійсність. 

Згідно з В. Тернером, саме лімінальність є джерелом постання таких 

культурних форм як філософія, мистецтво, міфологія (The Ritual Process 128). 

Ці культурні форми, у свою чергу,  генерують моделі рекласифікації 

дійсності, а також трансформують зв’язок індивіда та суспільства, адже вони 

«спонукають людей до дії та мислення» (The Ritual Process 129). Так, 

лімінальність як форма активності, яка «просторово, темпорально і 

символічно є проміжною, відкриває можливість  трансгресії та супротиву і 

навіть трансформації соціальних норм» (Stojnic 4-5). 

Окрім того, ситуація лімінальності у перформансі змінює характер 

соціального зв’язку спільноти, що бере у ньому участь: модель спільности як 

структурованої, диференційованої та ієрархізованої системи змінюється 

поняттям сommunitas. Це означає, що спираючись на поняття лімінальності, 

можна виокремити дві моделі людської взаємодії. Як пише В. Тернер, перша 

ґрунтується на понятті суспільства як структурованої ієрархічної системи. 

Друга ж, виникаючи у фазах лімінальності, виражає суспільство як 

неструктуровану, відносно диференційовану спільноту – «спільність рівних 

індивідів» (Turner, The Ritual Process 96). Іншими словами, communitas 

виникає там, де немає структури (Turner, The Ritual Process 126).  

Згідно з В. Тернером, у лімінальній ситуації людина «одночасно існує 

тут і зараз і поза часом, а також у секулярній соціальній структурі та поза 

нею, що…свідчить про існування об’єднуючого соціального зв’язку, який 

водночас є фрагментованим на численні структурні елементи»  (Turner, The 

Ritual Process 96). Це означає, що лімінальна ситуація є медіальною, у якій 

соціальна диференціація і стратифікація протиставляється єдності у 

communitas. Такий характер взаємодії у межах communitas уможливлює 

горизонтальні стосунки її членів, а отже communitas – це комунікація на 

рівних. У термінах Е. Дюркгайма, сommunitas є втіленням органічного типу 

солідарності. Сам же автор порівнює communitas із визначенням М. Бубера 
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поняття спільноти, що є завжди єдністю множинності, заснованої на 

постійному русі від одиничного я до «ми», яка існує через власне здійснення 

(Turner, The Ritual Process 127). Це означає, що communitas виникає лише 

тоді, коли сукупність людей вибудовує власні стосунки з певною метою 

через комунікацію, що залучає усіх учасників до переживання лімінальної 

ситуації.  

Окрім того, поняття лімінальності вказує на відкритий характер 

перформансу. Згідно з В. Тернером, лімінальність сповнена потенційності 

(«Frame, Flow and Reflection»  466). Це означає, що перформанс має 

непередбачувані результати, які створюються у самому процесі дійства. Саме 

тому лімінальність характеризує перформанс як платформу для 

експерименту та гри – гри ідей, слів, символів та метафор.   

Таким чином, соціальний перформанс як форма комунікації є складною 

рефлексійною, відкритою, креативною та самопрезентаціною дією, 

комунікативний потенціал якої виявляється у трьох вимірах. По-перше, 

перформанс є висловлюванням, що не є тотожним звичним вербальним 

висловлюванням. По-друге, перформанс реалізується як комунікативний 

форум, який вирізняється горизонтальною взаємопов'язаністю його 

учасників. Зрештою, перформанс є процесом творення і трансформації 

соціальної дійсності через комунікацію, адже як лімінальна подія він завжди 

є викликом соціальному порядку, що є водночас його передумовою.  

 

Висновки до Розділу 2. 

Концептуалізація перформансу як форми комунікації обумовила 

необхідність прояснення перш за все поняття комунікації, що є водночас і 

засадничим, і проблемним для сучасного гуманітарного знання. Із цією 

метою у другому розділі були розглянуті два магістральні підходи у 

визначення комунікації – трансмісійний та ритуальний, обґрунтовані 

Дж. Кері. Відповідно до трансмісійного підходу, комунікація є процесом 

трансмісії інформації від передавача до отримувача. З позиції такого підходу, 



123 

 

у процесі комунікації відбувається розподіл соціальних ролей на актора і 

пасивну аудиторію, завданням якої є правильна інтерпретація намірів мовця.  

Виходячи із цього, трансмісійний підхід не враховує діалогічний характер 

комунікації як платформи спільного творення сенсів, конструювання фактів і 

обміну досвідом, що є ключовим виміром комунікації відповідно до 

ритуального підходу. Основною ідеєю, на якій базується ритуальна модель 

комунікації, є трансформаційний потенціал комунікації як символічного 

процесу, спрямованого на творення і реорганізацію соціальної дійсності. У 

результаті аналізу означених підходів було встановлено, що окремо кожен із 

них є обмеженим, адже не враховує багатовимірність явища комунікації. 

Водночас, ці підходи можуть бути взаємодоповняльними й інтегрованими у 

конститутивну мета-модель комунікації, запропоновану Р. Т.Крейгом як 

альтернативу редукціоністським теоріям комунікації, яка надає перевагу 

розгляду практики комунікації.  

У розділі було також виявлено хибність об’єктивістської парадигми 

комунікації, відповідно до якої комунікація відбувається лише за допомогою 

природної мови. Для цього було проаналізовано тілесний і вербальний рівні 

комунікації і продемонстровано їхню єдність у комунікації. Такий розгляд 

обумовив звернення до концепцій  М. Джонсона, М. Мерло-Понті, 

Ю. Габермаса, а також Г. У. Ґумбрехта. Особливу увагу було приділено 

концепції виробництва присутності Г. У. Ґумбрехта, яка вбачається 

об’єднавчою для проаналізованих у цьому розділі підходів, адже 

уможливлює розгляд комунікації як соціальної події, яка є взаємозв’язком 

ефектів присутності та ефектів значення – тілесного і вербального вимірів. 

Спираючись на концепцію Г. У. Ґумбрехта, перформанс було 

проаналізовано як подію комунікації. Зокрема, перформанс було розглянуто 

як соціальну подію, що характеризується відкритістю та самопрезентацією її 

учасників, у якій через фізичну співприсутність і рефлексійність, втілену в 

мовленні, відбувається комунікативна взаємодія. Із метою демонстрації 

комунікативної природи перформансу була проаналізована специфіка 
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тілесного та вербального рівнів перформансу крізь призму концепцій 

Г. У. Ґумбрехта, М. Джонсона, М. Мерло-Понті та Ю. Габермаса, а також 

визначено його три комунікативні виміри.  

Зокрема, перформанс було розглянуто як платформу для 

висловлювання і передачі інформації. На такому рівні основною функцією 

перформансу є трансмісія інформації. Окрім того, у перформансній 

комунікації також був виокремлений вимір взаємного обміну досвідом, 

колективного обговорення намірів, переконань, актуалізації цінностей, що 

уможливило означення перформансу як платформи творення сенсів, 

емерджентної соціальної події, яку недоцільно редукувати до медіуму 

передачі інформації. Зрештою, був розглянутий трансформаційний потенціал 

соціального перформансу як інструменту перегляду соціальних і культурних 

норм, а також особистісної трансформації крізь призму поняття лімінальності 

В. Тернера. 
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Розділ 3. 

СПЕЦИФІКА ПЕРФОРМАНСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У 

СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ 

 

Із попереднього соціально-філософського розгляду поняття 

перформансу очевидною є його багатовимірність. Поняття перформансу є 

індикатором повороту до розуміння суспільства крізь призму процесів, 

спрямованих на його підтримання або трансформацію, а не статичних 

соціальних структур. Зважаючи на це, у попередніх розділах явище 

перформансу розглядається як соціальний феномен і форма взаємодії. 

Зокрема, явище перформансу визначається як рефлексійний акт 

самопрезентації акторів та аудиторії у комунікативній події, що має різні 

виміри, зокрема трансмісійний, ритуальний, а також трансформаційний.  

Для прояснення комунікативної специфіки перформансу доцільним 

видається аналіз соціокультурних контекстів його реалізації, які актуалізують 

конститутивні характеристики досліджуваного явища. Хоч перформанс 

поширений у різних сферах публічного життя, теоретично схопити усе 

багатоманіття його проявів є надскладним завданням, що не може бути 

реалізованим у межах цієї роботи. Саме тому варто обмежити дослідження 

перформансу як соціальної події тими сферами публічного життя, що є 

найбільш репрезентативними для демонстрації його соціальної і 

комунікативної специфіки. Відповідно, у цьому розділі мистецтво, політика, 

а також філософія будуть розглянуті як специфічні сфери реалізації 

комунікативного потенціалу перформансу. Зокрема, мистецтво, політика і 

філософія можуть стати контекстами оприявнення таких комунікативних 

ознак перформансу: образно-символічної наповненості, що уможливлює 

спільну творчість; сценарної визначеності і водночас відкритості, які 

виявляються у його прагматичному спрямуванні; а також потенціалу 

перформансу трансформувати соціальний порядок і його учасників. 
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Зважаючи на те, що явище перформансу найчастіше досліджувалося як 

мистецький жанр, адже перформанс виникає саме як форма художньої 

творчості на перетині мистетцв, видається перспективним поглибити 

традиційний погляд на мистецький перформанс з позицій соціальної 

філософії. Зокрема, акцент на  образно-символічному вимірі перформансу, 

який свідчить про його творчий потенціал і відкритість, уможливлює розгляд 

комунікативної специфіки перформансу як процесу спільної творчості через 

актуалізацію і творення сенсів в образах. З метою демонстрації образно-

символічної складової перформансної комунікації у даному розділі 

дисертаційної роботи пропонується розгляд комунікативної події 

перформансу у музиці. Музика більшою мірою за інші види мистецтва 

(зокрема, живопис, скульптуру, театр) актуалізує можливість образної 

творчості та участі у перформансі через тілесну присутність, адже передбачає 

не тільки візуальний досвід, але тілесний досвід взагалі. Зважаючи на те, що 

позиція зору і бачення втрачає свою беззаперечність у сучасній культурі й 

поступається важливості спільного переживання, музичний перформанс є 

втіленням цієї характерної для сучасної епохи контртенденції технічного 

відтворення мистецтва і екранної культури двовимірного розуміння простору 

(Савчук, «Что исполняет перформанс»), що не передбачає повної тілесної 

залученості у творчу взаємодію. Окрім того, музика є нерепрезентаційним 

видом мистецтва, що таким чином, більшою мірою втілює перформативний 

потенціал. Це робить розгляд такого виду художнього перформансу цінним 

для виявлення комунікативної специфіки перформансу як, перш за все, 

процесу спільної творчості, що має соціальне значення. 

Специфіка перформансної комунікації, обумовлена сценарною 

взначеністю перформансної події, буде розглянута на прикладі політичного 

перформансу. Попри творчий потенціал перформансу, він не завжди є 

провокативним по відношенню до соціального порядку, який його 

обумовлює. Наприклад, метою перформансу може бути реактуалізація 

прийнятих спільнотою цінностей для їхньої легітимізації. Окрім того, хоч 
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самопрезентаційний аспект перформансу є ключовим, резентація також може 

бути значливою як умова реалізації самого перформансу і його 

прагматичного успіху. Так, перформанс може бути «художнім, рефлексійним 

та мати наслідки, при цьому будучи і традиційним, і емерджентним» (Griffith 

and Marion) водночас. Як було продемонстровано у першому розділі, 

перформанс не доречно розглядати виключно як репрезентацію сценарію, 

репрезентацію акторами соціальних ролей тощо, адже ключову роль у 

перформансі має самопрезентація його учасників. Водночас репрезентація як 

актуалізація ефектів значення є неуникною через специфіку сфер реалізації 

перформансу та його спрямованості на переконання аудиторії. Саме у 

політичній сфері репрезентативна компонента перформансу визначає його 

успіх, адже сценарій політичного перформансу є фундаментом розгортання 

комунікації з аудиторією через апеляцію до колективних уявлень, цінностей, 

а також структурування часу і простору перформансу. Попри відкритий 

характер політичного перформансу (неможливість визначити його кінцевий 

результат і наслідки), у ньому не можуть цілковито нехтуватися процедурні 

правила організації політичної діяльності.  

Зрештою, трансформаційний вимір перформансної події комунікації 

розглядатиметься крізь призму сучасних академічної і публічної філософії. 

Незважаючи на тривалу тенденцію розуміння філософії як царини 

теоретичного споглядання, віддаленого від активного залучення до 

публічного життя і реакції на суспільні запити, домінантною сьогодні є 

практична філософія. Окрім того, беручи до уваги той факт, що сучасний 

філософський дискурс не обмежується лише академічним простором, а існує 

також у просторі публічної комунікації за зразком Сократичної моделі 

філософування, публічна філософія є яскравим підтвердженням нового 

презентаційного формату розгортання філософської комунікації.  Її метою є 

трансформація професійної академічної філософії через теоретичний і 

практичний фокус на людській діяльності у межах соціальних інституцій і її 
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методологічна переорієнтація на способи роботи соціальних медіа і 

політичного життя. 

 Варто зазначити, що сценарна визначеність, образно-символічна 

наповненість, а також прагматична спрямованість і здатність до соціальних 

трансформацій можуть бути характерними для кожного зі згаданих вище 

соціальних контекстів (мистецтво, політика, філософія). Водночас у даному 

розділі звернення до кожного із них обумовлене завданням прояснення 

комунікативної специфіки подї перформансу в різних сферах 

соціокультурної дійсності зі зверненням до цих прикладів для ілюстрації і 

акценту на різних конститутивних характеристиках перформансної 

комунікації.   

Таким чином, окрім виокремлених у першому розділі таких 

специфічних ознак перформансу як рефлексійність, відкритість, творчий 

потенціал та самопрезентація учасників у перформансі,  видається також 

важливим окреслити його сценарний (процедурний) характер, символічний 

вимір, а також трансформаційний потенціал через аналіз музичного 

мистецтва, політики і філософії як трьох соціокультурних контекстів 

реалізації комунікативного потенціалу перформансу.  

 

3.1. Образно-символічний вимір перформансної комунікації у 

музичному мистецтві6 

Незважаючи на невіддільність розвитку музичного життя від 

суспільних процесів, упродовж довгого часу музика мала суто прикладний 

характер, а розгляд категорії музичного у філософських дослідженнях був 

обмежений сферою естетичного або ж пізнавального: музика розумілася 

зазвичай як ізольований від соціальної дійсності вид мистецтва (наприклад, у 

Середньовічній філософії), або як шлях пізнання справжнього буття 

(філософія Античності, А. Шопенгауера). Із появою авторської музики у 

                                                             
6 Окремі матеріали даного підрозділу були опубліковані у статті автора «Музичний перформанс як 

форма комунікації» у 2018 році (Лігус). 
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Новий час, цей вид мистецтва перетворюється із простору відображення 

універсуму, своєрідного фону світу на повідомлення зі смислом, що 

передбачає аудиторію. Авторська музика створювала нову естетичну 

реальність, на відміну від пануючої до Нового часу музики анонімної (res 

facta) (Мартынов), яка базувалася на принципі бриколажа і мала суто 

прикладний характер. Натомість поява авторської музики знаменувала 

перехід зі сфери сакральної у світську, а надалі й у сферу повсякденності, а 

отже і здатність музики впливати на суспільне життя. Така трансформація 

статусу музики привела до можливості виокремлення її соціального та 

перформативного вимірів.  

Так, невід’ємним виміром існування музики є соціальний, адже музика 

як продукт людської творчості та соціальних відносин, що виникають із 

цього приводу, традиційно є формою комунікації композитора, виконавця і 

публіки. Соціальне значення та роль музики, а також комунікація 

композитора, виконавця і публіки уможливлює дослідження виконавсько-

творчого виміру музичного мистецтва  крізь призму поняття музичного 

перформансу як різновиду соціального перформансу – рефлексійної події 

комунікації та самопрезентації його учасників.  

Зважаючи на приналежність музики до виконавських мистецтв 

(performing arts), перформативний вимір музики неодноразово ставав 

предметом дослідження у гуманітарному дискурсі. Зокрема, Ліза Маккормік 

(McCormick) «апелює до концепції соціального перформансу 

Дж. Александера у контексті аналізу музичного перформансу як різновиду 

соціального перформансу, Кристофер Смол (Small) також звертається до 

розгляду музичного перформансу крізь призму поняття музикування 

(«musicking»), інтерпретуючи музику як соціальний процес колективного 

творення, а С. Фріс обґрунтовує концепцію музичного перформансу як 

соціальної події та форми риторики. Щодо наукового доробку вітчизняних 

дослідників, розгляд музичного перформансу як соціального феномена у 

ньому не представлений» (Лігус, «Музичний перформанс як форма 
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комунікації» 68). Крім того, жоден із дослідників музичного перформансу не 

наголошує на його комунікативній природі, не розглядає музичний 

перформанс як подію комунікації. Хоч у вище згаданих соціально-

філософських концепціях розуміння цього феномена не обмежується сферою 

мистецтва, а навпаки розширюється до меж публічного простору, автори все 

ж не акцентують увагу на комунікативному значенні цього феномена. Саме 

тому метою цього підрозділу є обґрунтування музичного перформансу як 

соціального перформансу та події комунікації. 

