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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Формування історичного типу 

суспільства, яке називають сучасним, розвиток політичних відносин як його 

невід’ємної складової відбувається у діалектичній взаємодії із засобами масової 

інформації, які виступають не лише масовим ретранслятором, але й 

виробником політичної інформації. Одним із таких медіа є художній 

кінематограф. Разом із іншими ЗМІ він став не просто технічним інструментом 

передачі масовому споживачу політичних повідомлень, але й фактором 

конструювання суспільних уявлень про політичну реальність, чинником впливу 

на самі політичні процеси. 

Роль медіа в сучасній політиці протягом ХХ століття стала не лише 

темою суспільного обговорення, а й важливим предметом політологічних та 

філософських досліджень. Науковці, письменники, філософи, журналісти 

продовжують осмислювати сутність революційних інформаційних змін 

останнього століття, виявляти те, наскільки наш власний світогляд 

обумовлюється засобами масової комунікації. Протягом другої половини ХХ 

століття особливим предметом наукового дискурсу в цьому контексті було 

телебачення, а в останні роки фокус уваги дослідників змістився на мережу 

інтернет. В той же час, художнє кіно знаходиться переважно на маргінесі 

розгляду впливу медіа на політичні процеси, що викликано, передусім, 

уявленням про «відірваність» кіно від актуального політичного порядку 

денного, про його другорядність як джерела політичної інформації у порівнянні 

з іншими медіа, переважно розважальним характером кінопродукції. 

Представники низки наукових та філософських дисциплін, що різною 

мірою звертались до проблеми зв’язку художнього кіно та політики, 

досліджували цю тему з точки зору кінознавства, теорії масових комунікацій, 

соціальної психології, культурології, семіотики, тощо. Проте комплексне 
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політологічне дослідження даної проблеми, що базувалося б на напрацюваннях 

теоретиків з означених сфер – відсутнє.  

Тим не менше, в реальній політичній практиці кінематографу завжди 

приділялось багато уваги. Вже в перші роки після появи його почали 

використовувати з пропагандистською метою. В Радянському Союзі і Третьому 

Рейху кіно офіційно визнавалось головним засобом політичної пропаганди. 

Сьогодні, де-факто, кіно є важливим елементом формування масових уявлень 

про політику, засобом експорту інформаційно потужними державами своєї 

культури, ідеології та способу життя. Не дивлячись на це, більшість 

дослідників проблем взаємодії політики та медіа часто оминають той факт, що 

кіно є унікальним видом ЗМІ, який за особливостями свого масово-

психологічного впливу суттєво відрізняється від телебачення, преси, радіо чи 

інтернету. 

Роль кіно у політичних процесах є важливим питанням і для сучасної 

України, оскільки наша держава, фактично самоусунувшись від підтримки 

національного кінематографу, сьогодні є територією впливу інших держав на 

політичну свідомість українців засобами кіно. Роль же кіно в процесах 

політичної соціалізації, легітимації політичної влади, у формуванні засобами 

кінопропаганди масових уявлень про національну історію, сьогодення і 

майбутнє, лише належить всебічно дослідити. 

Аналіз ролі кіно в політиці актуальний ще й тому, що художній 

кінематограф є ресурсом у політичних процесах, що, як демонструє практика, 

може використовуватись як для нагнітання масової політичної істерії, 

насадження політичних міфів, так і бути фактором політичної консолідації, 

елементом розбудови громадянського суспільства. Тобто кінематограф є 

потужним, проте сам по собі ідеологічно індиферентним інструментом, зміст 

практичного використання якого залежить від комплексу факторів, які також 

належить дослідити.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами, планами. 

Дисертаційне дослідження є складовою комплексної наукової програми 
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація 

суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» та 

науково-дослідної теми філософського факультету 11БФ041-01 «Філософсько-

світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку сучасного 

суспільства». 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є визначення 

ролі, розкриття причин, особливостей та напрямів впливу художнього кіно на 

політичні процеси сучасного суспільства. Реалізація поставленої мети зумовила 

вирішення наступних задач дослідження: 

- визначити місце художнього кіно в політичних процесах на основі 

аналізу існуючих підходів до дослідження їх складових; 

- з’ясувати роль художнього кіно у процесі політичної соціалізації через 

дослідження психологічних аспектів впливу кіно на цей процес, а також 

соціалізуючих особливостей кінематографу як медіа та мистецтва; 

- визначити особливості легітимації політичної влади засобами 

художнього кіно за допомогою аналізу змістових елементів фільму; 

- дослідити особливості використання художнього кіно як одного з 

елементів системи політичної пропаганди через з’ясування ролі кінематографу 

у такій пропаганді, аналіз впливу кінопропаганди на формування уявлень про 

політичну реальність та виокремлення ключових етапів практичного 

застосування кіно з пропагандистською метою. 

Об’єктом дослідження є політичні процеси у сучасному суспільстві, та 

зокрема, роль в них засобів медіа. 

Предметом дослідження є художнє кіно як вид медіа і мистецтва та його 

вплив на політичні процеси у сучасному суспільстві. 

Основними методами дослідження є системний, структурно-

функціональний, інституціональний, порівняльний та конкретно-історичний. 

Системний та структурно-функціональний методи використовуються в аналізі 

внутрішньої структури політичних процесів та місця у них художнього кіно, 

ролі кінематографу в системі медіа. Інституціональний метод використовується 
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для виокремлення суб’єктів політичного процесу, таких як держава, її інститути 

та окремі актори в процесі формування політико-ідеологічного змісту 

художнього кіно. Порівняльний метод застосовується в аналізі факторів 

відмінностей та співвідношення ролі кіно та інших медіа, а також інших видів 

мистецтв у політичних процесах. Автор також послуговується порівняльним 

методом в аналізі практичних аспектів використання кінопропаганди в різних 

державах та за різних політичних режимів. Конкретно-історичний метод 

використовується у дослідженні факторів політичного впливу художнього кіно 

у процесі становлення масового суспільства, а також в аналізі основних етапів 

розвитку кінопропаганди. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше у 

вітчизняній політичній науці здійснено комплексне дослідження ролі 

художнього кіно в політичних процесах сучасного суспільства. Дане 

дослідження базується на інструментарії та методології, яка традиційно 

використовується для вивчення політичних процесів. На відміну від існуючих 

наукових робіт з теми, дане дослідження політичної ролі кінематографу носить 

міждисциплінарний характер: автор спирається як на напрацювання теоретиків 

політичної науки, так і кінознавства, соціальної психології, соціальної 

філософії, масових комунікацій. У межах проведеного дослідження отримано 

наступні основні результати, що відзначаються науковою новизною і 

виносяться на захист: 

- вперше у вітчизняній науці визначено місце художнього кіно у 

політичних процесах відповідно до суб’єктного та системного підходів. В 

межах суб’єктного підходу автор визначає кінематограф як специфічний ресурс 

у політичному процесі. У відповідності до системного підходу фактор впливу 

кіно виокремлюється: у межах інституціональної підсистеми – в процесі 

формування уявлень про державні пріоритети, інтереси, а також процесі 

легітимації політичної влади і державних інститутів; у нормативній підсистемі 

– в процесі творення етичних еталонів в сфері політичного та процесі 

поширення і засвоєння норм політичної участі; у функціональній підсистемі – в 
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процесі ідейно-стильової візуалізації політичного режиму; у комунікативній 

підсистемі – у процесі формування політичного дискурсу; у духовно-

ідеологічній підсистемі – в процесі формування політичної культури і процесі 

творення образу національної історії; 

- запропоновано ввести у науковий обіг поняття «кіноідеологія», яке 

визначається як увесь комплекс політичного змісту фільму, що конкретизується 

у наборі художніх і технічних прийомів та технологій із його нав’язування. 

Визначені чотири суб’єкти творення кіноідеології, що поділяються на дві 

групи: політичні та неполітичні. До політичних суб’єктів творення кіноідеології 

автор відносить політично вмотивованих авторів кінофільму (а саме, режисерів, 

продюсерів та сценаристів) та державу через її відповідні органи або через 

окремих осіб. До неполітичних суб’єктів творення кіноідеології належать: 

суспільство через кінобізнес, який надає політико-ідеологічним запитам 

суспільства конкретної форми та політично невмотивовані автори кінофільму;  

- вперше визначено вплив художнього кіно на політичну 

соціалізацію як трьохаспектний процес, що включає: психологічний аспект, 

компонент споживання медійного контенту та інтеріоризацію політичного в 

його естетичному (мистецькому) вираженні. Ключовими особливостями впливу 

кіно як медіа на політичну соціалізацію визначено: ілюзорний характер 

кінематографічного зображення, занижений (в порівнянні з іншими медіа) 

рівень глядацьких вимог щодо достовірності змісту, відносно високий рівень 

емоційної складової сприйняття інформації, цілковита вигаданість 

демонстрованих подій та їх сприйняття глядачем як практично реальних, 

фактор сприйняття подій від першої особи, відносна «авторитарність» 

комунікаційних умов сприйняття кіно, значна міра відстороненості кіно від 

поточних політичних подій, наявність впливу на ту частину суспільства, що не 

цікавиться політикою, функціонування політичного кіно в сфері розваг та 

відпочинку, відносно високий рівень концентрації уваги за умови перегляду 

фільму в кінотеатрі. Ключовими особливостями впливу кіно як мистецтва на 

політичну соціалізацію є фактори його синтетичності (кіно є результатом 
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синтезу художніх та комунікативних засобів комплексу інших мистецтв) та 

техногенності (широке використання сучасних технічних можливостей впливу 

на глядача); 

- вперше досліджено вплив художнього кіно на процеси легітимації 

та делегітимації політичної влади через аналіз базових змістових елементів 

кінофільму. Візуально-сюжетний стиль кінофільму визначено ключовим 

змістовим елементом, що знаходиться у діалектичному зв’язку із панівним 

політичним режимом. Складовими такого стилю визначено кінематографічний 

час, простір та звук. Час у кінофільмі, який представлений сценарієм, виступає 

чинником легітимації політичної влади, експлуатуючи традиційні для культури 

фольклорні сюжети протиставлення добра та зла, героїзації, та формування 

ідеальних образів тоталітарних лідерів. Кінематографічний простір, що 

представлений кадром, доповнює легітимаційний вплив сюжету створенням 

монументальних героїчних, патріотичних сцен, усуспільненням простору 

кіногероїв, перетворенням їх на «функції» ілюстрації політичного, а також 

через особливості візуального зображення політичних лідерів. Звук в кіно є 

додатковим елементом, що посилює вплив сюжету та візуально-образної 

системи через особливості використання музики, голосу, шуму та тиші; 