Одним із наслідків перформативного повороту 1960-70-х років у сфері 

мистецтва, зокрема і музичного, стала трансформація традиційних уявлень 

про ролі автора, виконавця, аудиторії і художній твір. Так, згідно з Клер 

Бішоп, «митець розуміється не стільки як індивідуальний творець 

конкретних об’єктів, скільки як співавтор і творець ситуацій; витвір 

мистецтва як визначений портативний продукт споживання 

переосмислюється як неперервний довготривалий проект із невизначеним 

початком і завершенням; а аудиторія, що раніше сприймалася як «глядач» 

або «власник» сьогодні позиціонується як співавтор або учасник» (Bishop 2).  

Виходячи із цього, осмислення музичного перформансу як соціального 

феномена можливе тоді, коли музика розглядається у динаміці як певний 

соціальний процес, а не як абстракція художньої активності виконавця перед 

пасивними глядачами. Саме тому видається перспективним розглядати 

музичний перформанс як подію крізь призму поняття К. Смола музикування 

(«musicking»).  

К. Смол тлумачить музику як процес спільної діяльності, зазначаючи, 

що «музика – не статичний об’єкт, а різнобічний процес. Музика є не 

предметом або сукупністю речей, а діяльністю, у якій ми беремо участь» 

(Small 50). Звідси випливає, що музика – це соціальна подія, беручи участь у 

якій, перформери транслюють інформацію, інтерпретують її, а також 

створюють сенси разом із аудиторією (Small 2).  На думку К. Смола, лише 

таке розуміння музики як динамічної взаємодії із ілюстраціями конкретних 
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музичних прикладів, є правильним підходом до розгляду музики. Таку 

стратегію автор протиставляє хибній «звичці до абстрагування» (Small 2), що 

характерна для західноєвропейської філософської думки із часів Платона, 

адже остання лише заводить дослідження у глухий кут, обмежуючись 

аналізом окремих музичних творів як артефактів. Отже, музичний 

перформанс – це процес колективної творчості, а не текст із фіксованим 

значенням. Підхід К. Смола розширює уявлення про музику як соціальний 

феномен, відкриваючи її перформативний вимір на рівні з уречевленим. Такі 

погляди К. Смола цілком відповідають ідейному підґрунтю перформативного 

перевороту, що заперечує скриптоцентричну, об’єктивістську настанову 

тлумачення мистецтва і соціальний феноменів загалом, пропонуючи 

натомість висунення на перший план процесуального характеру творення 

сенсу у діяльності, насамперед колективній творчості.  

Як процес музикування дозволяє самим слухачам конструювати сенси 

та виявляти себе, що перетворює презентацію музичних творів на 

самопрезентацію учасників музичного перформансу. Згідно з К. Смоллом, не 

перформанси існують для віднаходження смислу музичних творів, а самі 

твори уможливлюють різноманітні інтерпретації, що конструюють смисли 

(Small 8). Це означає, що смисл народжується у взаємодії (композитора і 

публіки, виконавця і публіки, слухачів між собою) – у музикуванні, коли на 

зміст музичного твору впливають не лише музичні символи, адже створення, 

виконання та слухання музики відбуваються не у соціальному вакуумі. 

Музикування включає у себе і підготовку до перформансу, слухання і 

подальшу взаємодію та інтерпретацію музичних символів під час 

перформансу. 

Окрім концепції К. Смола, онтологію музики як події розробляє і Філіп 

Больман (Bohlman). На думку автора, музика є ефективним інструментом 

єднання, консолідації соціальної групи, а тому зажди є індикатором певного 

колективу. Виходячи із цього, та чи інша музика є фіксацією відмінностей 

між групами і може сприйматися як «наша» або «їхня» (Bohlman 20). Згідно з 
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Ф. Больманом, схема «наша-їхня» музика якнайкраще ілюструє концепцію 

музики як процесу соціальної взаємодії та комунікації. На відміну від «моєї» 

музики, «наша» музика виступає як процес, адже нею не володіють як річчю, 

а беруть у ній участь разом. «Наша» музика відтворює історію через 

творення музики разом. Отже, «наша» музика постає як спільна справа 

(наприклад, національна музика), що за допомогою колективних 

репрезентацій сприяє консолідації соціальної групи та збереженню 

культурної пам’яті. Окрім того, «наша» музика у межах спільноти стає 

засобом комунікації, що засвідчує приналежність учасників до соціальної 

групи. Виходячи із цього, «наша» музика завжди існує як противага «їхньої» 

музики. Зважаючи на процесуальний характер «нашої» музики, неможливо 

визначити її межі, а отже, неможливо приписати їй характеристики так само,  

як музичному творові як об’єкту. Обидві ж якості музики виявляються через 

колективну творчість, слухання, виконання та комунікацію у музиці, що 

завжди постають як процес – як музичний перформанс.  

Такий погляд на музичний перформанс розширює концепцію 

перформансу як повідомлення або передачі інформації. У такому випадку 

музичний сценарій у вигляді строгого музичного тексту, написаного 

композитором, не є обов’язковим: музика стає незалежною від музичного 

тексту як єдиного можливого сценарію повідомлення, що має пов’язати 

перформера і аудиторію, адже музика може створюватися і зазнавати змін під 

час дійства. Така дискредитація нотного тексту відбувається, згідно з 

Володимиром Мартиновим, на фоні збільшення ролі контексту: «текст 

перестає бути предметом слухання, адже предметом слухання стає саме 

слухання… слухач тепер слухає не текст, що відтворюється, але своє власне 

слухання» (126). При цьому, потреба музикантів мати сценарій твору не 

зникає. Водночас сценарій, зважаючи на відкритість соціального 

перформансу, не може визначити його успіх та наслідки.  

Ця тенденція у музиці вперше втілюється у середині ХХ ст. (1952), 

саме коли термін «перформанс» було вперше вжито для жанрового 
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визначення твору-дійства американського композитора Джона Кейджа 

«4’33». Сутність цього перформансу полягає у тому, що музикант, сидячи за 

роялем рівно чотири хвилини і тридцять три секунди, не видобуває жодного 

звуку. Композитор руйнує традиційний ланцюг трансляції музичної 

інформації, акцентуючи увагу на можливості розширення меж естетизації 

дійсності і спільного переживання сенсів. Значення сценарно визначених 

музичних структур зменшується порівняно із соціальним контекстом 

виконання, адже музичний перформанс,  обумовлюючи спільне музикування 

перформерів і аудиторії, є «контейнером часу» («time container»), який 

наповнюється значенням у процесі спільного переживання й індивідуальної 

роботи кожного учасника. Згідно з Антоном Світличним, Кейдж наочно 

показує, що «мистецтво визначається поведінкою усіх учасників акту 

творення мистецтва – тобто виявляється колективним перформансом» 

(Светличный).  

Музичний перформанс створює умови, що допомагають його 

учасникам підтримувати згоду, порушувати актуальні соціальні питання, та, 

зрештою, трансформувати соціальну дійсність. Підставою таких 

можливостей музикування є той факт, що музичний перформанс «сприяє 

формуванню різних відносин, які впливають на розуміння самого акту під 

час його розгортання. Відносини виникають не лише між організованими 

звуками, які конвенційно вважаються втіленням музичного змісту, але і між 

людьми, що беруть участь у перформансі» (Small  31).  

На специфіку відносин між учасниками музичного перформнасу 

впливають його мізансцена та соціальна влада, які Дж. Александер розглядає 

як конститутивні компоненти соціального перформансу. У своїй статті 

«Перформативний поворот у музиці (філософський аналіз)» авторка 

наводить аналіз цих ключових компонентів перформансної комунікації: 

«мізансцена означає практику виконання, стиль виконання загалом та 

режисуру певного перформансу. Зокрема, практика виконання залежить від 

характеру виступу, типу слухачів та реакції публіки упродовж виступу. 
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Наприклад, музичні перформанси у концертній залі доволі відрізняються від 

концертів на камерній сцені чи то в парку, адже сценографія кожного з трьох 

перформансів відповідає різним цілям, орієнтуючись на різну аудиторію. 

Відвідуючи концерт, слухачі традиційно переймають певний тип соціальних 

ролей, через які вони долучаються до соціально-художнього життя, у якому 

«я» переходить у «ми». Намір відвідати концерт посилюється бажанням 

долучитися до спільного емоційного поля художньої комунікації, а також до 

соціального поля комунікації (до початку концерту, частково під час його 

реалізації, в антаркті та після концерту). Художня комунікація 

трансформується, таким чином, у соціальну» (Лігус 124). 

Забезпечити успішну соціальну комунікацію у музичному перформансі 

покликана і соціальна влада, що означає «особливості статусної 

стратифікації, що впливають на музичну культуру» (Лігус, «Перформативний 

поворот у музиці» 124). Ці особливості оприявнюються через репутацію 

перформера, а також соціокультурні й політико-економічні умови музичної 

творчості. У системі елементів перформанса соціальна влада демонструє 

єдність усіх складових соціального перформанса. Окрім того, соціальна влада 

тісно пов’язана із поняттям символічного капіталу, який відображається у  

репутації перформера, що своєю чергою обумовлений його талантом і 

створений соціальними медіа. Водночас, державна або спонсорська 

підтримка також визначають соціальний резонанс і успішність музичного 

перформансу.  

За словами Л. Мак-Кормік, поняття соціальної влади включає у себе, 

також, «особливості економічної нерівності й політики держави, які можуть 

як сприяти творчості, так і перешкоджати їй» (Лігус, «Перформативний 

поворот у музиці» 124). Доступ до засобів музичного виконавства є 

економічно обмеженим, бо не кожен може стати власником дорогого 

музичного інструменту. Водночас засоби символічного виробництва мають 

ключове значення для здійснення музичного перформансу. Серед засобів 

символічного виробництва можна виокремити музичні інструменти, голос 



135 

 

перформера, а також місце зустрічі виконавця та аудиторії і зовнішній вигляд 

виконавця. Як зазначає авторка у своїй статті, «до засобів символічного 

виробництва належать якість музичного інструмента, яскравість звучання, 

багатоманіття тону. Успішна комунікація виконавця та аудиторії залежить 

також від стилю виконання, навичок і майстерності музиканта, що 

виявляються, зокрема, в артикуляції, інтонації, аплікатурі та темпі» (Лігус, 

«Перформативний поворот у музиці» 124).  

Зважаючи на вище згадані компоненти музичного перформансу, 

музичний перформанс визначається взаємодоповненням тілесного і 

вербального вимірів. Відповідно традиційне метафізичне розуміння музики 

як духовного феномена або ж сприйняття музики як суто інтелектуальної 

справи, яка не передбачає залучення людської тілесності, характерного для 

філософії музики та музикознавства, виявляється обмеженим і повністю 

заперечується конститутивним підходом до музичного перформансу як 

комунікативного феномена. Так, на думку С. Фріса, класичне музичне 

виконання, як «оцінювалося тишею, якої воно вимагало, інтенсивністю 

ментальної концентрації аудиторії разом із запереченням будь-якого 

фізичного відволікання» (Frith 124) кардинально відрізняється від музичного 

перформансу як соціальної події, яка навпаки неодмінно передбачає фізичну 

реакцію його учасників. Саме тому для переосмислення музичного 

перформансу як синтезу виконавства і сприйняття музики і інших у 

цілісності із соціальним контекстом, необхідно відкинути як засадничу ідею 

тексту і текстуальності. Натомість, будь-яке музикування необхідно 

сприймати як «розумність-у-тілесності», не обмежуючи музичний 

перформанс жодним із цих вимірів (Frith, 128). Так, музика без нотного 

тексту не є апріорі нерозумною так само, як і промова-імпровізація (Frith, 

128). Отже, цілісне сприйняття музичного перформансу, що традиційно 

співвідносять лише із вербальним компонентом музичного твору і його 

політичним значенням, розглядаючи музику виключно як вербальне 

повідомлення, базується на визнанні значення тілесності.  
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Зважаючи на роль тілесності у музичному досвіді, музичний 

перформанс, як вже було показано, є не відтворенням партитури як 

матеріального об’єкту, а процесом, який інтегрує і фізичні, і духовні зусилля 

людини. Тілесність виявляється у процесі творення музики за допомогою 

музичних інструментів та її сприйняття разом з іншими. Виконання музики 

перетворює тіло музиканта та його інструмент на простір вираження 

«невидимого» раніше, адже митець бачить глибину буття і намагається її 

зробити видимою для інших. Тому хоч музика не є безпосередньо видимою, 

вона перебуває у просторі бачення, адже вона є рухом у часі, який 

відбувається не сам по собі, а завдяки виконанню, що перетворює музичний 

перформанс на соціальну подію.  

Музика як рух, розгортання звуків у часі передбачає рухи тіла 

виконавця. Його жести М. Мерло-Понті вважає «жестами освячення: вони 

прокреслюють афективні вектори, віднаходять емоційні джерела, вони 

створюють простір вираження» (Феноменология восприятия 195), 

перетворюючи тіло на такий простір. Іншими словами, перформер не просто 

передає інформацію за допомогою музичних засобів, а створює музику. 

Звертаючись до прикладу музиканта-органіста, М. Мерло-Понті акцентує 

увагу на тому, що музичний інструмент є продовженням тіла музиканта, а 

музика існує через тілесний рух вираження, що є рефлексійним актом 

координації тілесних рухів виконавцем (Феноменология восприятия 195). 

Із початку ХХ століття розвиток музики характеризується посиленням 

значення тілесності. Уперше з часів епохи Середньовіччя, коли музика 

розумілася як віддалена від повсякденності практика духовного виховання 

очищення, на перше у музиці місце виходить ритм. Зокрема, джаз втілив у 

собі поворот до тілесності у музиці. Джаз вплинув на усю музичну 

стилістику і естетику ХХ століття, обумовив демократизацію музики і 

трансформацію зв’язків елементів традиційної музичної тріади. Зокрема, 

джаз став передумовою виникнення ритм-енд-блюзу, а згодом і рок-музики, 

у якій ключову роль має саме тілесний вимір.  
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Найповніше тілесність рок-музики виявляється у остинатній ритміці, 

заснованій на багаторазовому повторені ритмічних фігур з метою емоційно-

тілесного нагнітання і створення музичного динамізму. Одноманітна ритміка 

провокує тілесні рухи аудиторії у такт музиці, що посилює соціальний 

характер рок-музики. Саме тому у поєднанні з презентацією соціальних ідей 

у вербальній формі такий музичний перформанс може виявитися 

надзвичайно успішним. Згідно з С. Фрісом, «хороший рок-концерт 

оцінюється фізичною реакцією аудиторії, тим, як швидко люди встають зі 

своїх місць і йдуть на танцпол, як голосно вони кричать. Передбачається, що 

і рок-виконавці насолоджуватимуться своєю тілесністю також…» (Frith 124-

5). У такому єднанні рок-перформанс реалізується як соціальна подія, що 

втілює принцип егалітарності: кожен стає частиною музичного дійства на 

засадах рівності.  

Музичний перформанс як соціальна подія не має визначеного наперед 

словника значень, його смисл народжується у безпосередньому творенні та 

дорефлексійному сприйнятті у зв’язку із емпіричною присутністю звуків. 

Саме тому через людське тіло відбувається творення музичних сенсів.  

Музичне значення твору є невіддільним від звуків, які його артикулюють і 

конституюється у процесі звучання. Перш ніж ми почуємо виконання, ми не 

можемо за допомогою аналізу передбачити звучання. Після виконання ми 

можемо лише повертатися до моменту безпосереднього переживання музики. 

Саме тому через звуки музика є присутньою тут і тепер як єдність ретенції і 

протенції. Лише через тілесність ми здатні переживати ці звуки у єдності. 

Таким чином, музика і слухач перебувають у взаємному русі.  

Жести музиканта доповнюють слухове сприйняття зоровим. Згідно з 

композитором Ігорем Стравінським, спостереження за руками музиканта 

полегшує слухове сприйняття. Музику недостатньо слухати, її потрібно ще і 

бачити. Саме тому досвід сприйняття не є сумою візуальних, слухових, 

тактильних даних. Ми завжди сприймаємо кінестетично, тобто усім тілом, 

адже музика звернена до усіх чуттів. Тож, музика є видимою. Водночас вона 
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є чимось більшим. Згідно з М. Мерло-Понті,  у концертній залі, коли слухач 

відкриває очі, видимий простір видається занадто вузьким у порівнянні з тим 

простором, який розкриває музика. Вона надає видимому простору інший 

вимір, у якому поєднуються видиме і невидиме, відкритість і прихованість.  