- уточнено існуюче в науковій літературі визначення поняття 

кінопропаганди. Автор визначає кінопропаганду як пропагандистський вплив з 

використанням технічних, медійних та художніх засобів кінематографу. В 

такому визначенні враховуються три ключові властивості кінопропаганди: вона 

є психологічним за своєю суттю процесом; основним технічним каналом її 

поширення є медіа; головною метою пропаганди є вплив на політичну 

свідомість і поведінку мас; 

- вперше дію політичної пропаганди в художньому кіно визначено 

через функцію підміни нею існуючих уявлень про історичне минуле, 

сьогодення та майбутнє. Пропагандистське кіно створює для масового глядача 

ідеологічно забарвлені образи минулого, а сила їх дії визначається двома 

основними психологічними обставинами: довірою людини до баченого на 
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власні очі та образним характером мислення. В процесі формування 

кінопропагандою образів актуальної політичної дійсності автор виокремив 

чотири функціональні сфери: формування масових уявлень про базові 

ідеологічні конструкти, такі як народ, певна ідеологія, суспільне благо, 

справедливість; творення образів держави та її інститутів; формування 

ідеального побуту людини-представника панівної ідеології у трудовому житті, 

особистій та громадсько-політичній сферах; створення нормативного образу 

ідеальної людини та її ворогів. Засобами творення пропагандистського образу 

майбутнього визначено утопії та антиутопії, що є фактичним продовженням в 

майбутнє ідеологічним схем тріумфу або поразки панівної ідеології чи 

політичного режиму; 

- вперше у вітчизняній науці сформульовано загальну  періодизацію 

розвитку політичної кінопропаганди, що включає чотири історичні етапи: етап 

започаткування пропагандистського використання кіно (1890-ті – поч. 1930-х 

рр), етап розвитку кінопропаганди у період формування тоталітарних режимів 

(поч. 1930-х – кін. 1940-х), етап використання пропагандистського кіно у 

холодній війні (кін. 1940-х – кін. 1980-х), та етап сучасних пропагандистських 

дискурсів (поч. 1990-х – наш час). 

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що 

сформульовані в ньому основні теоретичні положення та висновки можуть бути 

використані українськими державними органами, що визначають політику в 

галузі кіно, регулюють кіновиробництво та кінопрокат для розробки та 

вдосконалення існуючих стратегій та програм в галузі підтримки кіно та 

захисту вітчизняного інформаційного простору, а також викладачами вищих 

навчальних закладів у навчальному процесі з політичних наук та масових 

комунікацій. 

Апробація результатів дослідження здійснювалась на щорічних 

міжнародних наукових конференціях «Дні науки філософського факультету» в 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2013-2015 

роках, на Всеукраїнській науковій конференції «Досягнення соціально-
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гуманітарних наук в сучасній Україні» у 2013 році та на Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Сучасні соціально-гуманітарні дискурси» в 

2015 році у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся 

Гончара. 

Публікації. Результати дослідження опубліковано у п’яти статтях у 

фахових виданнях з політичних наук, з яких три включені у міжнародні 

наукометричні бази, та п’яти тезах доповідей у матеріалах наукових 

конференцій. 

Структуру дисертації складають вступ, чотири розділи, висновки і 

список використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 197 

сторінок, список використаних джерел нараховує 130 найменувань на 12 

сторінках. 
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РОЗДІЛ 1  

Художнє кіно як складова політичного процесу 

 

Проблема ролі кіно у політичних процесах за своєю суттю є 

міждисциплінарною. Вона тісно пов’язана з цілим рядом наукових та 

філософських диспилін, таких як теорія політики, економічна теорія, теорія 

медіа, маркетингу та PR, соціальною та політичною психологією, 

культурологією, цілим комплексом філософських дисциплін: 

Проблема впливу медіа в тій чи іншій мірі фігурує у дослідженнях з 

теорії політики, і зокрема – політичних процесів (Н. Баранов, А. Дегтярьов, Ю. 

Ірхін, В. Крайтерман, В. Маслова, Є. Мелешкіна, А. Мельвіль, О. Муштук, Д. 

Погорілий, С. Решетников, Ю. Розенфельд, О. Рой, Д. Тепун). Напрацювання 

цих дослідників стали основою для визначення місця художнього кіно в 

структурі політичних процесів. 

Проблема взаємодії мистецтва, медіа та сучасної політики, а також тема 

споживання інформації в умовах масового суспільства, стала предметом 

дослідження філософів, і зокрема, представників політичної філософії: А. 

Балларда, В. Беньяміна, А. Бергсона, Ж. Бодрійяра, П. Валері, Ж. Дельоза, С. 

Жижека, Е. Канетті, Х. Ортега-і-Гассета, П. Московічі, О. Русакової, Ж. 

Еллюля. Особливе значення напрацювань даних вчених та філософів в 

контексті нашого дослідження виявляється у визначенні фундаментальних 

трансформаційних змін суспільства епохи масовості, зрушень в сфері обміну 

інформацією, особливої сприйнятливості сучасної людини до повідомлень зі 

сфери медіа, і зокрема, художнього кіно. 

Дослідження політичного впливу художнього кіно, як одного із сучасних 

медійних засобів, засновується на роботах з широкого спектру проблем в галузі 

медіа (Г. Бакулєв, В. Березін, С. Кара-Мурза, В. Кондюрін, М. Маклюен, В. 

Михалкович, Н. Луман, Н. Сігнореллі, П. Тейлор, Г. Шиллер). Особливий 
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інтерес в контексті нашого дослідження становлять напрацювання згаданих 

вчених з проблем змін політичної свідомості людини в медіатизованому світі, 

використання медіа для створення штучної «другої реальності», 

пропагандистського потенціалу ЗМІ. Проте, разом із фундаментальним 

дослідженням функціонування сфери медіа, більшість згаданих авторів 

визначають художнє кіно лише як один з великого переліку засобів масової 

інформації, не звертаючись до аналізу специфіки кіно в порівнянні з іншими 

медіа. 

Політичний вплив художнього кіно хоча і розгортається в сфері політики, 

має своїм об’єктом масового глядача, тобто є, фактично, впливом 

психологічним. В цьому контексті інтерес становлять роботи таких дослідників 

із сфери соціальної та політичної психології, в яких, зокрема, звертається увага 

і на масово-психологічний вплив кіно: І. Акіншева, Р. Арнхейм, А. Бандура, А. 

Бергер, А. Капська, А. Назаретян, С. Смирнов, Є. Шестопал. Серед інших тем 

згадані автори досліджували і проблему впливу медіа, і зокрема кіно, на 

процеси політичної соціалізації. Напрацювання даних авторів стали основою 

для визначення психологічних підстав політичного впливу художнього кіно на 

масового глядача. Водночас, згадані автори здебільшого замало уваги 

приділяють проблемі зв’язку психологічного впливу кіно та політичного 

характеру повідомлень, що за допомогою нього поширюються.  

Важливим теоретичним джерелом даного дослідження стали і роботи 

теоретиків та філософів культури, таких як: Р. Барт, М. Бахтін, Ю. Лотман, В. 

Паперний, Г Поцепцов, А. Федоров. В їх роботах інтерес становлять проблеми 

інтегральної вписаності медіа та мистецтва в сучасну культуру, семіотики та 

міфології медійних текстів, взаємодії культури та політики. Зокрема, 

дослідження А. Федорова з виявлення принципового зв’язку між традиційним 

фольклором та сучасними сюжетами масової культури стали однією з основ 

дослідження проблеми ролі художнього кіно в процесі легітимації політичної 

влади. В працях теоретика культури Ю. Лотмана широко досліджується тема 

культурного значення образів художнього кіно. 
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До проблеми масово-політичного впливу медіа, і зокрема, художнього 

кіно, звертались такі дослідники технологій реклами як Б. Борисов та М. 

Міхальскі. Зокрема, Б. Борисов розглядає кіно як один із елементів політичного 

PR. Проблему тісної взаємодії між політичним змістом кіно і вимогами 

ринкової економіки в своїх роботах розкриває економіст Дж. Вальдфогель.  

Окремою сферою наукового пошуку, в якій розкриваються проблеми 

взаємодії художнього кіно і політики є кінознавство. Теорія та історія кіно 

пропонує великий масив напрацювань, в яких досліджуються як механізми 

побудови кіноідеології за допомогою мистецьких та технічних засобів кіно, так 

і роботи, в яких аналізується історична практика взаємодії політики та 

кінематографу. В цьому контексті особливий інтерес становлять роботи таких 

дослідників як: Н. Агафонова, С. Безклубенко, Дж. Боггс, А. Васильченко, А. 

Дерябін, Н. Ігошкіна, Ю. Кравцов, З. Кракауер, Р. Майер, Дж. Міллер, К. 

Попеску, Г. Прожико, Р. Тейлор, Н. Утілова, М. Ферро, Дж. Флінн, Д. Шелтон, 

Ф. Штерн, С. Юткевич. Окремі зі згаданих робіт розкривають теми 

можливостей сценарію, монтажу та інших складових фільму у побудові 

політично забарвленого змісту кіно. Важливим джерелом емпіричних даних 

стали і поширені в американському кінознавстві «case study» - дослідження 

політичного змісту окремих фільмів. Серед представників цього напряму 

відзначимо Д. Шелтона та Дж. Розенбаума. Проте, такі дослідження мають 

переважно описовий характер, і не ставлять за мету вироблення теоретичних 

узагальнень проблеми використання художнього кіно в політиці. 

Напрацювання з означених вище наукових сфер є ґрунтовними, 

важливими роботами, вони склали необхідну для нашого дослідження 

теоретичну та емпіричну базу. Принципово різний характер підходів науковців 

з окресленого спектру наукових сфер до розкриття проблеми значення кіно в 

політиці дозволили сформулювати цю проблему як всебічну та 

міждисциплінарну. Водночас, в науці досі не представлене комплексне 

політологічне дослідження, в якому б накопичене таким чином знання 
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систематизувалось та були сформульовані власно політологічні висновки з 

проблеми. 

Загальною властивістю існуючих наукових робіт з теми є дослідження 

художнього кіно у його зв’язку із політичною свідомістю, культурою або ж 

ідеологією. Проте не зважаючи на наявний емпіричний зв'язок між 

використанням кіно в політиці та самим перебігом політичних відносин (що 

теоретично конкретизується у політичних процесах), в науковій літературі досі 

відсутня спроба встановлення зв’язку між художнім кіно та самими 

політичними процесами. Тому у даній дисертаційній роботі художнє кіно 

досліджуватиметься саме за допомогою інструментарію та методології, які 

традиційно використовуються для дослідження політичних процесів. 