 Участь у музичному перформансі, що уможливлюється людською 

тілесністю, найбільш успішно може відбутися у середовищі інших, коли 

«людина для людини стає дзеркалом» (Мерло-Понти, «Око и дух» 23). 

Імовірно, музика є чи не єдиним з усіх мистецтв, що найкраще відображає 

цей принцип, адже процесуальність музики найяскравіше ілюструє 

одночасність переживання музики, «творення її разом» (Schuetz, «Making 

Music Together»). Така взаємодія уможливлюється  «докомунікативним 

базисом взаємодії (precommunication basis of interaction). Цей концепт, 

запропонований А. Шютцем, розкриває соціальну природу музики та 

потенціал її соціального впливу у формі музичного перформансу. Під 

докомунікативним базисом взаємодії А. Шютц розуміє таку взаємодію, яка 

засновується не на змісті символів, а на часовій взаємоузгодженості через  

жести, координацію рухів тощо» (Лігус, «Музичний перформанс як форма 

комунікації» 69).   

Докомунікативна, дорефлексивна взаємодія найяскравіше виражена у 

невербальній взаємодії, коли всі учасники залучені до слухання, відтворення, 

створення та інтерпретації музики: «така взаємодія композитора, виконавця і 

публіки, яка передує вербальній комунікації, можлива тому, що переживання 

музичних подій належать до виміру внутрішнього часу» (Лігус, «Музичний 

перформанс як форма комунікації» 69). Водночас музика провокує, як жодне 

з інших мистецтв, реакції нашого тіла. За допомогою ритму та звуків музика 

безпосередньо впливає на нас, змушуючи рухатися у її такт. Яскравим 

прикладом є африканська музика та музична традиція афроамериканців, у 

якій визначальне значення має ритм, що полягає «не у простоті чи чіткості, а 

його гнучкості та витонченості, не у його фізичній експресивності, а 
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комунікативній проникливості, здатності поєднувати усі рухи тіла» (Frith 

135).  

Згідно з А. Шюцем, «будь-яка можлива комунікація передбачає 

«взаємоналаштовуючі стосунки між комунікатором та адресатом. Такий 

стосунок народжується через взаємообмін досвідом у режимі внутрішнього 

часу, через переживання єдності у «Ми» («Making Music Together» 92). Таке 

розуміння музичної комунікації дозволяє також розглядати музику як 

ефективний інструмент переконання: коли чужий (особа, що не є членом 

певної соціальної групи) розділятиме конкретний досвід членів не своєї 

соціальної групи через безпосередню взаємодію із ними («face-to-face 

relationships»), через деякий час він зможе прийняти їхні колективні уявлення 

і цінності, які не завжди можна виразити вербально, адже спершу вони 

переживаються на докомунікативному рівні як життєсвіт. Саме тому спільне 

часове переживання через переживання разом та інтеріоризацію ідей, емоцій 

і почуттів дозволяє брати участь у творенні колективної історії групи» (Лігус, 

«Музичний перформанс як форма комунікації» 69).  

Так, люди завжди прагнуть почувати себе у колективі, належати до 

спільнот, цілі яких відповідають індивідуальним переконанням. Невипадково 

одним із найефективніших  шляхів соціалізації є музика, що дозволяє 

рухатися у її такт, співати разом у колективі, адже вона є потужним 

регулятором емоційного стану реципієнтів. Музикування «пробуджує емоції 

колективної солідарності та викреслює особисту фрустрацію, із чим не 

можуть впоратися слова» (McNeil 152). Значення слів не настільки варте як 

їхнє вираження, адже слова є лише засобами артикуляції почуттів, а не 

ситуаціями їхнього переживання (Frith 164). 

Така перспектива розгляду музичного перформансу як події 

комунікації та засобу соціального впливу утверджує розуміння перформансу 

як процесу творення соціальних смислів у комунікації, неперервної 

інтерпретації без навернення до авторитету первинного значення твору. 

Відповідно музичний перформанс вирізняється комунікативним потенціалом, 
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адже він може стати вихідною подією створення суспільного наративу, а 

також платформою взаємного обміну думками та переживаннями у 

вербальній та невербальній формах у процесі його реалізації.  

По-перше, музика, як і мова, являє собою універсальний людський 

комунікативний засіб. Виконуючи інформаційно-комунікативну функцію, 

музика є універсальним засобом фіксації, збереження і трансляції інформації 

за допомогою метафоричної мови музичних символів. Це дозволяє 

розглядати музичний твір як комунікативний медіум, що передає певну 

інформацію, а тому є повідомленням.  У цьому випадку влада музики полягає 

у переконанні публіки у тих ідеях, які вона втілює (вербально чи за 

допомогою форми музичного твору, що виконується у перформансі), адже 

слухання музики дорівнює розшифруванню повідомлення.  

Традиційно музичний твір і музичний перформанс вважаються 

соціально резонансними, якщо текст, який супроводжує музику, стосується 

нагальних соціальних проблем, відображає настрої маргінальних прошарків 

соціальної ієрархії, є втіленням духу протесту проти існуючого соціального 

порядку тощо. Так, наприклад, ці риси уповні втілила  «Марсельєза» – гімн  

Французької революції, гімн сучасної Франції, а також неофіційних гімн 

революціонерів усього світу. «Марсельєзу» співала уся нація, попри 

заборони і спроби забуття. Її слова підсилювали революційність музики, 

апелюючи  до ідеалів свободи, рівності і братерства. Патріотичне 

забарвлення, налаштованість на безкомпромісну боротьбу та перемогу, 

революційність – усі ці риси тексту пісні сприяли її популяризації та 

символізації. Невипадково «Марсельєзу» співали під час «Весни народів» у 

1848 році, революції 1871 року у Франції, на початку ХХ століття під час 

революційних подій у Росії. Отже, ця музика стала уособленням боротьби і 

революційного піднесення в усій Європі. 

Вербальна складова є соціально значливою і у музичній традиції 

афроамериканців, що зароджувалася як форма спротиву пригнобленої 

соціальної групи. Музика була для афроамериканських рабів можливістю 
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відчути приналежність до своєї культурної спадщини та виразити протест 

проти гніту, який цей народ переживав упродовж своєї історії. Тексти пісень 

були втіленням рішучого протесту: тема звільнення, свободи і тяжкої долі 

пригнобленого народу була притаманна їм завжди, а колективна форма 

виконання основного жанру афроамериканського фольклору спірічуелів 

сприяла солідаризації групи. Смисли текстів спірічуелів фундувалися на 

аналогіях біблійних сюжетів та умов рабства: «Земля обітована» була 

метафорою північних нерабовласницьких штатів, емансипації, історія 

іудейського рабства у Єгипті порівнювалася з історією афроамериканців. 

Загалом основна вимога свободи фігурує у багатьох назвах спірічуелів, 

зокрема «We’ll Never Turn Back», «Steal Away», «O Freedom» тощо, які 

зрештою стали символами боротьби за громадянські права і свободи у США. 

Таким чином, як висновує авторка у своїй статті, «музичний твір, що у 

колективному виконанні перетворюється на соціальний перформанс, здатний 

виступати у якості повідомлення завдяки супровідного тексту, який виконує 

інформаційну, комунікативну, освітню функції, привертаючи увагу широкої 

аудиторії до конкретних соціальних проблем. Цей текст, як правило, містить 

соціальні гасла, а тому є політичним та ідеологічним. Водночас повідомлення 

може міститися не лише у вербальній компоненті музичного твору, а бути 

втіленим у його мелодії, у звукових образах, що не зменшуватиме його 

інформативність. Сама форма музичного твору може виражати актуальні 

соціальні ідеї. У такому випадку  музичний твір необхідно сприймати як 

цілісність, не вичленовуючи структурні елементи, не звертаючи увагу на 

супровідний текст, адже у такому випадку, аргументація розгортається 

завдяки музичній формі твору» (Лігус, «Музичний перформанс як форма 

комунікації» 68-9).  

Історія містить чимало прикладів на підтвердження даної думки. 

Дев’ята симфонія віденського класика Людвіга ван Бетховена маніфестує 

ідею музичного твору як повідомлення. Присвячена королю Пруссії 

Фрідріху-Вільгельму ІІІ, герою національно-визвольної боротьби німецьких 
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князівств проти військ Наполеона, вона втілює тему героїчної боротьби, дух 

свободи, цінності єднання людей, толерантності та національного 

самовизначення. Ці мотиви розвиває і введена у симфонію ода «До радості» 

Ф. Шиллера, що на межі ХVIII-ХІХ століть надихала прогресивні 

інтелектуальні кола Європи, зокрема і самого композитора. Невипадково 

пізніше тема фіналу Дев’ятої симфонії стала основою гімну Європейського 

Союзу та Ради Європи і вважається одним із європейських символів. 

З огляду на вище сказане, «Дев’ята симфонія стала сміливим викликом,  

нагадуванням про те, що провідні ідеали свободи, рівності, єднання 

продовжують жити навіть у часи соціальних катаклізмів і негараздів; що 

шлях до свободи лежить через об’єднання людей у спільній боротьбі.  

Драматургія Дев’ятої симфонії втілює ідею аргументативності музичного 

твору. Музика у цій симфонії рухається від «темряви» до «світла», 

стверджуючи необхідність боротьби за краще майбутнє, що на найвищому 

рівні єдності аудіального і вербального досвіду втілює «Ода до радості»» 

(Лігус, «Музичний перформанс як форма комунікації» 69). Таким чином, 

Л. ван Бетховен у музичній формі зміг передати соціальні ідеї та цінності, що 

досі не втратили свою актуальність. 

Музика Л. ван Бетховена стала перехідним етапом від класицизму до 

епохи романтизму, яка в історично-політичному вимірі була ознаменована 

радикальними соціальними трансформаціями: національно-визвольними 

війнами та революціями. Хоч в епоху романтизму раціональні й утопічні 

просвітницькі ідеали свободи, рівності, братерства і відходять на другий 

план, поступаючись місцем культу особистості з її неповторним внутрішнім 

життям, соціальні ідеали не зникають. На авансцену виходить ідеал свободи, 

свободи особистісної, громадянської та національної.  Саме тому музика 

ХІХ століття, створена у стилі романтизму, все більше звертається до тем 

героїзму в боротьбі за національну незалежність, оспівування власного 

історичного минулого, краси своєї держави та оптимістичних перспектив у 

майбутній вільній державі. Виходячи із цього, численні твори 
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інструментальної музики цього періоду є повідомленнями про національні 

настрої. 

 Показовою у цьому контексті розгляду є творчість чеського 

композитора Бедржиха Сметани, автора симфонічного циклу «Моя 

батьківщина», що складається із шести симфонічних поем. Шість творів 

об’єднані єдиною патріотичною тематикою. У симфонічному циклі коло 

образів для передачі музичного повідомлення є широким: від замку-фортеці 

у Празі як символу колишньої слави Чехії («Вишеград»), картин рідної 

природи («Влтава», «У лісах і полях Богемії») і старовинних переказів 

(«Шарка»), картин героїчної боротьби чеського народу за своє звільнення під 

час гуситських війн у ХV столітті («Табор») до очікувань перемог у 

майбутньому, коли Чехія стане незалежною («Бланік»). Під впливом 

симфонічного циклу та інших творів Б. Сметани  піднімався і зміцнювався 

патріотичних дух чеського суспільства ХІХ століття.  І він зміг донести свої 

переконання силою музики чеському народові: симфонічна поема «Влтава», 

що увійшла до симфонічного циклу «Моя батьківщина», стала неофіційним 

чеським національним гімном,  а пізніше стала осноною гімну Ізраїлю – 

«Атіква». 

По-друге, як і мова, музика є інтерактивним та інтерсуб’єктивним 

медіумом, що виконує роль менеджера соціальних відносин (Cross). 

Музичний перформанс є дискусійною платформою презентації різних 

соціальних позицій, де кожен учасник може висловити свій погляд. Така 

перформансна комунікація відбувається на засадах рівності, незважаючи на 

те, що перформери репрезентують різні соціальні групи. Рівність у 

перформансній комунікації є свідченням виняткової ролі музики як 

комунікативного форуму у реконфігурації соціальної ієрархії через створення 

можливостей самопрезентації і вільного висловлення оцінок і поглядів. 

Згідно з Метью Метерном (Mattern), музика є інструментом для досягнення 

більшої політичної ваги для людей, особливо тих, що історично були 

відмежовані від можливості політичної участі на традиційних інституційних 
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політичних аренах. Як зазначає С. Фріс, музика надає нам «суб’єктивний 

смисл соціальності нашого буття  («intensely subjective sense of being 

sociable»). Чи то джаз або реп для афроамериканців, чи то камерна музика 

ХІХ століття для німецьких євреїв у Ізраїлі, у будь-якому випадку музика 

артикулює та спонукає пережити колективну ідентичність» (Frith 273).  

Зрештою, музичний перформанс як соціальна подія може бути 

каталізатором соціальних змін завдяки своїй ролі «у процесі символічного 

визначення та створення соціальної ідеології соціальних рухів» (Lewis 154), 

адже завдяки супроводжувальному тексту та музичній формі вона об’єднує, 

переконує, освічує, розважає, додає хоробрості, створює умови 

комунікативного форуму для учасників соціального руху. Згідно з 

Лідією Гьор, функція музики полягає у спробі встановити кращий порядок, 

відображаючи світ таким, яким він є та артикулюючи альтернативний погляд 

(Goehr 106). Отже, вона може стати інструментом трансформації суспільства. 

Саме тому музика може розумітися як складова загальної стратегії змін, а 

також як впливовий важіль врегулювання  взаємодії різних соціальних груп 

та забезпечення рівноваги у суспільстві. 

Музичний перформанс формує єдиний контекст співбуття учасників 

соціальної події, а тому колективні уявлення, відображені в ньому є 

надзвичайно впливовими. Досліджуючи роль музики у соціальних рухах, 

Р. Айєрман та Е. Джеймісон вважають, що музика дає учасникам соціального 

руху теми, смисли та почуття спільності, взаємопов’язаності з іншими 

(Eyerman and Jamison). Музика, таким чином, посилює почуття 

приналежності через переживання одночасності, коли всі учасники 

музичного дійства залучені до одного контексту. Переживання одночасності 

відбувається через взаємодію композитора і виконавця, виконавців між 

собою, виконавця і публіки, а також слухачів між собою. Наприклад, 

марширування, спів, танці разом сприяють солідаризації більше, ніж 

раціональна згода. Вони є надзвичайно потужними й інтенсивними 
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безпосередніми взаємодіями, здатними підживлювати соціальну солідарність 

членів соціальної спільноти та їх емоційну енергію.  

Музичний перформанс артикулює колективні уявлення, що дозволяють 

його учасникам через їхню інтерпретацію відчувати єдність та приналежність 

до спільної справи. Так, наприклад, під час єгипетської революції 2011 року 

пісня «Irhal» («Йди геть») Ремі Ессама ще більше об’єднала 

протестувальників. Автор зібрав докупи вигуки людей і створив із  них текст 

пісні. Із гітарою у руках, єгипетський студент зміг об’єднати тисячі людей 

силою музики і слова, посиливши у них почуття приналежності до єдиного 

руху, відданості меті – боротьбі за справедливість і демократизацію країни 

шляхом зміни нелегітимного державного режиму. 

Музика як невербальний медіум і символічна мова здатна змінювати 

погляди та поведінку індивідів і впливати на їхню свідомість, 

використовуючи образи для передачі символічної інформації: як дієвий 

інструмент трансляції знань і сповіщення нового вона здатна підвищувати 

рівень обізнаності тих, хто її сприймає. Так, наприклад, поп-госпел 

композиція «We are the World» була покликана привернути увагу до голоду в 

африканських країнах. Відкинувши комерційні інтереси, американські 

виконавці намагалися поширити соціальне повідомлення і долучити до участі 

у благодійній акції якомога більше учасників. 

З метою привернення нових учасників певної спільноти та підтримання 

солідарності її наявних прихильників, спільноти ініціюють культурні 

проекти. Культурні проекти дозволяють за допомогою мистецьких засобів 

досягнути конкретних соціальних завдань. Музичний перформанс є 

різновидом таких проектів. Музичні перформанси спонукають людей 

переходити від інтелектуальної обізнаності до емоційного співчуття і 

активної участі у діяльності спільноти, або ж до ідентифікації себе як 

прихильника певних ідей. Окрім того, такі проекти  сприяють мобілізації 

ресурсів для реалізації певних соціальних завдань. Музичні перформанси 

можуть стати інструментами їх отримання. До прикладу, виконавці музичної  
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композиції «We are the World» зібрали 54 мільйони доларів із благодійною 

метою (зібрані кошти були відправлені у благодійний фонд USA for Africa). 