Дослідження ролі художнього кіно в політичних процесах необхідно 

почати зі з’ясування понять «процес» та «політичний процес». Загалом поняття 

процесу є одним з базових для описування реальності. Так, в буденній мові 

воно може проявлятись в безлічі різних значень: процес роботи, процес 

читання, хімічний процес, творчий процес, тощо. Тлумачний словник Ушакова 

визначає процес як «хід розвитку певного явища; послідовна закономірна зміна 

станів у розвитку чого-небудь» [89; с. 880]. Схоже визначення знаходимо і в 

економіко-математичному словнику: «Процес – послідовна зміна станів, стадій 

змін (розвитку) системи, або іншого об’єкта» [100; с. 355]. Хоча таке 

визначення в цілому схоже на попереднє, проте важливим для нас тут є акцент 

на тому, що процеси притаманні системам. Вони є їх певним динамічним 

виразом. Тож, очевидно, таке визначення є більш операціональним з точки зору 

дослідження політичної системи. 

Більш розгорнуте визначення процесу запропоноване у філософській 

енциклопедії: «Процес – категорія філософського дискурсу, що характеризує 

сукупність незворотних, взаємопов’язаних, тривалих змін, як спонтанних, так і 

керованих, як самоорганізованих, так і тих, що цілеспрямовано організуються, 

результатом яких є певна новизна або нововведення» [61; с. 490]. Важливою в 

даному визначенні є вказівка на характер процесів, які можуть бути як 
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спонтанними, так і організованими. Таке розрізнення актуальне і для 

політичних процесів, які хоч і є сукупністю великої кількості організованих дій 

політичних акторів, передбачають значний елемент неконтрольованості 

результатів, і навіть, непередбачуваності. У згаданій статті у філософській 

енциклопедії також звертається увага, що процеси варто розглядати, перш за 

все, як динамічну характеристику систем, які обумовлюють їх трансформації: 

«Не варто розуміти процес, як той, що протікає від чогось одного до чогось 

іншого» [23; с. 306], і далі: «Це круговий, або замкнутий у собі рух, 

результатом якого є формування конкретної органічно-цілісної системи що 

саморозвивається» [61; с. 490].  

Таким чином, ми підкреслили дві характеристики процесів, які є 

важливими для подальшого дослідження. Вони, є не лише рухом, а динамікою 

систем, проявом їх розвитку та змін. І по-друге, процеси є відносно 

керованими, хоча і пов’язані с певним елементом непередбачуваності. 

Коротко оглянувши поняття процесу, звернемося безпосередньо до 

розгляду процесу політичного. 

В політичній науці склався цілий ряд інтерпретацій поняття політичного 

процесу, що залежить, перш за все, від наукової парадигми дослідника. 

Зокрема, можна виокремити структурно-функціональний підхід, в рамках якого 

політичний процес розглядається як сукупність динамічних змін в політичному 

житті суспільства. За такого підходу політичний процес включає як відтворення 

компонентів політичної системи, її інститутів, функцій, механізмів, тощо, так і 

фактори змін, що обумовлюють її розвиток. Найзначнішими представниками 

даного підходу є соціологи Толкот Парсонс та Роберт Мертон. 

Класичним є також підхід до розуміння політичного процесу, що склався 

в межах біхевіоралістичного напряму в політичній науці. Представники даного 

напряму розглядають політичні процеси, як сукупну політичну активність як 

соціальних, так і власне політичних акторів. Така активність направлена на 

реалізацію власних цілей та інтересів, і перш за все, на завоювання влади. 

Тобто, поведінковий підхід вказує на суб’єктивний, індивідуально-



16 

 

психологічний рівень розуміння політичного процесу. Його знаменитими 

представниками є американські політологи Чарльз Мерріам та Гарольд 

Лассуел. 

Представники конфліктного підходу, зокрема Ральф Дарендорф та 

соціолог Льюіс Козер, розглядають політичний процес як відкриту чи 

приховану боротьбу суб’єктів політики за контроль над ресурсами влади. В той 

же час, така боротьба не виключає факторів як відкритого протистояння, так і 

компромісів, консенсусу та співробітництва. Всі ці види політичної активності 

також належать до кола політичних процесів. Важливим за такого підходу є 

розуміння співвідношення соціально-політичних сил, тобто певних стартових 

або проміжних позицій у політичній боротьбі. 

Окрім означених підходів, які на нашу думку є основними, у науковій 

літературі зустрічаються і інші. Зокрема, дослідник М. Зінченко виокремлює 

«Концептуальний підхід» А. Фальмінського до розуміння політичного процесу. 

Відповідно до нього політичний процес визначається як «результат ситуацій, 

що виступають в даному суспільстві на визначеному відрізку часу, або як рух 

форм інтеграції цілого по специфічній «осі» історичного часу, що формується 

через об’єктивно і суб’єктивно детерміноване минуле і в визначене ідейними 

перспективами і об’єктивними начальними умовами майбутнього» [85; с. 112]. 

Коротко підсумовуючи основні підходи до визначення поняття 

політичного процесу, акцентуємо увагу, що він є динамічними політичними 

змінами, що реалізуються суб’єктами політики за допомогою наявних у них 

ресурсів. Кінцевою метою такої активності є заволодіння політичними 

ресурсами, і перш за все – владою. У політологічному словнику політичний 

процес визначається як «сукупність дій політичних суб’єктів по реалізації своїх 

функцій в сфері влади» [81; с. 205]. В цьому ж словнику приводиться точка 

зору англійського політолога Р. Доуза, що політичний процес можна 

прирівняти до політики в цілому. Хоча в певному сенсі політика і є динамікою 

політичної боротьби, тобто процесом, на нашу думку, такий підхід є занадто 
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широким, оскільки не враховує щонайменше інституціональний прояв 

політики. 

В цьому контексті варто розглядати політичний процес лише як один з 

елементів у структурі політичної системи. Функціональна підсистема 

політичної системи знаходить своє конкретне вираження у політичному режимі 

і політичному процесі. Зокрема, політолог Петро Шляхтун визначає політичний 

процес як «форму функціонування політичної системи суспільства, яка 

еволюціонує у просторі і часі» [97, c. 231]. Тобто, політичний процес можна 

вважати темпоральним виміром існування політичної системи. Іншими 

словами, дослідження політики в динаміці передбачає її розгляд саме в якості 

політичного процесу. 

У більш конкретному значенні П. Шляхтун розуміє політичний процес як 

«сукупність дій, спрямованих на збереження або зміну певної політичної 

ситуації» [97, с. 231]. Основним елементом політичного процесу він вважає 

прийняття і реалізацію політико-управлінських рішень, проте політичний 

процес не зводиться до них, а включає: рішення, події, поведінку, дії макро- та 

мікрогруп, різноманітних об'єднань. 

Російський політолог Юрій Ірхін розуміє під політичним процесом 

«цілеспрямовану і зв’язану діяльність соціальних та інституціональних 

суб’єктів політики протягом певного проміжку часу по здійсненню політичних 

рішень» [72; с. 288]. Цей дослідник більш вузько підходить до розуміння 

політичного процесу, розуміючи під ним, фактично, реалізацію політичних 

рішень. 

Далі аналізуючи політичний процес, Ю. Ірхін поділяє його зміст на дві 

великі групи: 

1. Різноманітні способи презентації рядовими учасниками 

політичного процесу своїх інтересів через різні форми політичної діяльності: 

участь у виборах, референдумах, страйках, громадсько-політичних рухах, тощо. 

2. Прийняття і реалізація управлінських рішень, що здійснюються 

політичними лідерами та елітами. 
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Дослідник робить важливий висновок, що політичний процес, фактично, 

охоплює всі реальні дії рядових громадян и представників еліт в сфері 

політичного. 

На зазначений вище системний прояв політичного процесу вказується і 

новітньому енциклопедичному словнику, де політичний процес визначається як 

«сукупність видів діяльності суб’єктів політичних відносин, що відображають 

стадії змін політичної системи і направлені на досягнення політичних цілей» 

[65; с. 91]. В даному визначенні представлений елемент включеності 

політичного процесу в структуру політичної системи, а також суб’єктний та 

цілепокладальний зміст таких процесів. То ж, це визначення вважаємо 

операціональним в контексті подальшого дослідження. 

Окремо варто зазначити, що в науковій літературі розділяється вживання 

терміну політичний процес в однині та множині, тобто як власне «політичний 

процес» та «політичні процеси». Таке розділення засноване на тому, що 

загальну динаміку змін політичної системи, або, як було зазначено вище, 

темпоральний вимір політики, можна розглядати як певне цілісне явище. В 

такому разі мова йде про «політичний процес», як певну загальну, або 

стратегічну, динаміку розвитку політичної системи. З іншого боку, такий 

політичний процес не є єдиним цілим, а складається з великої кількості 

субпроцесів: дій різноманітних політичних акторів, інститутів, тощо. Хоча вони 

і включені в політичний процес, але можуть розглядатись і окремо. Аналізуючи 

такі процеси у їх різноманітності ми надалі вживатимемо термін «політичні 

процеси». 

Окресливши в загальних рисах сутність явища політичних процесів, 

необхідно аналітично виявити їх структуру з метою визначення ролі 

художнього кіно у таких процесах. Розглядаючи політичний процес, як 

загальну динаміку розвитку політичної системи, неможливо говорити про 

певну єдину структуру такого процесу. Скоріше, мова йде про різноманітні 

способи виокремлення елементів політичного процесу залежно від підходу та 

обраного аналітичного інструментарію. Так, російська дослідниця Є. 
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Мелешкіна визначає структуру політичного процесу як «сукупність взаємодій 

між акторами, а також їх логічну послідовність» [69; с. 13.]. Тобто, основними 

елементами, або радше, групами елементів структури політичних процесів є їх 

суб’єкти та взаємодії між ними. Хоча такий підхід є доволі очевидним, його 

навряд чи можна вважати вичерпним. Дослідник С. Решетников конкретизує 

структуру політичного процесу, відносячи до неї «суб’єкти, об’єкти, а також 

засоби, методи та ресурси» [71; с. 259]. Тобто, йдеться вже не просто про певні 

абстрактні взаємодії між суб’єктами політичного процесу, а про виокремлення 

ресурсного арсеналу його учасників, за допомогою якого вони прагнуть досягти 

політичних цілей. Тут постає питання про цілі і мету учасників політичного 

процесу як його невід’ємну складову. В свою чергу, науковець Н. Баранов 

акцентує увагу на системному аспекті структури політичного процесу. 

Розглядаючи такий процес як динамічну ознаку системи, він виокремлює 

зовнішні та внутрішні фактори впливу на політичний процес. Внутрішні 

фактори, в свою чергу, поділяються на загальносистемні, та ті, що властиві 

конкретному процесу [68; с. 120].  

Означеними дослідженнями не обмежуються існуючі в політичній науці 

підходи до аналізу структури політичного процесу. В межах даного 

дослідження автор не звертатиметься до всього різноманіття даних підходів, 

звертаючи увагу лише на ті, які допоможуть надалі розкрити роль художнього 

кіно у політичних процесах. Проте, проведений вище побіжний огляд дозволяє 

нам окреслити загальні елементи структури політичного процесу, важливі з 

точки зору подальшого дослідження факторів впливу на нього художнього 

кіно. Важливо, що тут ми лише позначимо елементи структури політичного 

процесу з метою окреслення включеності художнього кіно в політичні процеси 

та політичну систему. До конкретної експлікації змісту цих елементів в 

контексті ролі кінематографу автор звернеться надалі. 

Вважаємо за доцільне розглядати структуру політичних процесів у двох 

вимірах. Перший з них можна умовно назвати суб’єктним. Тобто, політичні 

процеси можна аналізувати в якості складної системи взаємодій зацікавлених 
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раціональних політичних акторів (суб’єктів), які здійснюють свій політичний 

вплив на різних рівнях, за допомогою наявних у них ресурсів, досягаючи 

політичної мети шляхом використання певних методів. Тобто, відправною 

точкою розгляду є суб’єктивний рівень політичного інституту чи окремого 

діяча, оскільки вони і є рушійними силами політичних процесів. Другий же 

підхід можна назвати системним: тобто структура політичних процесів (і 

відповідно, роль у них художнього кіно) виокремлюється безвідносно до 

конкретних політичних акторів, а лише у відповідності до загальної структури 

політичної системи суспільства, та підсистем, що аналітично виокремлюються 

в її межах. Такий підхід дає змогу абстрагувати оптику дослідження від 

локально-суб’єктивного рівня політики, дозволяючи виявити «об’єктивну» роль 

кіно у ній в масштабах цілої політичної системи. 

Два обрані нами підходи до виявлення ролі кіно в структурі політичних 

процесів не є єдиними можливими та далеко не вичерпують весь наявний для 

цього в політичній науці методологічний арсенал. Проте, вони дозволяють 

підійти до вирішення даної проблеми з двох різних, а то й протилежних, 

ракурсів, виявляючи принципово різні аспекти проблематики місця художнього 

кіно в політичних процесах. Цього ми вважаємо достатнім для подальшого 

дослідження. 

У відповідності до першого (суб’єктного) підходу, вихідним елементом 

структури політичного процесу є, власне, сам його суб’єкт. Політичний процес 

ми розглядаємо як темпоральний вимір політики, тож, поняття суб’єкту 

політичного процесу та суб’єкту політики є тотожними. Проте, далеко не 

кожний політичний актор використовує художній кінематограф з політичною 

метою. Наприклад, виборців, активістів громадських рухів, політичні партії або 

парламент навряд чи можна розглядати такими суб’єктами. З іншого боку, 

держава як політичний інститут розглядається як суб’єкт впливу на політичні 

процеси засобами кіно. Однак, вказівка лише на державу, з одного боку – не 

вичерпує все можливе коло таких суб’єктів, а з іншого – є доволі абстрактною, 

оскільки державу в даному контексті можна персоніфікувати у більш 
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безпосередніх акторах. Тож, проблематика суб’єктності використання 

художнього кіно в політичних процесах є доволі складною, і буде нами 

проаналізована надалі. Тут лише підкреслимо, що в структурі політичного 

процесу автор виокремлює його суб’єктів, частина з яких послуговується 

кінематографом з політичною метою. 

Суб’єкти політичного процесу є не рівнопорядковими за своїм впливом, 

вони функціонують на різних рівнях, в різних часових межах, за різних умов та 

етапів розвитку політичної системи, послуговуються різними інструментами у 

політичній боротьбі. Відповідно, самі політичні процеси є надзвичайно 

різноманітними та піддаються класифікації. Весь перебіг політики як 

неперервного процесу можна розглядати як надзвичайно складний комплекс 

переплетінь різноспрямованих, відмінних за своєю суттю політичних процесів. 

Проте, лише в деяких політичних процесах може йтися про кінематограф, як їх 

чинник. Для прояснення цієї проблеми автор надалі звернеться до аналізу 

різноманіття типів політичних процесів з метою виокремлення тих, в яких 

художнє кіно може відігравати роль. 

Різноманіття типів політичних процесів та суб’єктів політики породжує 

проблему їх ресурсного потенціалу. Політичний актор діє в політиці, 

використовуючи певні ресурси з відповідного арсеналу, який є у його 

розпорядженні. Художнє кіно також можна розглядати як специфічний 

політичний ресурс, який до того ж, є дефіцитним та дорогим. Такий ресурс є у 

розпорядженні лише дуже обмеженого кола політичних суб’єктів. 

Конституювання художнього кіно як ресурсу у політичному процесі та 

включення його у загальну систему ресурсів політики також є окремою 

проблемою, до вирішення якої автор звернеться у межах даної роботи. 

Проте, властивістю ресурсів є їх потенційний характер. Тобто, вони є 

можливостями політичного актору, які задіюються далеко не завжди, а лише у 

випадку відповідної необхідності – з метою досягнення цілей в межах певного 

політичного процесу. Актуалізуються ж ресурси політики у методах, які обирає 

суб’єкт. Метод у політичному процесі є обраним механізмом використання 
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наявних ресурсів з метою досягнення поставлених цілей. Тобто, під методами 

суб’єкту політики ми маємо на увазі безпосередню практику його участі у 

політичному процесі. В межах обраних методів боротьби можуть одночасно 

або послідовно використовуватись різноманітні ресурси, зокрема і кіно. 

Іншими словами, художній кінематограф як ресурс в руках політичного актору 

може практично використовуватись у вигляді складової методів його 

діяльності. 

Поняття методів в даному разі є для нас ключовим, оскільки забезпечує 

теоретичний зв'язок між використанням кіно у політичних процесах та 

політичним режимом. Останній, власне, і визначають як «систему методів і 

засобів здійснення політичної (державної влади)» [97, с. 378]. Тобто, методи, 

що використовуються державою в процесі політичної влади визначають тип 

політичного режиму, а художнє кіно в якості ресурсу може виступати 

складовою цих методів. 

Проте, метод в структурі політичного процесу визначає лише характер 

діяльності суб’єкта. На спрямування ж такої діяльності вказує її мета – тобто 

кінцева ціль, заради реалізації якої політичний актор і використовує обрані ним 

методи. Відповідно, мета виступає наступним необхідним елементом структури 

політичного процесу. В контексті дослідження художнього кіно зазначимо, що 

його використання завжди передбачає реалізацію не короткострокових 

(тактичних), а довгострокових (стратегічних) цілей. За своїм масштабом такі 

цілі охоплюють все суспільство, або його значні частини. Тому характер цілей, 

з метою реалізації яких використовується кіно, можна окреслити лише 

розглядаючи політичну систему як певний цілісний механізм. Як зазначалось, 

до такого розгляду автор звернеться далі.   

Останнім з необхідних елементів структури політичного процесу за 

суб’єктного підходу є, власне, саме середовище, на яке здійснюється 

цілеспрямований свідомий вплив суб’єкта. Мова йде про об’єкт. Об’єктом у 

політичних процесах можуть виступати інші політичні актори, політичні 

інститути, окремі суспільні групи, все суспільство, іноземні держави, або навіть 
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увесь світ. Цей перелік можна продовжувати, проте головне полягає в тому, що 

залежно від перелічених вище складових структури політичного процесу 

(суб’єкта, типу, і таке інше), можна виокремити і об’єкт такої направленої дії. 

Однак, об’єктом впливу художнього кіно в політичному процесі можуть 

виступати далеко не всі з означеного вище неповного переліку. За своєю суттю, 

кіно створюється і впливає на кількісно значимі, чисельні аудиторії. Простою 

відповіддю на проблему об’єкту у випадку політичного впливу художнього 

кіно, було би визначити таким об’єктом все суспільство. І хоча така відповідь є 

почасти справедливою, вона є занадто абстрактною та неточною. Тим більше, її 

неможна вважати операціональною в контексті нашого подальшого 

дослідження. Питання об’єкту політичного впливу кінематографу є окремою 

науковою проблемою, до вирішення якої автор детальніше звернеться надалі. 

Таким чином, до структури політичного процесу з точки зору суб’єктного 

підходу можна віднести шість складових елементів: суб’єкт, типи політичних 

процесів, ресурси суб’єктів, методи досягнення політичної мети, саму мету, та 

об’єкт впливу. Зазначимо, що дані складові елементи є не певною жорстко 

закріпленою послідовністю (в окреслену вище послідовність їх вибудовує лише 

логіка нашого викладу), а певним визначеним набором невіддільних один від 

одного елементів, кожен з яких є необхідним для окреслення структури 

політичного процесу. 

В межах даної структури художнє кіно ми розглядаємо як ресурс 

політичного процесу. Кіно є саме ресурсом, оскільки воно є лише певним 

потенційним інструментом політики, позбавленим власної суб’єктності, а отже 

і цілепокладання. Тобто, деякі суб’єкти політики володіють цим ресурсом, 

використовуючи його як складову методів своєї діяльності. При тому, такий 

ресурс може використовуватись не лише не всіма суб’єктами політики, але й не 

у всіх політичних процесах. Відповідно, виходячи з такого окресленого місця 

кіно в політичному процесі, подальшого з’ясування потребують наступні 

наукові питання:  
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- Безпосереднє коло суб’єктів політичного процесу, що 

використовують художнє кіно; 

- Типи політичних процесів, в яких кіно може розглядатись як 

чинник; 

- Властивості художнього кіно як ресурсу у політичному процесі; 

- Об’єкт (або об’єкти) використання кіно в політичних процесах. 

Другий підхід до структури політичного процесу передбачає його розгляд 

не з точки зору суб’єктів, а на рівні максимального абстрагування – тобто усієї 

політичної системи. Тож, такий підхід можна умовно назвати системним. Суть 

даного підходу базується на усталеній в політичній науці тезі, що політична 

система є за своєю структурою певною суперсистемою, яка складається з ряду 

менших систем (або підсистем). Як і всю політичну систему, кожну з підсистем 

можна розглядати не лише в статичному, але й у динамічному аспекті. Такий 

розгляд підсистем у їх темпоральному вимірі передбачає виокремлення певних 

політичних процесів, характерних для даних підсистем, оскільки у процесах як 

динамічній властивості систем, і виявляється їх суть. Відповідно, виокремивши 

певний набір підсистем в межах політичної системи, виходячи з їх змісту, 

можна визначити характерні для них політичні процеси. Проте, ми будемо 

виокремлювати не всі такі процеси (їх може бути надзвичайно багато), а лише 

ті, чинником яких є художнє кіно. Такий підхід дозволить нам встановити 

політичні процеси, фактором яких є кіно, з точки зору структури політичної 

системи. 