Музичний перформанс уможливлює розгляд соціальних ідей, що 

втілюються у ньому, не як застарілих, а як таких, що можуть бути 

актуалізованими у будь-який історичний період. Саме тому традиції не 

застарівають і не  перешкоджають розвиткові нових тенденцій. Згідно з 

Р. Айєрманом та Е. Джеймісоном, традиція не заважає соціальним 

трансформаціям, а навпаки як культурний ресурс уможливлює відродження 

соціальної дії і сама може зазнавати змін у нових соціальних умовах 

(Eyerman and Jamison 7). Так, наприклад, українські повстанські пісні першої 

половини ХХ століття, просякнуті духом української національно-визвольної 

боротьби, донині символізують незламність української нації та надихають 

на нові перемоги. Так само і еволюція композиції «We shall overcome»,  що 

з’явилася у ХІХ столітті як госпел «I’ll be alright», а у середині ХХ століття 

стала гімном соціального руху за громадянські права у США. Музика, 

асоційована з певним соціальним рухом, пробуджує впевненість у спільної 

історії, а тому має виняткову політичну силу. Звідси випливає тісний 

взаємозв’язок соціального руху і музики, яка не дозволяє ідеям руху стати 

забутими.  

Незважаючи на потужний комунікативний і трансформаційний 

потенціал музичного перфомрансу, із нехтуванням його відкритим 

характером через збільшення ролі сценарію, медіатизацією комунікації, а 

також її підпорядкуванням виключно утилітарним цілям, існує ризик 

комодифікації музичної перформансної комунікації у сучасному суспільстві. 

Так, через демократизацію доступу до музичних медіумів, а також музичних 

подій, можливе толерування музичної інформації усіх рівнів якості і 

сприйняття її як перформансу. Іншими словами, сам формат перформансної 

комунікації певним чином сьогодні опиняється у зоні ризику. За таких умов, 

коли інформація виступає найвищою цінністю, будь-що може стати 

інформацією, яку можна тиражувати. Музика також перетворюється на 
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інформацію: на своєрідне повідомлення, або фон, що пронизує майже усі 

суспільні контексти, що виявляється редукцією її комунікативного 

потенціалу.  

Яскравим прикладом комодифікації музики у сучасну епоху є феномен 

хіт-парадів. Незважаючи на егалітарний характер нових медіа, що полягає у 

демократизації доступу до інформації та деперсоналізації аудиторії, хіт-

паради виникають як інструменти диференціації музичних продуктів, що 

покликані визначати ієрархію вартості музичних творів, сприяючи таким 

чином, комерціалізації музики. Хіт-паради штучно створюють цінність 

музичного твору, який у випадку виходу з рейтингу автоматично її втрачає, 

адже споживачі, довіряючи легітимності хіт-парадів, перестають вбачати у 

ньому достойний уваги твір мистецтва. Такий рейтинговий статус 

мистецьких творів може завчасно впливати на ставлення до ситуації 

перформасної комунікації ще до її реалізації, що суперечить 

перформативному принципу створення значень у комунікативному процесі 

безпосередньої взаємодії з іншими. 

 

3.2. Політичний перформанс: перформанс влади і перформанс 

протесту  

У своєму програмному есе «Політика як покликання і професія», 

Макс Вебер визначає політику як «прагнення мати владу або впливати на 

розподіл влади чи то серед держав, чи то серед груп у межах держави» 

(Weber). Мотиви такого прагнення до влади подвійні: влада може 

розглядатися як засіб для реалізації певних цілей, ідеальних чи егоїстичних, 

або ж бути самоціллю особи, що задовольняє почуття власної значущості і 

престижу. Легітимність таких мотивів, за М. Вебером, може визначатися 

трьома причинами: визнанням їхньої раціональної обґрунтованості, 

відповідності традиції, яка побутує у спільноті, а також харизмі лідера, що 

прагне влади і є здатним переконати інших у такому праві.  
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Відповідно до такої концепції політики, остання є раціональним 

процесом переконання та боротьби за владу. Водночас попри прогнози 

М. Вебера щодо подальшої раціоналізації і «розчаклування» світу, сучасна 

політика аж ніяк не є сферою виключно раціональної аргументації за 

допомогою вербальних засобів за технічною схемою передачі повідомлення 

або ж прийняттям політичних рішень з огляду лише  на певну традицію. 

М. Маффесолі наголошує, що сучасна людина стає свідком «справжнього 

повторного зачаклування світу» (68). Відповідно, політика передбачає 

скоріше «не безособистісне, а персональне; не державне, а партикулярне; не 

команди, а переконання; не правила, а голоси; не організації, а індивідів» 

(Alexander, «Power, politics, and the civil sphere» 112). Іншими словами, 

царина політики – символічна драматизація соціальної дійсності крізь призму 

певної точки зору. Саме тому сучасна політична дійсність все частіше 

розглядається з огляду на її перформативний характер. 

Ідея спорідненості політики і драматичної дії не є заслугою сучасних 

філософів, адже близькість цих двох культурних феноменів визначена 

історією їхньої появи та розквіту: у Античності театр виникає одночасно із 

публічним життям полісу, а його розквіт збігається у часі з розквітом 

Афінської демократії у V ст. до н.е. Історики відзначають взаємопов’язаність 

античного театрального і політичного життя: театр проблематизував 

повсякденність на рівні з міфологічними темами крізь призму різних форм 

соціальної взаємодії (змагання, процесії, святкування), а театральні події 

вважалися водночас і політичними (Кулишова). Окрім того, і сьогодні 

театральні метафори часто використовуються для позначення політичних 

процесів та феноменів: поширеними є такі словоспочення як політична 

сцена, арена політичної боротьби, політичний сценарій тощо.   

Справді, і театр, і політика як способи драматизації дійсності є двома 

шляхами рефлексії та комунікації ідей аудиторії, хоч остання є різною для 

театру і для політики. В епоху модерну з потужною тенденцією 

раціоналізації ця схожість художнього способу публічного висловлювання та 
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політичного була забута порівняно з епохою Античності. Водночас сьогодні, 

у результаті перформативного повороту у гуманітарних науках та 

поширенню ідей культурної соціології, політика все менше розглядається як 

царина неупередженості розуму, раціональності, істини та інших класичних 

ідеалів, що передбачали усталене значення цих понять як норм. Згідно з 

Дж. Алексанедром, політика «працює» за іншим принципом: політичні 

актори є творцями і учасниками політичного перформансу – «соціальної 

драми», у якій за допомогою актуалізації колективних репрезентацій та 

символів, що уособлюють суспільні цінності, можна досягнути успіху 

(«Performance and politics» 13).  

У такому контексті політичний перформанс видається недоцільним 

ототожнювати із театральною постановкою, адже ідея театральності не 

тотожна перформативності. Перформанс, на відміну від театральної 

постановки, знімає дихотомію суб’єкта-актора та об’єкта-аудиторії, не 

повторюється, а також реалізується як їхня самопрезентація, а не презентація 

образу, суто репрезентація сценарію тощо. Незважаючи на визначення 

соціального перформансу Р. Шехнером як повторюваної поведінки 

(Performance Theory), перформанс є завжди унікальною подією, спільною 

дією, яку неможливо заздалегідь відрепетирувати, адже перформанс не 

можна визначати виключно через принципи відтворення та репрезентації. 

Окрім того, перформанс як безпосередня взаємодія і комунікація, що 

має відкритий характер, контрастує із чіткою окресленістю меж театрального 

дійства. Спектакль розгортається за сценарієм, який чітко окреслює його 

структуру. Хоч політичний перформанс як і будь-який соціальний 

перформанс має сценарій, а його актор і автор сценарію можуть передбачати 

певні його результати, можливість їхнього досягнення ніколи не є очевидною 

через те, що аудиторія впливає на перебіг перформансу тією ж мірою, що і 

політичний актор. Тим самим, аудиторія, як і будь-якому соціальному 

перформансі є співавтором. Саме така інтерактивність перформансної моделі 

комунікації контрастує із театральною постановкою, що обумовлює 
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доцільність розгляду політичних подій і процесів як політичних 

перформансів, а не спектаклів.  

Політику можна розглядати як перформанс, зважаючи на характер 

участі у ній, а також її мету. Згідно з Г. Арендт, імматеріальний спосіб 

політичної участі у публічному житті зближує її з перформансом як подією 

комунікації. На думку філософині, політика, як і перформанс, є передумовою 

самопрезентації рівних індивідів у комунікації. Ідеальну модель такої 

політичної організації Г. Арендт вбачає в античному полісі, що втілює 

свободу, рівність та можливість безпосередньої взаємодії: Г. Арендт 

стверджує, що свобода міститься винятково у політичній царині (Становище 

людини 40), а рівність – це суть свободи у полісі (41). Ці риси притаманні й 

перформансу, що характеризується своєю відкритістю (певною мірою 

незалежністю від сценарію), самопрезентацією своїх учасників та рівністю 

їхніх ініціатив. 

Окрім того, політика завжди є публічною справою, спрямованою на 

виявлення суспільних проблем і покращення суспільного життя через його 

трансформацію. Публічність політики передбачає комунікацію у публічному 

просторі з метою взаємопорозуміння. Для цього учасники політичної дії 

мають бути видимими для інших у демонстрації своїх політичних ідей. Отже, 

для того, аби мати політичний вплив і боротися за владу, необхідно 

переконати аудиторію у справжності мотивів кандидата та його успіху, що 

здатний максимізувати колективне благо. Прагнення переконати аудиторію у 

необхідності перегляду і  зміни суспільних норм часто пов’язане не лише із 

публічним обговоренням, але і з боротьбою за демократичні цінності у 

соціальних рухах, революціях, тощо, що також мають перформативний 

вимір, зокрема, використовуючи політичний перформанс як метод політичної 

боротьби.  

Процес політичного переконання аудиторії можна розглядати як 

перформанс, адже він характеризується відкритістю, рефлексійністю, 

творчим потенціалом, а також є самопрезентацією його учасників. Як 
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різновид соціального перформансу політичний перформанс завжди має 

сценарій, є цілераціональною спільною дією, а тому рефлексійним; залежить 

від реакцій аудиторії, що обумовлює відкритість його результатів, а також 

передбачає не лише створення яскравого враження з метою популяризації 

претендента на політичну владу, але і співучасть акторів та аудиторії у 

реалізації перформансу, що свідчить про креативність цього процесу. Окрім 

того, політичний перформанс – це не просто передача інформації у епатажній 

формі, а комунікативний процес, заснований на самопрезентації його 

учасників, що передбачає взаємний обмін ідеями, досвідом тощо і 

колективне творення спільних сенсів і актуалізацію цінностей.  

Варто також наголосити, що значення цих ключових рис перформансу 

залежить від встановленого політичного режиму держави: чим більш 

демократичним є політичний режим, тим більшою мірою політичний 

перформанс акумулює у собі ці ознаки. І навпаки: чим більш авторитарним є 

політичний режим, тим більше політичний перформанс втрачає ознаки 

комунікативності і набуває рис класичного спектаклю, не залишаючи місця 

для свободи участі аудиторії, креативності, відкритості, певної незалежності 

від сценарію тощо. Як зазначає Г. Арендт,  «влада несумісна із 

переконанням, що передбачає рівність і реалізується у процесі аргументації» 

(«What is Authority?» 93). Тож чим більш ієрархізованою є соціальна група, і 

чим більш непорушною є ця ієрархія, тим менше шансів реалізації 

перформансу як комунікативного процесу, а не спектаклю.  

Ризик перетворення перформансу на спектакль залежить від 

інструменталізації самого перформансу і редукції його комунікативного 

потенціалу до функції трансляції інформації. Як зазначає А. Бадью, 

політична подія втілює подвійну нескінченність: «нескінченність народної 

презентації і нескінченність державної репрезентації» (Бадью и Тарби 55). За 

умови переважання репрезентаціного компоненту у політичному 

перформансі, попри його необхідну визначеність сценарієм, перетворює 

подію перфомрансної комунікації на перформативну трансляцію інформації.   
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Отже, хоч перформанс видається найбільш перспективною формою 

реалізації політичної комунікації, у результаті редукції критеріїв оцінки 

соціальних процесів до показників прагматичного успіху події, перформанс 

може втратити свою вагому роль у реалізації політичного діалогу. Так, 

зважаючи на свободу самопрезентації його учасників, взаємне визнання 

їхньої рівності, а також неймовірність такої комунікації (Луман), що завжди 

передбачає її відкритість, проаналізовану в першому розділі, перформанс 

уможливлюється визнанням плюралізму як соціокультурної засади співжиття 

людей. Свідоме або ні заперечення плюралізму і цінності діалогу може 

відобразитися у використанні інших драматичних  форм комунікації як 

технічного процесу передачі інформації зі сценарієм, що вкрай обмежує 

можливість участі інших у його здійсненні і перетворює спільну дію на 

колективну.  

До прикладу, драматичним було дводенне прощання із Кім Чен Іром у 

грудні 2011 року у КНДР.  За відмову громадян від участі у дійстві 

передбачалося позбавлення волі. Більше того, представники влади оцінювали 

ступінь скорботи на національному зібранні для оплакування вождя (Sang-

Hun  et al). Воднчас таке дійство хибно визначати як перформанс: взаємодія 

людей відбувалася вимушено, без визнання їхньої свободи і рівності. Відмова 

від участі у спектаклі призводило до ризику життям громадян КНДР. Іншими 

словами, багато людей обирали роль для імітації скорботи, переживаючи 

разом не смерть «Сонця нації», а невизначеність майбутнього своєї родини 

або кар’єрних перспектив. 

Ареною демократичної боротьби за владу за допомогою політичного 

перформансу є публічна сфера. Сфера публічної комунікації структурується 

відповідно до смислових бінарних опозицій, які маркують учасників 

політичного перформансу та дозволяють аудиторії оцінювати як сам 

перформанс, так і його учасників. Іншими словами, політичний перформанс є 

комунікативним процесом, що уможливлює об’єднання прихильників певних 

політичних ідей і створення «ми» у протиставленні до інших, які не є носіями 
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громадянських чеснот, а лише підривають основи свободи, справедливості і 

братерства. Саме тому метою актора політичного перформансу, який прагне 

влади, є самопрезентація крізь призму колективної репрезентації суспільно 

визнаних чеснот для переконання аудиторії в уособленні цих чеснот для 

демократичного управління суспільством. Згідно з Дж. Александером, коли 

перформер видає політичний перформанс за символічну дію, він не досягає 

успіху (The Performance of Politics 12). Перформанс, хоч він є своєрідним 

розривом у дійсності через свій лімінальний характер, має бути автентичним. 

Це уможливлюється тим, що перформанс є засобом творення і передачі 

політичних повідомлень і водночас простором публічної дискусії та 

самопрезентації його учасників, а не відігріванням ролі. 

Процес політичної боротьби можна розглянути за допомогою 6 

структурних елементів, визначених Дж. Алексанедром, які видаються 

конститутивними для соціального перформансу, зокрема і політичного. 

Політичний перформанс реалізується акторами перед аудиторією, яка також 

може стати співавтором політичного перформансу через активну участь у 

ньому, у певній мізансцені, що визначає його часові й просторові межі. У 

комунікації акторів та аудиторії актуалізуються та творяться нові колективні 

репрезентації – резервуари символічних значень, які трактуються учасниками 

перформансу як найбільш цінні. Аби самому стати колективною 

репрезентацією, актор політичного перформансу в презентації себе має 

актуалізувати свою приналежність до громадянської сфери та інших 

ключових соціальних царин: сім’ї, релігії, раси, гендеру тощо ( Alexander, 

The Performance of Politics 18). Становлення політичного актора як 

колективної репрезентації свідчить про встановлення зв’язку з аудиторією, 

що може гарантувати успіх упродовж усієї політичної кампанії. 

Дж. Александер ілюструє цю ідею на прикладі перемоги Б. Обами у 

президентських виборах 2008 р. (The Performance of Politics). Актуалізація і 

творення колективних репрезентацій неможливі без засобів символічного 

виробництва та соціальної влади.  
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Аби політичний перформанс був успішним, сучасний політичний 

актор, згідно з Дж. Александером, має уособлювати громадянські чесноти 

(«раціональність, чесність, довіру і водночас критичність, відкритість, вміння 

співпрацювати і водночас незалежність» («Power, politics, and the civil sphere» 

117) та презентувати їх у комунікації з аудиторією, адже саме публічність 

акторів (відкритість і видимість для усіх, хто хоче брати участь у 

комунікації) є запорукою їхнього успіху.  Згідно з дослідником, «ті, хто 

бореться за владу, консерватори, ліберали, чи радикали, прагнуть 

транслювати потужні символічні образи у публічну сферу, а також 

контролювати їхню інтерпретацію» (Alexander, «Power, politics, and the civil 

sphere» 112). Актуалізація цих символів у політичному перформансі має мати 

автентичний вигляд для того, аби не допустити роз’єднаність його елементів. 