Щодо структури політичної системи у науковій літературі існує 

відносний консенсус. Усталеним є розуміння певної структурної автономності 

політичних інститутів, комунікативної, нормативно-культурної, 

функціональної сфер. Проте, різні науковці неоднаково вирішують питання 

конкретного переліку підсистем у межах політичної системи. Так, науковець  

О. Муштук виокремлює чотири підсистеми: інституційну, нормативну, 

комунікативну та функціональну [74; с. 220]. Але проблемним в такому разі 
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залишається місце політичної культури та ідеології в структурі політичної 

системи. Лише опосередковано даний автор відзначає норми неправового 

характеру в межах нормативної підсистеми. Але, всю комплексність політичної 

культури неможливо звести лише до неправових політичних норм (традицій, 

ритуалів, тощо).  

На противагу даному автору, російський політолог Юрій Ірхін 

виокремлює аж сім підсистем в межах політичної системи: політичні інститути, 

політичні норми, відносини, свідомість, культуру, комунікацію та участь [72; с. 

298]. Проте і такий розгорнутий підхід, на нашу думку, не позбавлений вад. 

Так, автор розділяє політичні відносини та комунікацію, ігноруючи той факт, 

що самі відносини, власне, і є комунікативним процесом. З іншого боку, 

політичну свідомість та участь варто розглядати як складові елементи 

політичної культури, оскільки тип політичної поведінки учасника політики (а 

поведінка включає і поняття участі) обумовлений його політичною культурою. 

Політична свідомість же також є поняттям культурно обумовленим. 

Структуру політичної системи, яка би враховувала зазначені вище 

зауваження, пропонує політолог В. Крайтерман. Він виокремлює п’ять 

підсистем: інституціональну, нормативну, комунікативну, функціональну та 

культурну [47; с. 56]. Аналогічним чином розв’язує дане питання і П. Шляхтун, 

зазначаючи, що останню с п’яти вказаних підсистем доречніше називати 

духовно-ідеологічною, оскільки вона включає не лише політичну культуру, але 

й ідеологію [97, с. 233]. Базуючись на такому підході, та орієнтуючись на зміст 

даних складових політичної системи, можна виокремити характерні для них 

політичні процеси, чинником яких може виступати художній кінематограф. 

Першою та базовою з-поміж підсистем політичної системи є 

інституціональна, оскільки вона являє собою основу політичної організації 

суспільства, закріплену у відповідних інститутах. Найважливішим та найбільш 

комплексним серед цих інститутів є держава. Як зазначалось вище, художнє 

кіно є медійним засобом, що функціонує в межах всього суспільства, не 

обмежуючись окремими його сегментами, саме тому зв'язок кінематографу в 
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політичній сфері, виявляється, насамперед, з державою. Вона найчастіше 

виступає замовником політичного змісту кінофільмів та у межах політично 

організованих в держави суспільств такий зміст засобами кіно і поширюється. 

При цьому, інші політичні інститути, такі як центральні або місцеві органи 

влади, політичні партії, тощо, надзвичайно рідко є замовниками політичного 

кінематографу, і тим більше, не можуть виступати його реципієнтами. 

Відповідно, можна виокремити два основних пов’язаних с 

кінематографом політичних процеси, що протікають в межах інституціональної 

підсистеми. Перший з них – процес формування уявлень про державні 

пріоритети та інтереси. Фактично, держава через кіно мовою художньої 

образності прояснює як власному суспільству, так і зовнішньому світу, свої 

стратегічні цілі, напрями розвитку, ціннісно-ідоеологічні орієнтири, якими вона 

керується в процесі здійснення своєї політики. Другий з процесів – процес 

легітимації політичної влади та державних інститутів. Тобто, мовою кіно 

держава не лише пояснює, що вона робить, але й запевняє, що вона 

справедливо наділена владою це робити. В межах такого процесу відбувається 

певна сакралізація державної влади, виражена, зокрема, в ідеї непорушності її 

монополії на насильство. Саме тому держава завжди особливо зацікавлена в 

створенні позитивних образів представників влади, що здійснюють таке право: 

поліції, суду, армії, спецслужб, тощо. До прояснення змісту процесу легітимації 

державної влади засобами кіно автор детальніше звернеться надалі. 

Нормативна підсистема включає в себе три види норм: правові, 

корпоративні (писані норми, що діють в межах недержавних політичних 

інститутів, таких як партії, громадсько-політичні організації, тощо), та неписані 

політичні норми (традиції, звичаї, норми моралі). Процес формування перших 

двох зазначених типів (правових і корпоративних норм) стосується, 

здебільшого, формально-юридичних аспектів протікання політичних процесів, і 

тому не становить інтересу для нашого дослідження. На противагу цьому, в 

процесах формування неписаних норм можна виявити вплив медіа, і зокрема, 

художнього кіно. Мова йде про два процеси. Перший з них – процес творення 



27 

 

етичних еталонів в сфері політичного, а другий – процес поширення і засвоєння 

норм політичної участі. Під еталонами автор має на увазі створення ідеальних 

образів зі світу політичного, що засобами кіно конституюються в масовій 

свідомості як нормативні, тобто єдиноправильні зразки, які необхідно 

відтворювати всім учасникам політичного процесу. Серед таких еталонних 

зразків окреме місце посідають і норми політичної поведінки, які переймаються 

та засвоюються масовим глядачем. Власне, постійне масове відтворення такої 

«зразкової», нормативної, політичної поведінки і є процесом впливу на 

політичні звичаї та традиції, оскільки останні є ні чим іншим, як втіленням 

постійної довготривалої практики повторення політичної поведінки. 

Функціональна підсистема політичної системи знаходить своє вираження 

у політичному процесі та політичному режимі. Як зазначалось вище, 

політичний процес, власне, і є динамічним проявом політичної системи, 

виміром її темпоральних змін. В межах системного аналізу політики 

політичний процес лише аналітично відносять до однієї з підсистем політичної 

системи. Проте, за межами статичної теоретичної моделі політичної системи 

політика і є безкінечним процесом, в межах якого сама політична система 

розвивається і зазнає постійних змін. Саме тому в цьому дослідженні художнє 

кіно ми розглядаємо в якості чинника політичних процесів, тобто, як фактор, 

що впливає на розвиток політики. Всі ж процеси впливу кіно, що автор 

аналітично виокремлює в межах окремих підсистем політичної системи, 

безперечно, є складовими загального політичного процесу. Останній же є 

такою ж базовою ознакою політики, як і сам час. 

Другою складовою функціональної підсистеми є політичний режим. Як 

зазначалось, художнє кіно в політиці найчастіше виступає інструментом впливу 

держави на суспільство. Проте, якісні характеристики такого впливу 

виявляються, зокрема в залежності кіно від панівного політичного режиму. 

Кінематограф, в такому разі, є інструментом ідейної візуалізації режиму. Суть 

цього процесу можна виявити через поняття стилю. Будь-який політичний 

режим в своєму ідейному вияві є не лиже комплексом теоретичних або 
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практичних настанов, але й певним візуальним стилем, який знаходить свій 

найбільш повний вияв саме в кінематографі. На практиці такий стиль 

впізнається в багатьох політично значимих візуальних елементах фільму: 

вигляді героїв та антигероїв, їх поведінці, мові, побуті, зображеній в кіно 

архітектурі, драматургії, тощо. Пануючий в політичному кіно загальний стиль є 

базовим елементом візуалізації політичного режиму. Саме тому так легко 

впізнаваними є кінофільми, створені, наприклад, в сталінському Радянському 

Союзі, нацистській Німеччині, маоїстському КНР, США часів холодної війни, 

тощо. До цієї проблематики ми детально звернемося надалі, проте тут 

зазначимо, що в межах функціональної підсистеми політичної системи автор 

виокремлює процес ідейно-стильової візуалізації політичного режиму. 

Комунікативна підсистема включає в себе політичні відносини, які є 

складним переплетінням взаємин між різноманітними учасниками політичного 

процесу у відносинах боротьби за владу або в процесі її здійснення. Політичні 

відносини можуть бути формальними (закріпленими в праві), або 

неформальними – тобто тими, що стихійно формуються в процесі взаємодій під 

впливом безлічі факторів (культурних, історичних, інституціональних, тощо). 

Такі відносини формуються на різних рівнях, між різними групами та всередині 

них. В контексті даного дослідження нас цікавить, перш за все, вертикальна 

взаємодія між державою та її інститутами з одного боку, та суспільством – з 

іншого, оскільки саме на великі соціальні групи, та в кінцевому випадку, все 

суспільство і чинить вплив художній кінематограф. Вся сукупність мовних 

комунікацій між учасниками політичного процесу універсалізується в понятті 

дискурсу. Російська дослідниця В. Маслова розуміє під політичним дискурсом 

«сукупність всіх мовних актів, що використовуються в політичних дискусіях, а 

також правил публічної політики, узгоджених с традицією та перевірених 

досвідом» [56; с. 43]. Іншими словами, під політичним дискурсом ми розуміємо 

соціально-історично обумовлену систему мовних взаємодій між учасниками 

політичного процесу. Причому, поняття мови в даному випаду розглядається в 

широкому, а не лише у вербальному значенні. Художнє ж кіно з його 

http://www.philology.ru/linguistics2/maslova-08.htm
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обширним вербальним та невербальним (образним та звуковим) мовним 

інструментарієм, а з іншого боку – як носієм політичного змісту, ми 

розглядаємо як чинник процесу формування політичного дискурсу. 

Остання с п’яти – духовно-ідеологічна підсистема – включає в себе 

політичну культуру та ідеологію. Сама політична культура, в свою чергу, 

включає політичну свідомість та політичну поведінку. В наступних розділах 

автор докладніше зупиниться на тому, як художній кінематограф комплексно 

впливає на формування політичних уявлень про минуле, теперішнє та 

майбутнє, тобто на всю реальність, якою вона постає у свідомості масового 

глядача. Тут же лише обмежимося припущенням, що художній кінематограф є 

чинником таких політичних процесів в межах духовно ідеологічної підсистеми: 

процесу формування політичної культури (шо включає політичну соціалізацію 

та ідентифікацію) та процесу творення національної історії і міфології. 

Таким чином, можна виокремити наступні процеси в рамках політичної 

системи, складовою яких є художнє кіно. В межах інституціональної 

підсистеми: процес формування уявлень про державні пріоритети та інтереси та 

процес легітимації політичної влади і державних інститутів. В нормативній 

підсистемі: процес творення етичних еталонів в сфері політичного та процес 

поширення і засвоєння норм політичної участі. У функціональній підсистемі: 

процес ідейно-стильової візуалізації політичного режиму. У комунікативній 

підсистемі: процес формування політичного дискурсу. Та у духовно-

ідеологічній підсистемі: процес формування політичної культури і процес 

творення національної історії та міфології. 