Зважаючи на складність сучасних суспільних зв’язків та процесів 

комунікації, це завдання є доволі складним. Однак за умови талановитого 

поєднання мотивів та можливостей акторів, аудиторії, колективних 

репрезентацій, засобів символічного виробництва, соціальної влади і 

мізансцени, політичний перформанс стає платформою для успішної взаємодії 

актора та аудиторії, що може привести до політичного успіху однієї із сторін.  

Це означає, що політична боротьба у сучасних суспільствах 

визначається не стільки владою соціальних еліт чи державної бюрократії, 

скільки прагматичним успіхом політичного перформансу, адже успіх 

політичних ідей та їхніх носіїв залежить від їхнього резонансу у культурно-

інституційному просторі громадянського суспільства, що визначається 

нормами, почуттями та цінностями його членів. Отже, політичний 

перформанс є резонансним, якщо він об’єднує акторів та аудиторію.  

Як різновид соціального перформансу і форма комунікації політичний 

перформанс передбачає тілесний і вербальний комунікативні виміри. Як уже 

було продемонстровано у попередньому розділі, комунікативний потенціал 

соціального перформансу не можна визначати лише з огляду на його 

вербальну складову. Безумовно, успішність соціального перформансу 
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неможлива без вербальної комунікативної складової – мовлення: саме за 

допомогою мовлення відбувається рефлексія, учасники перформансу стають 

співавторами дійства втілюючи ідеї у мовленні, спираючись як на сценарій, 

так і на власну уяву. Зокрема, на думку Г. Арендт, у політичній сфері як 

просторі публічної комунікації єдиним інструментом участі та 

взаєморозуміння є мовлення.  

Водночас, зважаючи на публічний спосіб політичної комунікації та 

характер політичного перформансу, його учасники перш за все є тілесними 

істотами, які через свою співприсутність взаємодіють. Незважаючи на це, не 

всі дослідники наголошують на визначальній ролі тілесності у політичній 

комунікації. Для Г. Арендт, тілесність належить до приватної сфери – oikos, 

вона не є політичною, а тому і уособлює природну необхідність як 

відтворення основних життєвих процесів на противагу свободі публічного 

життя (Становище людини). Позиція Г. Арендт щодо некомунікабельності 

персонального тілесного досвіду, який не належить до політичної площини, 

робить підхід авторки обмеженим для розгляду комунікативного потенціалу 

політичного перформансу. Подібну оцінку поглядам Г. Арендт дає і 

Дж. Батлер у роботі «Нотатки до перформативної теорії зібрання» («Notes 

toward a performative theory of assembly»), наголошуючи на їх хибності, і 

зазначає, що «спільнота вже говорить до промовляння будь-яких слів», а 

«зібрання саме по собі є втіленням народної волі» (156).  

Таку думку підтримує і фінська дослідниця політичного перформансу 

Тіна Ратіла (Rattila), визначаючи політичний перформанс як форму 

комунікації, «яка використовує широкий комунікативний регістр, 

включаючи, що найважливіше, тіла перформерів та інші маркери, що мають 

візуальний вплив, з метою отримання зворотного зв’язку від аудиторії» (12). 

Сферою здійснення політичного перформансу є публічна сфера, яка є 

простором виявлення тілесного, зокрема і візуального виміру комунікації. 

Так, публічна сфера виникає у результаті висування людини «на сцену» 

співжиття: у публічному просторі людина діє на виду і хоче бути побаченою 
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іншими. Так само і вона бачить інших. Саме тому невербальний вимір у 

політичному перформансі можна розглядати крізь призму таких аспектів: 

символічного, підривного та пов’язаного із ризиком (Rattila 88). 

Символічний вимір актуалізується у комунікації сенсів через знаки та 

колективні репрезентації, що втілюють ключові цінності та переконання 

спільноти. Так, наприклад, символічним був помаранчевий колір в Україні 

під час масових протестів внаслідок фальсифікації результатів 

президентських виборів 2004 року. Помаранчевий колір був візуальною 

маніфестацією ідеалів та мирного способу боротьби за демократичні 

цінності. Символічність політичного перформансу може також 

презентуватися через людську тілесність. До прикладу, у перформансі 

італійського художника Алесандро Раушмана у Берліні у січні 2014 року, 

присвяченого вшануванню жертв Революції Гідності, актори у термофользі 

перед Бранденбурзькими воротами пролежали кілька годин на підтримку 

учасників революції Гідності. Обмежуючи свої тіла, актори маніфестували 

«плоть» (Мерло-Понти, Видимое и невидимое) світу – взаємопов’язаність 

людей (спостерігачів перформансу та акторів, спостерігачів революційних 

подій в Україні 2013-2014 років та тих, хто був у них задіяний тощо). Такий 

символізм у політичному перформансі уможливлює формування спільноти, у 

якій його учасники через фізичну співприсутність і невербальну комунікацію 

визначають одне одного, долаючи дихотомію суб’єкта і об’єкта: у 

безпосередній взаємодії і співучасті неможливо виокремити пасивну 

аудиторію і активного актора: усі учасники перформансу долучаються до 

його творення.  

Підривний характер невербальної комунікації у політичному 

перформансі можна розуміти як відмежування учасників від усталених норм 

раціональної соціальної поведінки з метою виявлення хиб соціальної 

системи. Подібну роль у Середньовіччі мав карнавал, досліджуваний 

М. Бахтіним як практика й інструмент критики соціальної системи через сміх 

і висміювання. Хоч поняття карнавалу і перформансу не є тотожними за 
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змістом, вони є подібними як лімінальні явища, ключову роль у яких має 

тілесність їхніх учасників. Так само, як і перформанс, карнавал є «не 

художньою театрально-глядацькою формою, а майже реальною (але 

часовою) формою самого життя, яку не просто розігрували, а у якій жили 

майже насправді» (Бахтин 12).  Виходячи із цього, карнавал не передбачає 

розрізнення глядачів і виконавців, адже його сенс полягає не у репрезентації 

та засвоєнні, а у проживанні, що також наближує цю форму співтворчості до 

сучасного соціокультурного перформансу (Бахтин 12). Інструментом 

карнавальної культури є гротеск, що протиставляється «відриву від 

матеріально-тілесних коренів світу, відмежування і замиканню у собі, 

абстрактній ідеальності, будь-яким претензіям на відмежовану і незалежну 

від землі й тіла значимість» (Бахтин 24-5). Підривний характер перформансу 

уможливлюється звільненням його учасників від ієрархічних відносин і 

можливістю підважити легітимність соціальних норм через своєрідний 

гротеск.  

Зрештою, у політичному перформансі актор може свідомо створювати 

ситуацію фізичного ризику для себе з метою аргументації серйозності мети 

перформансу. Так, наприклад, під час Української революції Гідності у 

перформансі «Поліція у дзеркалах», його учасники встали навпроти поліції, 

тримаючи дзеркала  із написом «Боже, чи це я?» як свої щити. Цей 

перформативний спосіб втручання у перебіг протистояння учасників 

протесту та офіційної влади був невербальною спробою запросити поліцію 

до комунікації з протестувальниками як членів однієї спільноти, а не  як 

репрезентацій соціальних ролей – інструментів представництва державної 

влади. Учасники перформансу ризикували фізично і водночас тим самим 

демонстрували, що їхні тіла – це своєрідна зброя у боротьбі за визнання 

цінностей, які вони мали намір актуалізувати своїми діями.  

У перформансі ризик може стосуватися не лише акторів, але і 

аудиторії, коли йдеться про теракт як різновид політичного перформансу. 

Визначення теракту як політичного акту є неоднозначним. Згідно з 
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Г. Арендт, через жорстокість тероризм є до-політичним актом, адже 

«командувати, а не переконувати, було передполітичним способом 

організації життя поза полісом, домом та сім’єю» (Становище людини 37) на 

противагу вільному обговоренню, характерному для полісної організації. 

Дж. Алексанедр же навпаки вважає тероризм пост-політичним феноменом, 

який «уособлює кінець здатності до політики» («From the Depths of Despair» 

92), хоч і може бути причиною жахливих наслідків світового масштабу. 

Водночас те, що об’єднує різних дослідників цього явища, – це визнання 

перформативної природи теракту. 

Соціально-політична трансформація певної держави або світу не є 

первинною метою терористів. Переконання аудиторії є скоріше результатом 

перемоги у культурній війні: терористичний акт є засобом змусити його 

глядачів сприйняти повідомлення, яке передають актори. Саме тому 

Дж. Бел (Bell) стверджує, що теракт є «не лише подібним на перформанс, він 

і є перформансом». Дж. Алекснадер також наголошує на перформативній 

природі теракту. За визначенням автора, терористичний акт як різновид 

політичної дії є водночас і соціальним перформансом («From the Depths of 

Despair»). Аналізуючи явище тероризму, дослідник зазначає, що «тероризм 

необхідно розглядати не лише як форму політичної дії, але і символічної. 

Тероризм є специфічним видом політичного перформансу. Він черпає кров – 

у прямому і переносному значенні – використовуючи сили своїх жертв, аби 

створити шокуючу і жахливу картину на полотні соціального життя» 

(Alexander, «From the Depths of Despair» 94).  

У теракті як різновиді політичного перформансу виняткову роль має 

сценарій, адже саме він містить чіткий план передачі повідомлення аудиторії.  

Окрім того, у передачі повідомлення ключову роль відіграють медіа, адже 

основною метою терористичного акту як перформансу є не насильство, а 

деморалізація населення і «поширення повідомлення групи через подієву 

цінність акту насильства» (Spencer 8). Це означає, що у такому перформансі 

аудиторія має обмежені можливості впливу на його перебіг, адже вона не 
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стільки бере участь у створенні цього повідомлення, скільки здатна запобігти 

можливим загрозливим наслідкам його поширення.  

Наймасштабнішим прикладом такого політичного перформансу, у 

якому відповідальність за перебіг належить виключно його ініціаторам,  є 

події, що відбулися у США 11 вересня 2001 року і забрали життя майже 3 

тисяч людей. За розгортанням цих подій спостерігав весь світ: не лише медіа 

висвітлювали ситуацію, але і пересічні люди вмикали камери, долучаючись 

до колективного споглядання та спільної участі у створенні нового 

культурного факту – колективної репрезентації, що універсалізувала 

травматичний досвід зустрічі із радикальним злом. Таке кодування дійсності 

через створення наративу зла за допомогою бінарних опозицій та визначення 

культурної структури факту мали на меті солідаризацію світу у боротьбі з 

насиллям і нетерпимістю. Водночас не всі оцінки того, що сталося, були 

засуджуючими і негативними. Наприклад, К. Штокгаузен вбачав у трагічних 

подіях 11 вересня витвір мистецтва: «те, що сталося, звичайно…є 

найвеличнішим витвором мистецтва за всю історію. Ті особистості досягли в 

одному акті такого, про що ми і не мріяли у музиці; вони шалено 

практикуються упродовж 10 років, абсолютно фанатично, задля одного 

концерту. А потім гинуть…Ці люди сконцентровані на лише одному 

перформансі, у результаті якого п’ять тисяч людей одномоментно 

прирікаються на воскресіння. Я б так не зміг. Порівняно із цим, композитори 

нічого не варті» (цитується за Bell).  

У сучасному суспільстві основним каналом комунікативного зв’язку 

учасників політичного перформансу, головною метою якого є передача 

повідомлення, є аудіовізуальні медіа. Саме за допомогою комплексного 

сприйняття інформації у повідомленні відбувається емоційна асоціація 

почутого і побаченого аудиторією із особистістю політичного перфомера, 

який, незважаючи на опосередкованість взаємодії, прагне максимального 

успіху – переконання якомога більшої кількості людей. Показовим у цьому 

контексті є феномен президентської передвиборчої кампанії, який слідом за 



160 

 

Дж. Александером можна розглядати як політичний перформанc. До 

прикладу, Володимир Зеленський у своїх зверненнях до аудиторії у 

передвиборчій кампанії перед президентськими виборами 2019 року через 

пости у соціальних мережах і відеозвернення презентував себе в образі 

пересічного українського громадянина, людини без досвіду участі у 

політичному житті, але сповненого ентузіазму ініціювання очікуваних 

соціальних змін, який зміг переконати більшість виборців. Зважаючи на 

неможливість усіх представників аудиторії передвиборчої кампанії бути 

фізично співпрсутніми із перформером – кандидатом у президенти, їхній 

зв’язок був опосередкований медіа, які допомагали транслювати інформацію, 

необхідну для успішного перформансу. Водночас, у сучасних суспільствах 

успішна передача повідомлення є доволі непростим завданням.  

Так, наприклад, якщо у середньовічному суспільстві, зважаючи на його 

простоту порівняно зі складністю соціальних зв’язків сучасних суспільств, 

успіх певної ініціативи безпосередньо залежав від вдалої трансляції 

повідомлення, що передавалося, у сучасному світі успіх політичного 

перформансу може бути затьмареним або і зовсім запереченим контр-

перформансом, що виникає як реакція у відповідь. Згідно з А. Бадью, 

«політичний суб’єкт завжди знаходиться поміж двох подій», «він 

знаходиться у ситуації, створеній подіями нещодавнього чи далекого 

минулого» (21), що потребує надання переваги певному куту зору.  Іншими 

словами, хоч реалізація перформансу, на перший погляд, є успішною через 

сам факт здійснення, успіх символічної дії передбачає трансформаційний 

вплив на колективну свідомість, символічне кодування, що має бути 

зчитаним і прийнятим. Виходячи із цього, для того, аби політичний 

перформанс був осмислений як комунікативна подія, він має перетворитися 

на «історію» (Hall 508). Якщо ж у відповідь створюється альтернативна 

історія, яка виявляється більш переконливою, передача повідомлення у 

політичному перформансі  може вважатися неуспішною.  
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Це сталося після вище згаданого теракту 2001 року у США. У контр-

перформансі мізансцена теракту була реінтерпретована: два атаковані бізнес-

центри були представлені як «втілення не капіталізму, а ініціативності, не 

буржуазності, а космополітичності, не приватної власності, а публічної 

демократії» (Alexander, «From the Depths of Despair» 102). У контр-наративі, 

так само як і у сценарії терористичного перформансу визначалися 

протагоністи та антагоністи, відбулося переформулювання соціальних ролей 

у новій інтерпретації соціальної драми, що уможливило ідентифікацію 

аудиторії із жертвами теракту. Таким чином, знищення ключових символів у 

теракті, що було основним повідомленням політичного перформансу, мало 

зворотній ефект: ідеалізацію цих символів та всього, що з ними пов’язано у 

контр-перформансі. 

Хоч трансмісійний аспект комунікації у політичному перформансі 

часто є запорукою його успішності, комунікативний потенціал політичного 

перформансу цим не вичерпується. Це стає очевидним за умови аналізу цього 

феномена з позицій конститутивної мета-моделі комунікації, представленої у 

попередньому розділі. Як і будь-який соціальний перформанс, перформанс 

політичний є формою комунікації, у якій відбувається реактуалізація 

колективних уявлень і творення нових сенсів і символів з метою порозуміння 

і впливу акторів на аудиторію. 

Згідно з Дж. Александером, колективні уявлення у політичному 

перформансі структуруються відповідно до бінарних опозицій кризи і 

порятунку (The Performance of Politics 67). Іншими словами, учасники 

комунікації через самопрезентацію виражають своє ставлення до цінностей 

певного суспільства, прийняття чи нехтування якими може привести як до 

кризи, так і до прогресу. У залежності від ставлення до суспільних цінностей 

у політичному перформансі як інструменті боротьби за владу виникає 

наратив героїв та антигероїв. Конституювання образу героя відбувається 

через включення політичного кандидата в історію, співвіднесення його ідей і 

можливостей із ідеями опонента, дії якого неодмінно приведуть до кризи.  
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Створення наративу в процесі політичного перформансу дозволяє 

пов’язати теперішнє і минуле для проекції сценарію перформансу в майбутнє  

(The Performance of Politics 64), а також об’єднати аудиторію, яка може 

побачити у акторі втілення своїх очікувань. Це означає, що сам політичний 

актор може стати колективною репрезентацією – уособленням, наприклад, 

демократичних цінностей, і таким чином, героєм в очах аудиторії, що 

уможливить суспільний прогрес і продовжить зусилля своїх попередників, 

героїв інших політичних перформансів, у порозумінні з аудиторією і захисті 

демократичних ідеалів.  