Політичні процеси надзвичайно різноманітні і типологізуються за 

великою кількістю різних критеріїв. Проте, як зазначалось вище, художнє кіно 

виступає чинником не у кожному політичному процесі. Тому для подальшого 

дослідження необхідно звернутися до з’ясування основних типів політичних 

процесів. Вище автор виокремлював політичні процеси, чинником яких є кіно, 

розглядаючи політику з точки зору теорії політичної системи, тобто 

акцентуючи увагу на статичному вимірі дослідження. Проте, для вичерпного 
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розуміння ролі і місця кіно в політичних процесах варто звернутись і до 

практики дослідження політики як явища неперервного розгортання людської 

дії в сфері державно-політичних відносин.  Мова йде про теорію політичних 

процесів. Абстрагувавшись від структурного аналізу політики, автор розгляне її 

як єдиний процес, який в свою чергу складається с великої кількості 

субпроцесів. Такий підхід дасть змогу розшири наше уявлення про те, 

чинником яких саме політичних процесів може виступати художнє кіно. 

Різні дослідники виокремлюють велику кількість типів політичних 

процесів. Так, у Новітньому політологічному словнику за редакцією                 

Д. Погорєлого за відповідними критеріями виокремлюються наступні процеси: 

внутрішньополітичні та зовнішньополітичні; еволюційні та революційні; 

конфронтаційні та консенсуальні; стабільні та нестабільні; довготривалі так 

короткострокові; глобальні, регіональні та локальні; відкриті та латентні [65; с.  

199-200].  

Загалом, в науковій літературі наводиться багато типологій політичних 

процесів.  На заглиблюючись в цю проблематику ми зазначимо лише найбільш 

повні підходи. Для порівняння с попередньою класифікацією звернемося також 

до підходу А. Мельвіля. Він виокремлює наступні типи політичних процесів: 

локально регіональні та глобальні; внутрішньосистемні та перехідні 

(транзитні); стабільні та кризові; легальні та тіньові [73; с. 295-297]. Такий 

підхід є також доволі типовим і багато в чому збігається з попереднім. 

Базуючись на таких загальних класифікаціях, проведемо аналіз, чинником 

яких саме політичних процесів може виступати художнє кіно. 

За рівнем протікання політичні процеси поділяються на глобальні та 

локально-регіональні. Перші відбуваються на рівні держав, наддержавних 

спільностей та всього світу, в той час як другі характерні для окремих регіонів, 

та інших політичних спільнот в межах політичної системи певного суспільства. 

Базовим для розуміння ролі художнього кіно у політичних процесах з 

точки зору їх рівня є той факт, що воно є дорогим та складним видом мистецтва 

та масової індустрії. Відповідно, воно створюється лише для великих 
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аудиторій. Виключенням в цьому сенсі може слугувати лише авторське кіно. 

Однак на розрізненні авторського та масового кіно ми зупинимось надалі. 

Масове художнє кіно в ідеологічному сенсі апелює, перш за все, до 

історичних та культурно-політичних тем, тобто, воно працює на рівні цілих 

«культур» (в тому числі і політичних) в їх широкому сенсі. Відповідно, 

основною сферою функціонування кіно з точки зору «масштабу аудиторії» є 

культурно-політичні спільності людей. Найчастіше, такими спільнотами є 

народи окремих держав. Відповідно, можна припустити, що основним рівнем 

політичних процесів, на якому функціонує кіно, є рівень держав. 

Крім того, художній кінематограф с огляду на свою організаційно-

технічну складність та орієнтованість на великі аудиторії, може 

використовуватись лише потужними політичними акторами, головним з яких в 

даному сенсі виступає держава. Саме держава формулює політико-ідеологічні 

настанови, бачення історичного минулого суспільства, створює ідеологічний 

базис легітимації політичної влади. Це відбувається навіть в тому разі, коли 

виробництво кіно є цілковито ринковою, комерційною індустрією. 

Окрім рівня держав, художнє кіно, без сумніву, відіграє важливу роль у 

політичних процесах наддержавного рівня. За своєю суттю, кіно – 

транскордонний інструмент культурно-політичного впливу. В умовах 

сучасного розвитку медіа поширення кіно неможливо зупинити національними 

кордонами. Навіть за умови заборони прокату фільму в певній країні, засобами 

інтернету кіно все одно поширюється в тій мірі, в якій воно відповідає 

соціокультурним на політичним очікуванням глядачів. Таким чином, межі 

поширення кінематографу є, перш за все, межами певних культурних та/або 

мовних спільнот. Такими є, наприклад, Захід (в широкому сенсі), Європа, 

російськомовний простір (до якого належить і Україна), тощо.  

Такі культурні ареали поширення кінематографу часто перетинаються. 

Наприклад, Україна знаходиться під впливом як американського кінематографу 

(оскільки він експортується по всьому світу), так і європейського, оскільки 

наша країна здебільшого включена в європейський культурний простір, і тому, 
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культурний контекст європейського кіно переважно легко зчитується 

пересічним українським глядачем. Проте, потужним є і вплив російського (ра 

радянського) кінематографу, оскільки з ним українського глядача пов’язує не 

лише тісна культурна спільність, але ї єдиний мовний простір. В цьому сенсі 

Україна є типовою країною «прикордонної культури», що знаходиться під 

впливом як Заходу, так і Росії. І споживаючи кіно такого різного походження, 

глядач мимоволі засвоює і закладений у кінофільми політичний зміст. 

Тобто, кіно можна розглядати як об’єкт політичного експорту. В такому 

разі нашу планету можна уявити як складну мережу взаємовпливів потужних та 

не дуже країн-виробників кіно. Межі ж такого експорту лише віддалено будуть 

співпадати с межами цивілізацій, запропонованими Самуелем Хантінгтоном. 

На такому рівні культурно-політичних спільнот держави-культуртрегери 

(тобто ті, що поширюють свою культуру за власні межі) є генераторами 

стандартів політичної поведінки, ідеологічних настанов для цілих цивілізацій, і 

навіть, всього світу. В наш час в даному контексті мова йде, перш за все, про 

Сполучені Штати, які засобами власного кінематографу поширюють своє 

бачення політики як такої у різних сенсах цього слова. Це бачення стає 

потужним об’єднуючим фактором для Заходу, як єдиної (хоча і доволі 

гетерогенної) культурно-політичної спільності. Таке домінування США 

викликано, перш за все, економічною потужністю цієї країни, оскільки, як 

зазначалось, кіно є дорогим видом медіа, яке крім того, потребує і чисельно 

великої аудиторії. Економіст Джоель Вальдфоґель зазначає: «З європейського 

погляду поява американських фільмів становить конкретний різновид тиранії 

більшості; це тиранія чужої більшості, що складається з американських 

споживачів і їхніх вульгарних уподобань» [20; с. 158]. Таким чином, через 

формування політичних поглядів таких великих спільностей, кіно є чинником 

глобальних (наддержавних та світових) політичних процесів. 

Проблема функціонування кіно на рівні наднаціональних культурно-

політичних спільнот має і інший аспект. Він полягає в тому, що потужні 

держави-експортери не лише політично впливають на території поширення 
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своєї продукції, але й відбувається зворотній процес. До прикладу, 

американські виробники кіно, орієнтуючись на великий європейський ринок, 

часто створюють фільми у відповідності до смаків закордонної по відношенню 

до США аудиторії. У такому випадку вже американський глядач є об’єктом 

культурно-політичного впливу інших регіонів світу: він дивиться 

американський фільм, який був створений с урахуванням смаків та політичних 

вподобань європейців, і таким чином, відбувається споживання європейської 

кіноідеології в США. Згаданий вище американський дослідник Джоель 

Вальдфоґель наводить приклад, який влучно ілюструє даний процес: «Фільми, 

засновані на американських спортивних змаганнях, фільми, що виражають 

проамериканські почуття, і навіть фільми з американськими зірками, можуть 

постати перед перешкодами на шляху міжнародних касових зборів» [20; с. 163]. 

І тому, студії уникають таких локально-американських тем, тим самим 

виступаючи агентами уніфікації смаків та поглядів європейців та американців. 

Зазначимо, що США тут наведені лише як приклад потужного 

політичного актора, що засобами кіно на рівні глобальних політичних процесів 

формулює політичний порядок денний та стандарти політичної культури. В 

цьому контексті важливим аспектом даної проблематики є формування в 

сучасному світі потужних держав-виробників кіно, які хоч і не виходять з ним 

на світовий рівень, використовують кінематограф у політичному впливі в 

межах окремих регіонів світу. Такими державами зараз є Франція, Індія, Китай, 

та ряд інших. Надалі ми детальніше звернемося до проблематики використання 

кіно як чинника політичних процесів на рівні регіонів світу. Тут лише 

зазначимо, що такий вплив має місце. 

Відповідно, якщо в контексті політичних процесів кіно функціонує в 

межах відносно розвинених культурно-політичних спільнот, то на локально-

регіональному рівні (тобто на рівні регіонів в межах окремих держав), воно стає 

самостійним чинником політичних процесів лише у відносно суб’єктивованих 

регіонах. Тобто таких, які і представляють собою певну відносно автономну 

політичну спільноту, що може генерувати самостійні політичні сенси, 
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ідеологічні настанови, політичний порядок денний, тощо. В сучасному світі 

такими самостійними в культурно-політичному сенсі регіонами є, наприклад, 

Каталонія в Іспанії, Шотландія у Великій Британії, Гонконг у Китаї, тощо. 

Лише в таких утвореннях в межах держав, які наділені великою автономністю в 

культурному, історичному і політичному сенсах, створюється політичне кіно, 

що наділене самостійним ідейно-політичним змістом, і виступає чинником 

політичних процесів на рівні таких регіонів. 

У всіх інших випадках художнє кіно може виступати чинником 

політичних процесів на локально регіональному рівні лише в силу включеності 

таких регіонів у політичну систему відповідної країни. Найчастіше, регіони як в 

унітарних, так і у федеративних державах не є самостійними суб’єктами 

замовлення кіно. Тим більше, вони не генерують власні ідейно-політичні 

настанови, які транслювалися би засобами такого кіно.  

Таким чином підсумуємо, що художнє кіно виступає потужним чинником 

політичних процесів на міжнародному рівні та рівні держав. На локально 

регіонально-регіональному рівні воно може бути таким чинником лише в тій 

мірі, в якій певний регіон прагне до власної політичної самостійності. В інших 

випадках художнє кіно не є характерним чинником політичних процесів на 

локально-регіональному рівні. 

Важливим критерієм класифікації політичних процесів з точки зору 

впливу на них художнього кіно є фактор стабільності політичних систем. За 

цим критерієм політичні процеси поділяються на внутрісистемні, тобто ті, що 

протікають в стабільних політичних системах, та перехідні – характерні для 

політичних систем, що переживають трансформацію. 

Вихідною тезою для визначення ролі художнього кіно в стабільних та 

трансформаційних політичних процесах є той факт, що художнє кіно є 

інструментом творення політичних міфів, візуалізації ідеології, легітимації 

політичної влади, створення візуально доступних проектів політичного 

майбутнього, тощо. В цьому сенсі кінематограф є затребуваним як у стабільних 

політичних системах, так і у тих що переживають транзитні процеси. 
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Проте, особливо потужним є його вплив в перехідних політичних 

системах, в часи криз, оскільки під час трансформаційних змін ідеології, 

політичної культури, ціннісних орієнтирів, художнє кіно виступає 

інструментом заповнення аксіологічного вакууму, що виникає в суспільстві під 

час руйнації ідеології та старого суспільно-політичного укладу життя. Кіно за 

таких умов стає джерелом черпання суспільством нових еталонних політичних 

зразків, нових політичних перспектив у їх конкретно-образному вираженні. 

Тобто, мова йде про функцію політичної ресоціалаізації, яку виконує художнє 

кіно в транзитних політичних системах.  

Особливо явище впливу кіно на трансформаційні процеси в політичних 

системах можна прослідкувати на прикладі країн, що розвиваються, або 

держав, що переживали пострадянські політичні трансформації. За умов 

декларованої демократизації, кінематограф (перш за все, американський) 

виступав на пострадянському просторі певним джерелом візуальних уявлень 

про ідеальний (а кіно завжди є світом ідеального) спосіб життя, політичні 

практики, владно-суспільні відносини, тощо. 

Особливо це важливо в посткризові (після війн, революцій, глобальних 

реформ) часи, коли є необхідність в писанні нової історії, створенні нових 

ідеальних політичних образів, тобто, в широкому сенсі – візуалізації ідеології. 

В цьому контексті деякі дослідники зазначали, що художнє кіно в країнах 

третього світу нерідко стає одним із факторів політичної нестабільності. Це 

відбувається тому що демонстровані на екрані суспільно-політичні відносини 

разюче відрізняються від буденної практики таких країн, і відповідно, кіно тут 

виступає джерелом зміни уявлень про «правильні» соціально-політичні 

практики. На основі цього може фіксуватись зростаюче невдоволення 

контрастом між стандартами життя розвинутих країн, і держав третього світу. 

Іншим аспектом впливу художнього кіно на трансформаційні політичні 

процеси є його консервативна роль. На відміну від телебачення та інших ЗМІ, 

художнє кіно не є продуктом що «живе один день». Тобто процес його 

морального та інформаційного застарівання відбувається набагато повільніше, 
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ніж у випадку інших масових інформаційних продуктів. Така «довговічність» 

кінематографу провокує ситуацію, коли цілі суспільні верстви та покоління 

людей замість споживання сучасного кіно (разом з його ідеологічними 

настановами), постійно звертаються до фільмів попередніх епох, таким чином 

залишаючись у їх інформаційному середовищі. 

Якщо у випадку телебачення, радіо чи преси громадяни вимушені 

споживати лише нову продукцію, оскільки вона застаріває протягом лічених 

днів, то художнє кіно позбавлене цієї вади. Особливо процес звертання до кіно 

попередніх політичних епох помітний в суспільствах що переживають процес 

трансформацій. За умов радикальних суспільних змін цілі верстви та вікові 

категорії людей можуть переживати процес політичної десоціалізації, втрати 

зв’язку с актуальними політичними практиками та суспільним порядком 

денним. В таких обставинах частим є звертання до кіно, яке пов’язує таких 

людей з більш «звичною» та «зрозумілою» політикою та ідеологією, оскільки 

таке кіно залишається більш адекватним політико-ідеологічним настановам 

таких частково десоціалізованих верств. 

Тож, художнє кіно відіграє важливу роль як у стабільних так і 

трансформаційних політичних процесах. Проте, якщо у стабільних процесах 

йому належить, перш за все, соціалізуюча функція, то у перехідних значення 

кіно різко зростає: окрім соціалізації, додаються функції ресоціалізації та 

«політико-ідеологічного консервування». 

Визначити роль художнього кіно також необхідно з точки зору критерію 

відкритості політичних процесів. За цим критерієм вони поділяються на 

легальні та тіньові. Дослідник А. Мельвіль з цього приводу зазначав: «В основі 

будь-якого політичного процесу – цінності і норми домінуючої політичної 

культури, а також окремих субкультур. Ці цінності визначають правила 

політичної гри, межі дозволеного і недозволеного, офіційного та неофіційного, 

тобто легального та тіньового процесів» [73; с. 298]. Він вказує, що фактором 

розмежування легальних і тіньових процесів в політиці є цінності. Маються на 

увазі цінності і норми політичної культури, відповідно до яких певні процеси 
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визначаються як «дозволені», «нормальні», а інші, відповідно, відсуваються за 

межі легального політичного процесу. 

Проте, на нашу думку, такий критерій розмежування є занадто розмитим. 

Йому на противагу дослідник А. Дегтярьов вважає за доцільним розмежовувати 

легальні та тіньові політичні процеси за фактом їх відповідності праву [27; с. 

97]. Тобто, мова, фактично, йде про законні та незаконні процеси. У такому 

випадку, тіньовими політичними процесами є, наприклад, бунти, путчі, 

повстання, політична корупція, тощо. 

Кіно як засіб, що використовується суб’єктом політичного процесу, 

пов'язане з легальними процесами, оскільки воно, як і всі медіа, є виключно 

публічним інструментом. Сам факт використання кіно за своєю суттю може 

бути переважно публічним та легальним. Кінематограф є складною та 

масштабною індустрією, то ж, він з суто технічних причин не може 

використовуватись незаконними формуваннями (терористичними, 

екстремістськими угрупуваннями, тощо). Зазначимо, що в даному разі мова йде 

про виключно художнє кіно, яке слід відрізняти від іншої відеопродукції (в 

тому числі, і нелегальної). Про критерії такого розрізнення мова піде далі. 

Хоча, переважна більшість політичних художніх фільмів є легальним 

інструментом в руках суб’єктів політичних процесів, в деяких випадках таке 

кіно все ж можна віднести до чинників тіньових процесів. Так, певні художні 

фільми в деяких країнах можуть бути заборонені як екстремістські або 

підпадати під інші політично вмотивовані заборони. Тобто, мова йде про 

кінофільми, які були створені легально, однак внаслідок заборони їх можна 

віднести до факторів тіньових політичних процесів. 

До прикладу, в багатьох країнах світу був визнаний екстремістським так і 

не завершений американський художній фільм «Невинність мусульман». У 

ньому в надзвичайно грубій формі принижуються мусульманські святині. В 

Росії також заборонений знятий за часів Третього Рейху антисемітський фільм 

«Вічний жид». В Німеччині його також заборонено демонструвати публічно. 

Існують також випадки політичних заборон і значних, касових кінофільмів. 



38 

 

Так, в Індонезії і ряді інших країн заборонений фільм «Список Шинлера». 

Причиною таких обмежень є висвітлення в ньому теми Голокосту. Водночас 

варто відзначити, що набагато чисельнішими є факти заборони документальних 

фільмів, ніж художніх, оскільки такий відеоконтент потребує набагато менших 

ресурсів для його створення і може відвертіше демонструвати екстремістський 

зміст. 

У проблемі художнього кіно в легальних і тіньових політичних процесах 

є і інший аспект. Нерідко, автори художнього фільму, який є цілком законним, 

звертаються до висвітлення тіньових політичних процесів. Так, терор, путч або 

повстання – є, по суті, тіньовими, нелегальними, процесами, однак у багатьох 

кінофільмах такі політичні процеси стають частиною сюжету.  

До прикладу, Жовтневий переворот в Росії став базовою ідеологемою 

нової радянської держави, і тому знайшов широке відображення в кіно. Більше 

того, цей переворот був не просто відображений, а заново створений в 

радянському кінематографі. На місці незручних для нової влади політичних 

фактів була побудована цілком віртуальна ідеологема. Таким чином, 

революційний процес, що відбувся в 1917 році, і який був, по суті, тіньовим, 

знайшов своє публічне втілення в кіно. Такий приклад є далеко не єдиним, 

проте показовим. В наступних розділах, розглядаючи практичні аспекти 

використання кіно в політичних процесах, ми детальніше розглянемо питання 

створення таких віртуальних ідеологем на основі легальних і тіньових 

політичних процесів, що мали місце в історії. 

Отже, художні фільми поділяються на законні та заборонені. У 

відповідності до факту законної або незаконної демонстрації, кінофільми 

можуть бути інструментами легальних або тіньових політичних процесів. 

Відповідно то такого поділу, абсолютна більшість кінофільмів виступають 

фактором легальних політичних процесів. З іншого боку, незалежно від 

«законності» самого кінофільму, в ньому можуть демонструватись як легальні 

так і тіньові політичні процеси. 
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Важливою для дослідження впливу художнього кіно є класифікація 

політичних процесів за їх часовими межами. Різні дослідними пропонують 

різноманітні підходи до такої класифікації, проте, не заглиблюючись в дану 

проблематику, в найзагальніших рисах політичні процеси за часом їх 

протікання поділяють на коротко-, середньо-, та довгострокові. Щодо того, про 

які саме часові межі йде мова також існують різні думки, проте маються на 

увазі, перш за все, не жорстко встановлені часові показники, а характер самих 

процесів. Дослідник О. Рой зазначає: «короткостроковий процес має тривалість, 

що визначається поточною метою або регламентуючим документом, який 

відводить процесу вузькі рамки обмеженого часом завдання». На думку даного 

автора, як правило, мова йде по процеси тривалістю до 1 року. В той же час, 

«середньостроковий процес охоплює соціальні зміни в осяжній перспективі, що 

обмежується досягненням ряду проміжний цілей, що складають умови 

переходу до якісно нового результату…». Такі процеси найчастіше тривають 

від 1 до 5 років. Їм на противагу, «довгострокові процеси не передбачають 

попередньо заданого результату і формуються на складній поліфункціональній 

основі» [37; с. 25-26]. 

На відміну від інших ЗМІ, кінематограф має специфічні, значно ширші 

часові рамки, ніж, скажімо, преса чи телебачення. Процес виробництва 

художнього фільму займає (лише за деякими виключеннями) щонайменше 1 

рік, а часто – набагато більше. Відповідно, художнє кіно практично не може 

виступати чинником короткострокових політичних процесів через об’єктивні 

технічні фактори. Через такий тривалий період виробництва, художнє кіно 

рідко звертається до поточної політичної практики, а замість цього – переважно 

працює на рівні творення ідеології, формування візій історії, тощо. Формування 

таких культурно-політичних факторів є процесом, що займає роки, або навіть 

десятиліття. Детальніше до аналізу політичних наслідків такої часової 

особливості кінематографу ми звернемося надалі. 

Відповідно, художнє кіно є, перш за все, чинником середньо- да 

довгострокових політичних процесів, що обумовлено технічними аспектами 
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виробництва кінопродукції. Така часова «інертність» кіно є певною вадою, але 

з іншого боку – і перевагою, що відрізняє його від інших видів ЗМІ.  