Аналізуючи президентську передвиборчу кампанію 2008 року в роботі 

«Перформанс політики», Дж. Александер зазначає, що наратив героїв-

антигероїв був надзвичайно впливовим у американському суспільстві під час 

передвиборчої кампанії 2008 року – сукупності політичних перформансів, які 

ініціювали політичні кандидати з метою переконання виборців делегувати їм 

повноваження управління країною. Так, Б. Обама зміг презентувати себе як 

демократичного героя, який здатний подолати внутрішню і зовнішню кризу, 

проявами яких були нехтування громадянськими цінностями, корупція, 

соціальна нерівність, а також врегулювати міжнародні відносини мирним 

шляхом комунікації з апеляцією до здорового глузду і благ цивілізації як 

спільних цінностей – «свободи, рівності (рівноправності) та братерства 

(людської гідності)» (Богачов 47).  

Реактуалізації цих цивілізаційних благ відбувалися і під час української 

Революції Гідності 2013-2014 років, певні події якої також можна розглядати 

як політичні перформанси, що мали на меті не лише передачу інформації, але 

і взаємодію політичних діячів на засадах рівності із суспільством. Більше 

того, політичні перформанси періоду Революції Гідності були ініційовані не 

лише відомими політичними діячами з метою отримання влади і завоювання 

прихильності, але більшою мірою самою аудиторію – учасниками революції, 

які виступали як самоорганізована спільнота, учасники політичного процесу 

на рівні з політиками. Останні ж, будучи солідарними із настроями і 
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вимогами протестувальниками, у комунікації з ними асоціювали себе з 

ролями медіаторів у захисті декларованих демократичних цінностей, що за 

умови отримання політичної влади здатні будуть їх відстоювати на загально 

національному рівні як представники цієї спільноти, які спираються на 

делеговані ним повноваження.   

Так, зокрема, президент Петро Порошенко був активним учасником 

подій Революції Гідності, одним із її політичних лідерів, хто зміг досягти 

успіху в політичних перформансах через комунікацію з аудиторією: як 

перформер він не лише транслював повідомлення аудиторії, але й у 

безпосередній фізичній співприсутності з протестувальниками разом із 

іншими представниками опозиційних владному режиму сил перебував разом, 

актуалізував у комунікації спільні цінності. Цей аспект тілесної 

співприсутності є надзвичайно важливим для успіху перформансу, адже 

навіть сам факт перебування на майдані, у палатках разом із іншими є 

політичною дією, що трансформує прийняті відмінності мід публічною і 

приватною сферами і актуалізує запит на рівність (Butler, Notes Toward a 

Performative Theory of Assembly 90).  

Окрім того, через перформативні дії як складові процесу політичного 

самовизначення, П. Порошенко разом із іншими членами спільноти брав 

участь у створенні «ми» (Butler, Notes Toward a Performative Theory of 

Assembly 169-70). Зокрема, у своїх виступах разом із учасниками через 

актуалізацію цінностей незалежності країни, демократичного устрою, 

вшанування пам’яті жертв протистояння, спів національного гімну як 

символу незалежності держави тощо не лише презентував себе і декларував 

власний намір очолювати країну, використовуючи ситуацію загально 

національного підйому. Разом із учасниками протесту він створював наратив 

подій, що відбуваються, а також сам став предметом комунікації аудиторії, 

дії якої власне і створили фундамент для подальших політичних 

перформансів.   
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Таким чином, у перформансі як події комунікації відбувається спільне 

творення соціальної дійсності. Тарас Лютий визначає процес суспільної 

комунікації під час Євромайдану як процес міфотворчості, який 

доповнювався раціональною аргументацією. На його думку, «ми почали 

Євромайдан із пошуків Європи, а врешті-решт знайшли Україну! І зараз 

обираємо Європу, починаючи розуміти, хто ми такі» (Дорош і Лютий).  Це 

означає, що у процесі політичної перформансної комунікації як співтворчості 

в аналізований період відбувається пошук шляхів виходу із кризи. 

У свою чергу, осмислення політичних можливостей пролягає через 

конструювання соціальної дійсності тут і зараз, через визначення і оцінку 

подій самими учасниками у процесі їхнього розгортання, вироблення 

сценарію необхідних дій задля максимізації колективного блага. Згідно з 

Дж. Макалуном, перформанс – це «ситуація, у якій ми, розмірковуючи над 

культурою або суспільством, визначаємо себе, драматизуємо наші колективні 

міфи та історію, презентуємо себе, змінюючись певним чином, але і водночас 

залишаючись самими собою» (цитується за Alexander, Performance and Power 

20). Це означає, що у процесі створення наративу, обговорення стратегій 

майбутніх колективних дій відбувається водночас і самовизначення, 

самопрезентація у політичному перформансі.  

Саме така комунікація між перформерами і аудиторією в процесі 

політичного перформансу відбувалася під час Революції Гідності 8 грудня 

2013 року, коли відбувся «Марш мільйонів» – друге Народне віче Майдану, 

яке стало демонстрацією солідарності українців у боротьбі за демократичний 

шлях розвитку держави і цивілізаційні цінності. У дійстві безпосередньо 

взяли участь від 500 тисяч до 1 мільйона українців. Вони були не пасивними 

реципієнтами промов політичних і культурних діячів зі сцени, а активними 

учасниками обговорення. Це уможливила така форма комунікації як віче, що 

ще за засів Київської Русі було органом прямої демократії, і передбачала 

ініціативу представників різних соціальних верств обговорювати нагальні 

питання загальнонаціонального значення і право голосу кожного 
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присутнього. Безперечно, не кожен матиме бажання висловлюватися 

публічно зі сцени, однак ставлення до почутого може бути виражене 

опосередковано через делегованих осіб, голосування, емоційні реакції тощо. 

Важливою у цьому контексті є фізична співприсутність та петля зворотної 

реакції, що виникає у комунікації під час політичного перформансу. Зокрема, 

вище згадане Народне віче, що відбулося  у грудні 2013 року, можна вважати 

перформативно успішним, адже комунікація його учасників привела до 

взаємопорозуміння і спільних дій з метою реалізації актуалізованих у 

комунікації цінностей.  

Виходячи із цього, політичний перформанс як соціальний перформанс 

є лімінальним соціальним процесом, що через комунікацію спрямований 

радше на «активне соціальне конструювання, аніж репрезентацію» соціальної 

дійсності (Dirksmeier). Соціальна реальність у своє чергу є не «“застиглим” у 

часі й просторі світом, а динамічною й процесуальною горизонталлю 

перформативів» (Карповець 60). Спроби перформативної реорганізації 

соціальної дійсності є своєрідними “точками біфуркації” (Prigogine 48), у 

яких ситуація є непередбачуваною, що зумовлює необхідність вибору між 

рівнозначними можливостями і подальшому розвиткові системи незалежно 

від лінійної необхідності – тих причин, що вважалися ключовими і 

неуникними перед лімінальною ситуацією. Перформанс як лімінальна точка 

також є засобом системної рефлексії, що через комунікацію приводить до 

неочікуваних наслідків, які неможливо прописати заздалегідь у сценарії, 

адже вони є результатом спільних дій і співтворчості.  

 

3.3. Перформативні виміри академічної і публічної філософії 

Із часу свого виникнення філософія постає як практика. Так, із 

VI ст. до н.е. у Стародавній Греції філософія виникає не як сукупність 

строгих теоретичних знань, а радше як спосіб життя, практика, відкрита для 

участі громадян античних полісів, що у спільній комунікації ставили і 

намагалися відповісти на питання взаємозв’язку світу і людини, людини і 
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суспільства, цінностей і чеснот тощо. Зокрема, діалоги Платона, 

філософування на міській площі Сократа, Діогенове відречення від земних 

благ і життя у бочці є яскравими прикладами втілення теоретичних ідей у 

їхніх власних діях. Такі дії часто мали драматичний характер, були 

публічними і мали на меті переконання аудиторії. Заняття філософією в 

епоху Античності, отже, мало відкритий, публічний, практичний і 

перформативний характер: долучитися до обговорення нагальних життєвих і 

теоретичних проблем могли усі охочі громадяни, відчуваючи свою здатність 

впливати на суспільне життя. У подальшому, після інституціоналізації 

філософії як академічної дисципліни і сфери наукового дослідження її роль 

як спільної справи і практики, що звертається до інструменту перформансу, 

дещо втрачає своє значення, набуваючи актуальності лише в останні 

десятиліття. 

Через трансформацію засад і предмета філософського дослідження,  

філософія стає індивідуальним теоретичним заняттям упродовж епохи 

Середньовіччя, коли основний предмет осмислення філософів був 

позадосвідним. Індивідуалістичний характер філософування в епоху 

Модерну, епоху філософів-інноваторів, які у масштабних системах 

намагалися раціонально обґрунтувати універсальність власного бачення 

світу, що підпорядковується чітким законам, також відвертав фокус уваги 

мислителів від світу співжиття  і повсякденності. Філософське дослідження, 

таким чином, упродовж тривалого часу перебувало у «башті зі слонової 

кістки». Взаємодія із загалом зводилася до висловлення експертизи, критики, 

аналізу філософом як експертом-інтелектуалом певних подій та ідей. 

Водночас із середини ХІХ ст. проблематика повсякденності й співжиття 

виходить на авансцену і змінює засади філософування: повсякденність стає 

джерелом сенсотворчості, соціального конструювання і платформою 

публічної комунікації. Ба більше, завдяки практичному і перформативному 

повороту середини ХХ століття, проблема співжиття і пошук шляхів 

досягнення спільного блага через спільні дії стає ще більш релевантною, 
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актуалізуючи проблему успішної і ефективної публічної комунікації у межах 

філософського дискурсу. Окрім теоретичних зусиль осмислення цих тем, 

академічне викладання філософії, а також публічні філософські заходи 

(лекції, дискусії тощо) стають практичними спробами реалізації ефективної 

публічної комунікації, що акумулюють у собі ознаки перформансу або ж 

звертаються до перформансу як медіуму. Іншими словами, і предмет 

розгляду сучасної академічної і публічної філософії, і спосіб їхнього 

здійснення може бути перформансом.  

Завдяки тому, що одним із предметів філософії є соціальна дійсність, її 

аналіз і пошук шляхів трансформації, а практика філософування має 

безпосередній вплив на формування і підтримання колективних уявлень, 

критичний і трансформаційний потенціал перформансної комунікації 

видається перспективним розглянути у контексті сучасної філософської 

практики. Зокрема, доцільно звернутися до феноменів сучасної академічної 

філософії як практики викладання, а також публічної філософії, що 

уособлюють перформативні способи публічної комунікації, здатні мати 

прагматичні наслідки, а саме приводити до соціокультурних і особистісних 

трансформацій. Особливо актуальним такий розгляд видається саме сьогодні, 

у час освітніх змін. Згідно з К. Бішоп, сьогодні «освіта все більше стає 

фінансовою інвестицією, аніж креативним простором свободи і відкриття; 

кар’єрного розвитку, а не місцем епістемологічного дослідження як самоцілі» 

(Bishop 268-9). Водночас, нам видається, що на рівні з процесами 

комерціалізації, інструменталізації та фрагментації освіти, відбуваються 

також паралельні процеси індивідуалізації та збільшення інтерактивного 

компоненту в освіті через переосмислення її мети і акцентування уваги на 

перформативних можливостях як умовах її успішності.  

Хоч тематика повсякденності та практики є центральною для сучасного 

філософського дискурсу, це не означає перетворення самого філософування 

на повсякденну практику. Згідно з Г. У. Ґумбрехтом, академічна філософія як 

своєрідна вежа зі слонової кістки хоч і має вікна і двері, але не спрощує 
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складні проблеми і сюжети (Производство присутствия 129).  Навпаки, 

академічна філософія створює простір для їхнього обговорення без 

висловлення готових рішень. Пошук відповідей на філософські питання 

відбувається шляхом спільних зусиль, у результаті яких формуються 

колективні репрезентації, що складають звичаєве тло суспільства. Таким 

чином, у царині сучасної академічної філософії практично втілються її 

теоретичні засади.  

Ба більше, одним із наслідків практичного повороту у філософії ХХ ст. 

є постання прикладної філософії, що урізноманітнює можливості 

застосування філософської методології. Ускладнення і фрагментація 

соціального життя, а також постання нових соціокультурних явищ і царин 

знання потребує не лише їхнього філософського осмислення з позицій 

класичної філософії, але і трансформацію самих методів дослідження і опису 

нового специфічного досвіду, який виникає у сучасних умовах. Яскравим 

прикладом втілення такої переорієнтації сучасної академічної філософії в 

Україні є освітньо-професійна програма магістратури філософського 

факультету КНУ ім. Т. Шевченка "Прикладна філософія", затверджена у 2018 

році і створена з ініціативи Людмили Шашкової, Сергія Пролеєва, 

Володимира Приходька та ін. У межах цієї програми прикладна філософія 

позиціонується як «міждисциплінарна сфера філософського дискурсу 

орієнтована на практичні контексти і запити, моніторинг сучасних соціально-

культурних практик, прогнозування тенденцій та наслідків їх розвитку» 

(Шашкова, «Сучасні моделі філософської освіти» 6). Ця ініціатива, у межах 

якої ключове значення надається розвитку навичок критичного, 

інноваційного і креативного мислення, є відповіддю на виклик традиційним 

формам академічної філософії та викладання загалом. 

Зважаючи на те, що сама специфіка філософського запитування часто 

не передбачає єдиної і остаточної відповіді,  викладання як діалог викладача і 

аудиторії є завжди відкритим, адже програма або план як сценарій зустрічі не 

обмежують комунікацію, що виникає. Відповідно філософське запитування 
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завжди є вільним пошуком, заснованим на «ризикованому мисленні» 

(Гумбрехт, «Башня из слоновой кости» 18). Філософське мислення є 

ризикованим для седиментованих колективних уявлень і норм, які можуть 

бути піддані сумніву і критиці. Осередком такого мислення є академічне 

середовище гуманітаристики, що містить можливості для формування 

альтернативної картини світу: «завдяки складності, що породжується 

академічними дослідженнями і викладанням, суспільство завжди має 

альтернативи своєму реальному стану і саме тому здатне долати труднощі, 

які виникають у перехідні періоди» (Гумбрехт Производство присутствия 

130). З огляду на таку інтерпретацію, окрім ознаки критичності, філософське 

мислення у контексті академічного середовища має також і ознаку 

лімінальності – простору «між», у якому поєднуються рефлексія щодо 

наявного стану справ і пошук можливих сценаріїв майбутнього.  

Суголосною таким поглядам Г. У. Ґумбрехта є позиція А. Бадью, який 

вбачає у філософії шлях «від життя до життя», на якому «філософія пропонує 

провести відбір у плутанині досвіду, із якого вона виводить певну 

орієнтацію» (Бадью и Тарби, 157). Така операція, згідно з філософом, 

базується на трьох кроках – рефлексії («діагностиці епохи» (Бадью и Тарби, 

159)), конструюванні ідей у відповідності до результатів рефлексії, а також 

екзистенційному досвіді учасників комунікації. Це означає, що подія 

філософування є завжди лімінальною щодо дійсності й досвіду того, хто 

філософує, а також не обмежується виключно герменевтично практикою.  

Виходячи із цього, визначення академічної філософії – практики 

викладання і навчання – як лише когнітивного процесу є обмеженим. 

К. Вульф описує академічний процес як «драматичну взаємодію, у якій 

тілесні і мовленнєві дії є переплетеними, а соціальні сценарії та мімезис 

мають ключову важливість» («Education as Transcultural Education» 44). 

Окрім того, згідно з автором, ця драматична взаємодія має ознаки 

перформативності. Зокрема, К. Вульф виокремлює три перформативні 

аспекти викладання, визначаючи його як історичний і культурний 
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перформанс, що характеризує певну спільноту (так, викладання гуманітарних 

дисциплін завжди є контекстуальним через апеляцію до спільної історії і 

колективних уявлень); як мовленнєвий перформанс (вербальне спілкування є 

ключовим у ситуації викладання), а також естетичний перформанс (успішне 

викладання передбачає креативний вимір) (Wulf, «Education as Transcultural 

Education» 44). 

Зважаючи на презентаційний характер викладання гуманітарних 

дисциплін, зокрема і філософії, на перший погляд видається, що діяльність 

філософа і викладача філософії  завжди є перформансом. Сам Г. У. Ґумбрехт 

зазначає, що професори гуманітарних дисциплін нагадують артистів 

(«performing artists») («Башня из слоновой кости» 21). Водночас презентація, 

на наш погляд, є недостатньою для осмислення викладання як перформансу. 

Виходячи із нашої інтерпретації поняття перформансу у попередніх розділах,  

для осмислення викладання як перформансу, ситуації викладання повинні 

мати дейктичний або подієвий характер і бути платформою самопрезентації 

учасників навчального процесу.  

На подієвому характері філософії наголошує і французький філософ 

Франсуа Ларюель (Laruelle), вважаючи філософію прототипом події (175). 

Так, філософія – це перш за все філософування, а не відтворення чи 

трансляція ідей філософів. Процес філософування є творчим і особистісним, 

подієвим і комунікативним. Цінність філософування полягає перш за все не у 

знанні та його трансляції, а у дії. Згідно з Ж. Рансьєром, така дія є актом 

комунікації: у мовленнєвому акті відбувається не трансляція знання, а 

створення поезії, мовець комунікує як митець (83). Водночас комунікація, як 

було продемонстровано у попередньому розділі, відбувається не лише за 

допомогою мовлення. На думку Г. У. Ґумбрехта, «відкритість і 

цілеспрямованість характеризують викладача як каталізатора 

інтелектуальних подій – і цю функцію каталізатора я пов’язую із 

необхідністю фізичної присутності» (Производство присутствия 132).  

Іншими словами, перформативний вимір ситуація викладання набуває із 
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залученням невербальних інструментів комунікації і загалом тілесності її 

учасників.  

Фізична співприсутність, таким чином, є необхідною умовою ситуацій 

викладання і навчання. Хоч розвиток сучасних технологій дозволяє 

інтегрувати в освітній процес електронні навчальні засоби, які 

уможливлюють перебіг навчального процесу без необхідності 

співприсутності тут і зараз усіх його учасників, така модель комунікації 

видається обмеженою. Так, вона є трансмісійною, а тому може бути 

ефективною лише як засіб передачі повідомлення, що не вичерпує формати 

викладання, особливо філософії. Перформативний же вимір ситуація 

викладання матиме за умови спільної творчості, що уможливлюється 

фізичною співприсутністю учасників навчального процесу, у якому 

відбувається втілення ідей.  

Разом із необхідною близькістю студента і викладача, останній має 

знехтувати «мистецтвом дистанції» (Рансьєр 21). Згідно з Ж. Рансьєром, це 

поняття є ключовим для розрізнення експлікаційної і перформативної 

моделей викладання. У центрі першої моделі – викладач-«експлікатор», що 

засновує викладацький процес на експлікації невідомого і переведення 

студентів зі стану незнання до знання через трансляцію інформації. Такий 

викладач, спираючись на мистецтво дистанції, займає домінантну позицію у 

комунікації з аудиторією. Таким чином, перша модель підтримує 

педагогічний міф, що подвоює світ, згідно з яким, «є розум нижчий та 

вищий» (Рансьєр 23), між якими – дистанція, яку необхідно зменшити, що і є 

метою навчання. Відповідно до цього міфу, вищий інтелект має викладач, що 

дозволяє йому передавати знання і перевіряти рівень його засвоєння 

студентами. Однак перформативне викладання заперечує цей міф. Зокрема, 

процес викладання розуміється як «інтелектуальна пригода», у якій вагоме 

значення має імпровізація як рефлексійний засіб самопрезентації: «наша 

наявна нездатність висловити істину, хоч ми її відчуваємо, змушує нас 

говорити як поетів, розповідати пригоди духу й перевіряти,чи зрозумілі вони 
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іншим шукачам пригод, передати наше відчуття й бачити, як його розділяюьб 

іеші чутливі індивіди» (Рансьєр 82).  

Таким чином, саме філософське мислення може мати характер події, 

адже будь який інсайт як трансформаційна лімінальна ситуація, або 

інноваційне рішення чи погляд на проблему, що знаменують неможливість 

мислити, як раніше, свідчать про нерозривну єдність суб’єкта і об’єкта 

мислення, проживання цього досвіду і самопрезентацію у ньому того, хто 

філософує. Як зазначає Ігор Мінаков, «(ви)вчення філософії полягає у тому, 

що абстрактне має стати конкретним і співмірним можливості (і значення 

для) моєї присутності. Аби Платон став конкретним. Кант став конкретним. 

Необхідно бути у конкретному стосунку до певного виконаного акту 

мислення на ім’я «Платон», «Кант», необхідно перебувати у спробі 

завоювання дуже фактичного досвіду – досвіду події мислення (він 

одночасно і є самою цією подією). І цей досвід має бути «ти сам», живий і 

єдиний» (11). 

Подієвість філософії спричиняється також спільним набуттям і 

переживанням досвіду. Зокрема, Г. У. Ґумбрехт пов’язує подієвість філософії 

із ситуацією спільного переживання у комунікації у процесі її викладання. 

Спільне переживання уможливлюється егалітарним інтелектуальним 

зв’язком викладача і студента (Рансьєр 28), які разом формують знання, а не 

завантажують інформацію у свою пам’ять. Модальність переживання як 

спосіб участі у такій події узгоджує ідею викладання як перформансу з ідеєю 

перформансу як взаємодоповнення і конфлікту ефектів присутності та 

ефектів значення, яка є визначальною у нашій концептуалізації 

перформансної комунікації. Відповідно до цієї ідеї, значення перформансу 

твориться його учасниками тут і зараз, що свідчить про подієвий і відкритий 

характер  викладання філософії. 

Переживання спільно із інтерпретацію, означає зосередженість на 

предметі розгляду або спільній дії, їхню тематизацію, а також переживання 

моментів інтенсивності – єдності ефектів присутності і значення. 
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Передумовою переживання моментів інтенсивності разом є ентузіазм 

викладача, який передається іншим учасникам. Так, наприклад, у ситуації не 

фронтального, а діалогічного викладання, коли викладач дає можливість 

студентам самостійно долати інтелектуальні перешкоди і віднаходити власні 

схеми аргументації та відповіді на філософські питання, студенти із пасивної 

аудиторії перетворюються на активних учасників комунікації.  Їхня спільна із 

викладачем робота, що відбувається у ситуації тілесної співприсутності і 

шляхом індивідуальних зусиль, що виражаються у мовленні, приводить до 

переживання  «відкриття», інсайту. Переживання, отже, звільняє учасників 

комунікації від авторитету наперед визначених сенсів і засвідчує 

інтенсивність і трансформаційне значення таких подій. Згідно з 

Ж. Рансьєром, викладач у спільному зі студентами переживанні 

інтелектуальної події має зважати не на результат їхнього пошуку, а на сам 

процес (47-8).  

Модус переживання перетворює процес викладання і обговорення на 

перформанс, подію, що має естетичний і трансформаційний вимір. 

Причиною цього є випадіння зі сфери повсякденності у переживані, що є 

моментом і інтелектуальної напруги, і сприйняття водночас. Рефлексійність і 

сприйняття передбачають відповідно зосередженість і відкритість події 

викладання. У процесі викладання, фокус уваги зосереджений на певному 

питанні чи проблемі, що не має єдиного правильного вирішення. Виходячи із 

цього, комунікація є необхідною для визначення колективних уявлень – 

формулювання ключових позицій спільноти щодо питань, які розглядаються.  

Одним із сучасних форматів викладацького перформансу є лекція-

перформанс. Хоч кожна лекція є певною мірою перформативною, адже має 

презентаційний вимір, «перформанс» у понятті лекції-перформансу не є 

тавтологією. Традиційна форма викладання тут доповнюється артистичним 

жестом, що дозволяє інакше вибудувати комунікацію із аудиторією. На 

відміну від класичної академічної лекції, у лекції-перформансі знання стає 

результатом не трансмісії інформації, а спільної дії – спільного артистичного 
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й інтелектуального зусилля. Водночас, комунікація у межах такого формату 

викладання не є «“вільним простором”, у якому можна говорити все, що 

заманеться»: «діалог визначається певною програмою і змістом» (Bishop 

266), а отже є завжди єдністю ефектів присутності й значення (імпровізації і 

заданих наперед значень).  

Як дискурсивна мистецька практика, лекція-перформанс виникає у 60-х 

рр. ХХ ст. завдяки лекції 1964 року американського митця Роберта Моріса 

«23.1», у якій автор імітував прочитання записаної ним же лекції Е. Панофскі 

з асинхронністю звуку і зображення  (Шенталь). Лекція-перформанс 

виходить за межі академічного викладання, а тому є водночас формою 

культуротворення і розваги, що сприяє солідаризації аудиторії. Починаючи із 

середини ХХ ст., лекція-перформанс стала популярною як художня форма 

серед митців, так і новітня форма академічного викладання чи виступу.  

У рамках конференції Performance Philosophy Biennial «Between 

Institution and Intoxication: How does Performance Philosophy intervene?» (м. 

Амстердам, 2019 р.), британська дослідниця Кліо Ангер обрала лекцію-

перформанс як формат традиційної доповіді. Метою її лекції була втілена 

критика академічного логоцентризму та класичної лекції як його виразника. 

Лекторка запропонувала форму втіленої лекції-перформанса як можливого 

ефективного засобу впливу на соціальні інститути з метою переосмислення 

існуючих норм шляхом залучення аудиторії до здійснення перформансу. 

Лекторка не промовила жодного слова, знайомлячи глядачів зі сценарієм під 

час самої лекції-перформансу. Водночас ключова ідея, яку К. Ангер змогла 

втілити у лекції, полягала у тому, що перформанс є процесом створення 

сенсів і творення знання, а не його презентації. Така позиція 

протиставляється традиційному уявленню про продукування знання і його 

поширення, відповідно до якого науковці створюють продукт, який не 

змінюється у залежності від контекстів і форм його презентації.  

Із розвитком перформативного викладання, актуальності набуває також 

публічна філософія як один із напрямів сучасної філософської практики. Про 
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значення філософії як публічної справи писав у своїй роботі «Що є 

Просвітництво?» І. Кант, де відзначав перформативний вимір філософської 

практики, а також трансформаційний потенціал публічної філософії – 

здатності «публічно використовувати власний розум». Згідно з філософом, 

свобода думки приводить до свободи дії. Це означає, що філософія через 

культивування специфічного філософського мислення (неупередженого, 

критичного і рефлексійного) може приводити до соціальних трансформацій. 

Зокрема, зростання інтересу до публічної філософії може бути однією із 

причин постання самоорганізованого громадянського суспільства.  

Сучасна публічна філософія виникає як реакція на професіоналізацію 

філософії у середині ХХ ст., коли, згідно з Річардом Рорті, під гаслом 

автономії філософії від інших наук і культури, філософія замикається у собі 

(Rorty 760).  Сучасна публічна філософія є, таким чином, тенденцією 

виведення філософського дослідження і критики у суспільну площину з 

метою відповіді на глобальні та локальні виклики, з якими стикається 

сучасне суспільство. Ключовою рисою публічної філософії, що відрізняє її 

від академічної, є її вихідна мета залучення до практики філософії широкої 

аудиторії, аби процес філософування не замикався у межах академічної 

спільноти. Така тенденція відмови від герметичності характерна для сучасної 

освіти загалом, сутність якої влучно можна визначити як освічення публіки.  

До публічних філософських подій можна віднести публічні 

філософські дискусії, дебати, колоквіуми та симпозіуми, лекції, публічне 

читання і обговорення філософських текстів тощо. У таких форматах заходів, 

філософ виступає не як експерт із беззаперечним авторитетом, а як 

«освічений член спільноти, який прагне почути зворотній зв’язок і 

долучитися до обговорення з аудиторією, аби поділитися своїми 

дослідженнями» (Avillez et al. 138). Іншими словами, у дискурсі публічної 

філософії робота філософа набуває актуальності у процесі комунікації із 

широким загалом через звернення до суспільно значливих проблем.  
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Можна виокремити три підходи у межах публічної філософії і 

відповідно три способи її інтерпретації: польову філософію (field philosophy), 

а також популярну і активістську філософію (Burroghs).  Польова філософія є 

“контекстуальним, проблемно орієнтованим та між- і трансдисциплінарним 

підходом, що уможливлює взаємодію філософів із різноманітною 

аудиторією» (Briggle 35). Популярна філософія має на меті запрошення до 

філософування широкої аудиторії через доступний формат такої спільної дії. 

Зрештою, активістська філософія підпорядковує філософські методи і знання 

соціальним і політичним цілям з метою трансформації соціальної дійсності.  

Означені три напрями публічної філософії корелюють із ідеєю 

філософського перформансу. Так, публічна філософія загалом є інклюзивною 

практикою, спрямованою на суспільний діалог. Окрім того, самопрезентація 

учасників є ключовою у такому форматі комунікації, метою якої є водночас і 

трансмісія інформації, і колективне творення, і перетворення соціальної 

дійсності. Колективне творення і перегляд суспільних норм 

уможливлюються спільним переживанням інтенсивності (Гумбрехт,  «Башня 

из слоновой кости»), коли предмет комунікації є значущим і захопливим для 

її учасників. Так, без перформативного виміру переконливість, зрозумілість 

філософських ідей, а також публічний розголос і солідаризація навколо цих 

ідей можуть бути не такими успішними. Як вважає сучасний український 

філософ Михайло Бойченко, «певне акторство, перфоманс є невід’ємною 

рисою інтелектуалів, їхнім способом надавати популярності ідеям, які в 

сухому науковому викладі не викликають захоплення й розуміння у мас» 

(«Соціальне та етичне самоконструювання інтелектуалів» 93).  

На необхідності розширення меж наукової діяльності як публічної 

справи наголошує і сучасний український філософ Андрій Баумейстер, 

зазначаючи: «якщо науковці прагнуть запалити людей, «інфікувати» їх 

своїми ідеями, концепціями, відкриттями, вони мусять змінювати мову. Слід 

і надалі писати академічні книжки, але поряд з ними мають виникати 

видання й лекції іншого типу — яскраві й доступні, в яких про складне 
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розповідають просто» (Баумейстер і Гривінський). На нашу думку, 

перформативність такої філософської комунікації аж ніяк не применшує 

значливості філософських ідей, до яких звертаються філософи у публічній 

сфері, і тому не має призводити до їхньої примітивізації. Навпаки, 

актуалізація філософських ідей у такому комунікативному форматі 

уможливлює їхнє спільне наповнення, переживання і втілення.  

Окремим напрямом публічної філософії можна вважати методику 

«P4C» – «філософію для дітей», ідея якої бере свій початок у роботах Метью 

Ліпмана (Кравченко). Такий підхід унаочнює відмінність традиційного 

філософського аналізу і публічної практики філософії, що має 

перформативний вимір. Більше того, цей підхід трансформує уявлення про 

традиційних суб’єктів філософської комунікації, заохочуючи дітей до 

філософування з іншими на засадах рівності. «Філософія для дітей» є перш за 

все спільною діяльністю аудиторії та експерта з метою залучення дітей до 

переживання фундаментального досвіду через подив, гру, запитування і 

діалог. Окрім того, метою такої освітньої діяльності є розуміння та 

порозуміння учнів на противагу засвоєнню інформації у вигляді знань. Ідея 

нетотожності знання, інформації і розуміння, характерна для філософських 

поглядів Ю. Габермаса, передбачає розуміння освіти, зокрема філософської, 

як передумови демократії і громадянського суспільства, метою яких є 

суспільний консенсус.   

Така форма публічної філософії як «філософія для дітей», на нашу 

думку, особливо передбачає перформативний спосіб реалізації через 

специфіку аудиторії: філософування відбувається не суто герменевтично, не 

лише через аналіз  і тлумачення текстів, але також втілено через апеляцію до 

досвіду дитини і її переживань. Так, ця методика передбачає вивчення історії 

філософії не як доксографії, а крізь призму ключових філософських питань і 

проблем, а також розвиток філософського мислення у комунікації через 

розгляд цих питань спільно з іншими як спільноти дослідників. У цьому 

контексті засобами перформансу виступають гра і творчість. Саме 
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перформанс як єдність висловлювання, самопрезентації в артистичному 

жесті й спільної дії може стати ефективним способом філософської 

комунікації із дітьми через переживання інтенсивності.  

Специфіка публічної філософії робить її невід’ємним компонентом 

суспільного життя демократичних країн і ефективним інструментом його 

рефлексії і трансформації. Невипадково особлива активізація публічної 

філософії відбувається у кризові (лімінальні) для суспільства періоди. У  такі 

періоди зростає потреба у реакції філософів на суспільні запити. Саме 

суспільний запит на філософську експертизу соціальних процесів, які 

відбувалися в Україні з початку 2010-х рр., обумовив постання великої 

кількості освітніх і просвітницьких майданчиків для розвитку публічної 

філософії в Україні, серед яких – Café philosophique Lviv, дискусійний клуб 

«Plato’s Cave» (Київ), освітній проект «Intellectuarium» (Одеса) і багато інших 

філософських лабораторій, дискусійних клубів у різних містах України (Ясна 

«Перший Всеукраїнський конкурс філософських стартапів»). 

Публічна філософія є не лише реакцією на соціальні зрушення, але і 

простором пошуків шляхів убезпечення суспільства від можливих  викликів. 

На думку М. Бойченка, «справжній інтелектуал не шукає кризи, а шукає 

можливості її уникнути — для чого в певних ситуаціях не обійтись без 

залучення якомога ширшої, але при цьому відповідної цим ситуаціям 

публіки» («Соціальне та етичне самоконструювання інтелектуалів» 90). При 

цьому, «важливо, щоби це була справді публіка, а не натовп, що значною 

мірою залежить від спільного спрямування до критичного мислення, 

результатом якого має бути прийняття власної відповідальної позиції кожним 

представником цієї публіки»» (Бойченко, «Соціальне та етичне 

самоконструювання інтелектуалів» 102). 

Окрім того, активізація публічного філософування може бути і 

передумовою суспільних зрушень. Як зазначає А. Єрмоленко, публічна 

філософія є «чинником формування громадянського суспільства» і є 

надзвичайно актуальною, зважаючи на світ «пост-правди та пост-моралі, в 
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якому ми живемо» (цитується у Шевченко). На думку цього науковця, саме 

філософи «мають стати хранителями раціональності» (цитується у 

Шевченко). Таким чином, філософування у публічній комунікації може 

виконувати критичну функцію і «убезпечувати суспільство від дуже легкого 

й швидкого прийняття примітивних і небезпечних ідеологем» (Кебуладзе і 

Богачов, «Філософія у публічному просторі» 25-6).  

Отже, у публічній сфері філософ ініціює або підхоплює суспільний 

запит на комунікацію, яка через зміну своїх учасників приводить до зміни 

соціальної дійсності. Згідно із сучасним американським філософом, 

директором Інституту філософії у публічному житті (The Institute for 

Philosophy in Public Life), а також автором і ведучим радіопрограми на теми 

філософії у публічному просторі Джеком Вайнштейном, публічна філософія 

«готує людей до майбутнього філософського інсайту. Вона не стільки дає 

відповіді на питання, як того прагнуть професійні філософи, скільки готує 

учасників комунікації їх ставити» («What Does Public Philosophy Do» 50) 

Виходячи із цього, публічна філософія – це перш за все – саморефлексія і 

самопізнання, що у перформативний спосіб є орієнтованою на майбутнє: 

«вона намагається забезпечити відкритість там, де її може і не бути» 

(Weinstein, «What Does Public Philosophy Do» 50).  

Такий відкритий характер і комерціалізація заходів публічного 

філософування може приводити до його примітивізації. Із нехтуванням 

самопрезентацією і спільною творчістю як метою, комунікація може 

перетворитись на монологічний виклад інформації експертом, або ще гірше – 

спрощення філософських проблем і їхнього викладу через бажання 

сприйняття якомога більшою кількістю людей. За А. Богачовим, загрозами 

публічній філософії сьогодні є перетворення філософування на проповідь або 

ж розвагу для «переконання переконаних» (Кебуладзе і Богачов, «Філософія 

у публічному просторі» 14). Так, раціонально-аргументативні методи 

переконання інших не є ефективними за умови їхньої емоційної упевненості 

у власній правоті. Іншим словами, вербальні засоби переконання часто є не 
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настільки дієвими порівняно із трансформаційним потенціалом спільного 

досвіду переживання певних ситуацій. 

Окрім того, попри відкритий і егалітарний характер публічної 

філософії, на думку Дж. Вайнштейна, у комунікації професійних філософів і 

широкого загалу виникає «проблема експертизи» як різниці у фонових 

знаннях («What Does Public Philosophy Do» 42). Інклюзивність публічної 

філософії завжди приводить до неоднорідності рівня підготовки учасників 

такої комунікації. Водночас, сама публічна філософія, за Дж. Вайнштейном, 

не здатна подолати цю відмінність, адже формат її заходів, їхня обмеженість 

у часі не може заповнити прогалини у знанні, розвинути навички рефлексії, а 

також додати часу на навчання. Натомість освіта (Bildung)  має бути 

«пожиттєвим, інтенсивним, систематичним підходом до розуміння світу 

комплексним чином, а публічна філософія є ефемерною  чи без необхідного 

чи очевидного зв’язку між одним досвідом публічної філософії та іншим» 

(«What Does Public Philosophy Do» 46).  

 Оминути ці крайнощі можливо через звернення до перформансного 

формату комунікації. Зокрема, перформансна комунікація через баланс 

вербальної і невербальної складових, поєднання розваги і серйозних 

інтелектуальних зусиль, креативності та часткової сценарної визначеності, а 

також самопрезентації і репрезентації існуючих колективних уявлень 

створює простір для співтворчості та залучення на рівних умовах учасників  

із різним життєвим досвідом, що не веде до спрощення процесу спільного 

переживання сенсів.  

Таким чином, сучасне викладання філософії у академічному 

середовищі і сучасна практика публічної філософії є проявами трансформації  

філософії у контексті перформативного повороту. Незважаючи на 

презентаційний характер викладання і суспільного дискурсу, академічне 

викладання філософії і публічна філософія можуть акумулювати у собі 

ознаки перформансної комунікації, зважаючи на їхній відкритий характер як 

спільного пошуку відповідей, креативність і рефлексійність, а також 
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самопрезентацію учасників комунікації. Окрім того, завдяки 

трансформаційному потенціалу філософування, практику публічної філософії 

і перформативного викладання доцільно вважати демонстративними для 

прояснення трансформаційного виміру перформансної комунікації.  

 

Висновки до Розділу 3. 

З огляду на мету дослідження перформансу як події комунікації у 

публічній сфері, у третьому розділі дисертаційної роботи перформанс був 

розглянутий у трьох соціальних контекстах (мистецькому, політичному й 

філософському). Ці контексти видаються найбільш демонстративними для 

прояснення його комунікативної специфіки. Зокрема, аналіз саме цих 

контекстів унаочнює такі комунікативні риси перформансу як образно-

символічна наповненість, сценарна визначеність, а також його 

трансформаційний потенціал. Досвід дослідження специфіки перформансної 

комунікації в означених публічних контекстах дає можливість зробити такі 

узагальнення: 

1. Проаналізовані соціальні контексти здійснення перформансу 

засвідчують багатовимірність події перформансної комунікації, зокрема як 

втілення художньої уяви у мистецькій події, що має соціальне значення, 

тактики втручання у соціальний порядок і рефлексійної практики публічного 

обговорення і освічення. Так, у музичному перформансі, різновиді 

мистецького перформансу, ключову роль має образно-символічний вимір як 

продукт творчої уяви. На противагу музичному перформансу, специфіка 

політичного перформансу визначається важливим значенням сценарію і 

прагматичного успіху, підставою яких є його репрезентаційний вимір. 

Акцент на репрезентації і творенні колективних уявлень уможливлює 

інтерпретацію комунікативної події політичного перформансу як інтервенції 

у публічний простір. Зрештою, розгляд освітнього перформансу в контексті 

сучасних академічної і публічної філософії демонструє суспільнотворчу роль 

перформансу як чинника і платформи суспільного діалогу, його 
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трансформаційний потенціал як події спільного переживання досвіду 

(моментів інтенсивності), а також ефективність перформансу як інноваційної 

моделі викладання, заснованій на принципах презентації, самопрезентації, 

інтерактивності та співприсутності.  

Отже, проаналізовані суспільні контексти реалізації перформансу є 

просторами виявлення його різних конститутивних ознак, що можуть іноді 

бути і взаємосуперечливими на перший погляд. Підсумовуючи, влучним 

видається визначення перформансу В. Савчуком: «Перформанс оперативно 

поєднує думку і образ, життя і мистецтво. Він театральний і художній, 

музичний і танцювальний, абсолютно спонтанний, ситуативний і 

зрежисований, інтерактивний і видовищний водночас» («Что исполняет 

перформанс?»). 

2. Розглянуті соціальні контексти вияву події перформансу 

розкривають специфіку його комунікативних вимірів – трансмісійного, 

ритуального і трансформаційного, розглянутих у другому розділі 

дисертаційної роботи. Так, наприклад, політичний перформанс не можливий 

без репрезентаційної складової, зважаючи на виняткову роль сценарію у 

досягненні успіху: сценарій визначає пріоритетні для актуалізації колективні 

уявлення відповідно до мети політичного перформансу. У музичному 

перформансі, попри трансмісійний аспект комунікації, провідна роль 

переважно належить презентації навичок перформерів, що передбачає 

«творення музики разом» через спільне переживання музичної події – 

моментів інтенсивності. У межах академічної і публічної філософії 

перформанс як інструмент і підстава трансформації практики академічного 

викладання філософії, а також спосіб заохочення широкого загалу до участі в 

події філософської комунікації відповідно засвідчує свій трансформаційний 

потенціал: філософський перформанс підважує зміст колективних уявлень і 

норм, пропонуючи альтернативну картину світу. Водночас із аналізу 

комунікативної специфіки перформансу в зазначених соціальних контекстах 

стає очевидним, що характеристики презентації образно-символічного 
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змісту, актуалізації колективних уявлень у взаємодії, а також здатності 

особистісної трансформації та реорганізації соціальної дійсності є 

притаманними для усіх цих сфер.  

3. Незалежно від своєї мети – трансформації або збереження існуючого 

соціального порядку – перформанс як спільна соціальна дія і подія 

комунікації є способом формування публічного простору. Музичний, 

політичний, а також освітній перформанси як унікальні соціальні події є 

лімінальними ситуаціями, що змінюють своїх учасників і реорганізовують 

соціальний порядок. Зокрема, у перформансах як рефлексійних і креативних 

подіях можуть висуватися альтернативні соціальні сценарії через їхню 

візуалізацію з метою подальшого втілення. Виходячи із цього, публічна 

сфера є простором відкритих можливостей, які актуалізуються у 

комунікативних подіях перформансу як межових ситуаціях, що можуть 

привести до втілення деяких із них.  
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ВИСНОВКИ 

 

У межах проведеного дисертаційного дослідження актуалізовано 

перспективність соціально-філософських досліджень перформансу, а також 

дослідження соціокультурної дійсності крізь призму поняття перформансу. 

Демонстрація багатовимірності явища перформансу уможливила 

обґрунтування доцільності розширення методологічних засад його розгляду, 

зокрема перспективність аналізу перформансу як соціального феномена, що є 

засадничим для суспільного поступу шляхом підтримання чи підважування 

легітимності та природності соціальних норм і правил суспільного порядку.  

У роботі поняття перформансу було концептуалізовано як подію 

комунікації з позицій соціальної філософії. Перформанс був розглянутий як 

унікальна, креативна, рефлексійна подія самопрезентації. Поняття 

перформансу було  переосмислене крізь призму концепції «виробництва 

присутності» Г. У. Ґумбрехта як перспективна теоретична модель 

дослідження соціокультурних процесів, зокрема комунікативних подій, з 

огляду на перформативний характер участі людини у публічному житті. 

Підсумки проведеного дослідження, що відповідають поставленій меті й 

розв’язують визначені завдання, узагальнюються у наступних пунктах. 

1. Результати дослідження переконують, що поштовхом активізації 

наукового інтересу до явища перформансу став перформативний поворот 

середини ХХ ст., який обумовив постання нової дослідницької галузі – 

перформансних студій, а також привів до зміни засад аналізу культури: 

текстуальна парадигма трансформується у перформативну, у межах якої 

соціокультурні процеси і сама культура загалом розглядаються  як 

перформанси. Перформативний поворот також уможливив розширення 

методологічних засад розгляду перформансу не лише як мистецького жанру,  

а як соціального феномена, що є засадничою ідеєю для дисертації, й 

інструменту дослідження сучасної культури. 



185 

 

2. Визначено і прояснено межі трьох ключових соціально-

філософських підходів в осмисленні поняття перформансу – презентаційного 

(представленого у роботах Е. Фішер-Ліхте і С. Фріса), репрезентаційного 

(проаналізованого, спираючись на науковий доробок Е. Гофмана і 

Р. Шехнера) та прагматичного (репрезентованого поглядами 

Дж. Александера на перформанс з позицій культурної соціології). Виявлено, 

що засадничою ідеєю презентаційного підходу є розуміння перформансу як 

соціальної події, що передбачає презентацію навичок перформера аудиторії; 

репрезентаційний підхід ґрунтується на визначенні перформансу як 

реалізації типізованих моделей поведінки, а прагматичний – інтерпретує 

перформанс як соціальну дію, спрямовану на переконання аудиторії, яку 

доцільно оцінювати з огляду на її успішність і автентичність. Попри 

переконливість виокремлених підходів, аналіз їхнього змісту засвідчив 

обмеженість позицій їхніх представників через непроясненість 

конститутивних характеристик перформансу, а також їхню суперечливість, 

зважаючи на ігнорування необхідності дослідження комунікативної природи 

цього явища попри інтерпретацію перформансу як взаємодії між його 

учасниками. 

3. Визначено конститутивні характеристики перформансу як 

комунікативної події, якими є рефлексійність, відкритість, творчий потенціал 

і самопрезентація. Рефлексійність перформансу визначена як обдуманість, 

усвідомлюваність значення і мети дій, критичність учасників перформансу 

щодо соціальної дійсності з метою прагматичного успіху перформансної 

комунікації – її продовження. Характеристика відкритості була розглянута як 

непередбачуваність і незалежність від сценарію, що притаманна 

перформансу як соціальній події, ситуації спільної творчості, що також 

обумовлює його творчий потенціал. Креативність перформансу 

інтерпретована як унікальність спільної дії, здатність перформансу 

створювати  альтернативну реальність за допомогою творчої уяви, що є 

запорукою культурного розвитку. Самопрезентація визначена як 
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самовираження через спільне конституювання і переживання сенсів у 

ситуації співприсутності, а також щирість і автентичність перформансу, що 

запобігає виникненню перформативної суперечності. Таким чином, 

перформанс розглянутий як спільна усвідомлена самопрезентаційна дія, що 

має намір, творчий потенціал, і результат якої не залежить безпосередньо від 

сценарію, хоч і передбачає його.  

4. Увиразнено комунікативну специфіку перформансу, зокрема, 

перформанс концептуалізовано як подію комунікації крізь призму концепції 

«виробництва присутності» Г. У. Ґумбрехта як єдність тілесного і 

вербального рівнів – ефектів присутності й ефектів значення, а також 

конститутивної мета-моделі комунікації Р. Крейга, що об’єднує магістральні 

підходи інтерпретації комунікації, зокрема трансмісійний і ритуальний, 

узагальнені Дж. Кері, а також є своєрідною альтернативою цих підходів, 

надаючи перевагу розгляду практики комунікації. Перформанс було 

розглянуто як соціальну комунікативну подію, яка вирізняється відкритістю 

та самопрезентацією її учасників у комунікативній взаємодії, умовами якої є 

фізична співприсутність і втілена у мовленні рефлексійність.  

6.  Виокремлено три комунікативні виміри події перфорамнсу – 

трансмісійний, ритуальний і трансформаційний. У результаті їхнього 

дослідження визначено, що комунікативне значення перформансу недоцільно 

редукувати до кожного із цих вимірів окремо, водночас різні перформанси 

актуалізують більшою мірою певний комунікативний вимір. Аналіз 

комунікативних вимірів перформансу переконує, що перформанс є 

простором висловлювання і трансмісії інформації, актуалізації цінностей і 

обміну досвідом у соціальній події, що вирізняється креативністю, а також 

має трансформаційний потенціал, який виявляється у можливостях 

особистісних і соціальних змін, надаючи перформансу лімінального 

(межового) статусу.  

7. Виявлено специфіку подій перформансної комунікації у трьох 

соціокультурних контекстах – музичному мистецтві, політиці та сфері 
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академічної і публічної філософії, у яких виявляється її сценарний 

(процедурний) характер, символічний вимір, а також трансформаційний 

потенціал відповідно. Зокрема, якщо у музичному перформансі переважає 

образно-символічний вимір як продукт творчої уяви, політичний перформанс  

визначається репрезентаційністю і сценарною вкоріненістю. Освітній же 

перформанс, розглянутий на прикладі сучасної академічної і публічної 

філософії засвідчує трансформаційне значення перформансу як простору 

творення суспільного дискурсу на засадах самопрезентації, інтерактивності 

та співприсутності. 

8. Дослідження перформансу є втіленням зв’язку практичної і 

прикладної філософії. З одного боку, проблематизація поняття перформансу 

в гуманітаристиці й активізація перформансних досліджень була обумовлена 

загальним поворотом до практичної філософії у середині ХХ ст., який змінив 

вектор філософського інтересу на розгляд подій, процесів, а також їхніх 

учасників як дієвців. З іншого боку, дослідження перформансу демонструє 

перспективність і важливість переосмислення різних сфер сучасного 

публічного простору крізь призму перформансу та виявлення 

комунікативного виміру перформансної взаємодії як альтернативу 

інтерпретативної (герменевтичної) моделі концептуалізації культури як 

тексту. 
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