Політичний процес в межах політичної системи розглядають як 

сукупність великої кількості субпроцесів. Умовно такі субпроцеси можна 

поділити на три групи у відповідності до вектору їх спрямування: від 

громадянського суспільства до державних інститутів (вертикально знизу 

вверх), у зворотному напрямку – до суспільства, та між рівноправними 

політичними суб’єктами (горизонтальні політичні процеси). 

Щоб визначити місце художнього кіно відповідно до такої класифікації 

політичних процесів, ще раз підкреслимо, що кіновиробництво є технічно 

складним і затратним процесом, а кінопродукт, в силу цього, завжди 

орієнтований на великі, масові аудиторії. Споживачем і адресатом художнього 

кіно завжди є великі маси, перш за все, ціле суспільство, або навіть весь світ. 

Відповідно до такої логіки, художнє кіно може бути інструментом у 

вертикальних політичних процесах, тобто тих, які фіксують вплив держави або 

політичних еліт на суспільство, або навпаки – вертикальних процесах «знизу 

вгору» - коли суспільство через його творчих представників саме формулює 

політичні запити. І хоча у такому випадку і суб’єктом і об’єктом впливу є саме 

суспільство, такі процеси ми класифікуємо як вертикальні, оскільки 

обов’язковим контрагентом (свого роду, відповідачем) у такому політичному 

кіно виступає держава. Суспільство, осмислюючи засобами кіно політичні 

проблеми, бачить саме державу суб’єктом, який повинен дати відповідь на 

запити, що таким чином формуються.  

До прикладу, резонансний американський фільм «Фаренгейт 9/11» був 

певною відповіддю з боку громадянського суспільства, на ті підозри, які 

існували щодо подій 11 вересня. В цьому випадку саме американське 

суспільство через незалежного режисера сформулювало засобами кіно запит на 

з’ясування правди щодо згаданих подій. Тобто, мова йде саме про 

вертикальний політичний процес від суспільства до держави. В класичній 

моделі політичної системи Девіда Істона такий вертикальний процес 
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визначається як «вимоги». Відповідно, у зворотному напрямку, коли держава 

чинить вплив на суспільство засобами кіно, в моделі політичної системи така 

дія визначається як «рішення та дії». 

Саме другий тип вертикальних політичних процесів, коли суб’єктом 

виступає держава, а об’єктом – суспільство, є найбільш типовим коли мова йде 

про використання художнього кіно в політичних цілях. Це викликано тим, що 

саме держава формулює національні пріоритети, колективні цілі, засади 

ідеології, тощо. В цьому сенсі кіно є невід’ємним інструментом «роз’яснення» 

масам державної політики.  

В даному контексті, на нашу думку, існує пряма кореляція між типом 

політичного режиму та місцем політичних процесів, за яких саме держава 

виступає замовником та суб’єктом використання кіно у впливі на суспільство. 

Якщо у демократичних режимах мова йде про «дорогу з двостороннім рухом», 

коли як держава, так і громадянське суспільство виступають суб’єктами 

творення політичного кіно, і відповідно впливають за допомогою нього на 

політичні процеси, то чим більш авторитарним є політичним режим, тим 

меншою є роль громадянського суспільства у створенні політичного кіно. 

Зокрема, за тоталітарних режимів, мова йде виключно про вертикальний процес 

«зверху вниз», коли кіно як політичний інструмент цілковито належить 

державі. 

Художнє кіно не є безпосереднім чинником горизонтальних політичних 

процесів, оскільки, як було зазначено, воно за своєю природою розраховано на 

масову аудиторію. Адресатом кіно не можуть виступати менші соціальні групи 

(скажімо, опозиційні еліти, партії, тощо) в силу їх відносної нечисленності. То 

ж, кіно не є інструментом фракційної боротьби, протистояння еліт, 

парламентської конкуренції, тощо. При цьому, не можна відкидати можливість 

опосередкованого впливу художнього кіно на ці процеси в силу того, що 

політична система (як і будь-яка інша система) є складним комплексом 

взаємодій та взаємозалежностей.  



42 

 

Отже, з точки зору спрямованості політичних процесів, художнє кіно є 

чинником саме вертикальних процесів: впливу держави на суспільство і 

навпаки. При цьому, переважним суб’єктом у таких процесах залишається саме 

держава, і чим більш авторитарним є політичний режим, тим більш 

монопольним правом на використання політичного кіно володіє держава. 

Аналізуючи роль художнього кіно як чинника вертикальних політичних 

процесів, ми зазначили, що основними суб’єктами використання кінематографу 

є держава та громадянське суспільство. Проте, коло таких суб’єктів не 

обмежується лише вказаними двома, а визнання суб’єктності держави і 

громадянського суспільства є доволі абстрактним. Тому питання політичної 

суб’єктності в кінематографі вимагає детальнішої уваги. Необхідно визначити, 

хто саме є суб’єктами політичного процесу, та які з них використовують 

художнє кіно з політичною метою. 

На перше з означених питань в науковій літературі існують дві типові 

відповіді. одні дослідники вважають, що політична суб’єктність пов’язана з 

усвідомленням політичних інтересів, постановкою цілей, і вибором засобів їх 

реалізації. Таким чином, суб’єктами політичного процесу можна вважати не 

всіх громадян, а лише представників політичної еліти, частково – бізнесу, 

медіа, політично активних соціальних груп, тощо. То такої точки зору 

схиляється, наприклад, політолог Ю. Розенфельд. Він пише: «Суб'єкти політики 

- це люди, їхні організації, рухи, інститути, окремі особистості, що беруть 

участь у політичному житті суспільства і держави і чия активна практична 

діяльність спрямована на перетворення політичної й інших сфер 

життєдіяльності людей як відповідних об'єктів політики» [76; с. 140]. Таким 

чином, автор відмовляє в політичній суб’єктності, скажімо, виборцям. Навряд 

чи просте голосування на виборах (особливо, якщо мова йде про виборця, який 

слабко орієнтується в політиці) можна вважати «активною практичною 

діяльністю, спрямованою на перетворення політичної й інших сфер 

життєдіяльності…». З рештою, така точка зору має право на життя, якщо 
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розглядати демократичні процедури скептично, лише як засіб легітимації 

політичної системи, що позбавлені самостійного політичного впливу. 

Друга поширена в політичній науці позиція полягає в тому, що 

суб’єктами політичного процесу визнаються всі дорослі дієздатні люди. Таким 

чином, для більшості громадян їх політична суб’єктність обмежується лише 

голосуванням на виборах, або відмовою він нього (що теж є проявом 

політичної позиції, і впливає на політику). До прихильників такої точки зору 

можна віднести, скажімо, класика політичної науки Г. Алмонда. В рамках свого 

дослідження політичної культури, він виокремлював три типи суб’єктів 

політики (паройкіальний тип; тип підданого та тип учасника). Така 

класифікація охоплює все суспільство, не обмежуючись лише суб’єктами, що 

беруть активну участь у політичному процесі. На нашу думку, звернення до 

елементарної політичної практики підтверджує такий підхід. Так, скажімо, 

бойкот частиною громадян виборів, є проявом їх політичної суб’єктності, 

оскільки в даному разі вони виступають людьми, що чинять вплив на політику. 

Та навіть і голосування одного конкретного громадянина на виборах 

конституює його, як суб’єкта політичного процесу. В іншому випадку, ми 

повинні були б сказати, що самі вибори не мають політичного значення, 

оскільки суть цієї демократичної процедури і полягає у голосуванні окремих 

людей, які разом впливають на політику. 

Таким чином, суб’єктами політичного процесу можна вважати всіх 

дорослих дієздатних громадян. Щоб визначити коло суб’єктів, які 

використовують художнє кіно в політичних процесах, саме кіно ми будемо 

розглядати як специфічний політичний ресурс. Вище автор зазначав, що в 

структурі політичного процесу художнє кіно виступає саме ресурсом. Кожен 

суб’єкт політичного процесу має у своєму арсеналі певний набір ресурсів, і 

художнє кіно є одним з них. 

Саме коло ресурсів політики доволі широке. Російська дослідниця О. 

Русакова класифікує їх у 4 великі групи: соціально-енергетичні, економічні, 

культурно-інформаційні та маркетингові. Серед культурно-інформаційних 
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ресурсів вона виокремлює мас-медійні, під якими даний автор розуміє 

інфраструктуру засобів масової інформації [83; с. 199]. Саме до мас-медійних 

політичних ресурсів належить художній кінематограф, оскільки він є одним з 

видів ЗМІ. Мас-медійні ресурси в тій або іншій мірі використовуються в 

політиці багатьма, або мало не всіма суб’єктами, оскільки саме вони 

забезпечують їх зв'язок з суспільством. Проте, художнє кіно є специфічним 

медійним ресурсом, коло суб’єктів використання якого в політичних інтересах 

набагато вужче. Під такою «специфічністю» маємо на увазі, перш за все, велику 

організаційно-технічну складність створення кінопродукції, та необхідність у 

значних витратах часу, матеріальних та людських ресурсів. На відміну від 

інших ЗМІ, у створенні кінофільму задіяні одночасно сотні кваліфікованих 

спеціалістів, а технічна база для такого виробництва (студії) є обмеженою. Про 

те, наскільки потужних ресурсів потребує кіноіндустрія і наскільки тісно вона 

залежить від ареалу споживання кіно (тобто масштабу аудиторії), пише 

економіст Джоель Вальдфоґель: «Що більше ринок, для якого призначений, 

скажімо, якийсь фільм, то більше інвестицій виправдовує цей фільм. США має 

великий внутрішній ринок, і як наслідок голлівудські кінофільми мають більші 

бюджети, ніж фільми інших країн. Інші країни, кінофільми яких призначені для 

маленьких вітчизняних аудиторій, не можуть конкурувати в самій 

видовищності з голлівудським виробництвом» [20; с. 158]. 

Проте, сам художній фільм є лише матеріальним об’єктом, набором 

даних, який не наділений власною суб’єктністю. Кінематограф як галузь 

виробництва також сам по собі не генерує політичних ідей, міфів, стереотипів, 

які поширюються засобами кіно. Той чи інший кінофільм може бути носієм 

ідеології (в широкому сенсі цього слова), проте сам він не є ідеологією. 

Кінофільм є лише аудіовізуальною технологією, за допомогою якої, політичні 

ідеї знаходять своє образне втілення. Тобто фільм як такий, є лише певною 

технічною формою, яку необхідно наповнити конкретним ідеологічним 

змістом. Відповідно, і кінематограф, як процес виробництва фільмів, сам по 

собі є лише бізнесом, індустрією з серійного виробництва інформаційного 
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продукту. Зміст же цього продукту визначається, перш за все, тими людьми, які 

цей фільм створюють. Тож, якщо ми кажемо про кінофільм, який несе 

ідеологічне навантаження, то вкладають його в кіно безпосередні автори та 

замовними стрічки. Таким чином, вони виступають суб’єктами політичного 

впливу. Саме вони використовують кінофільм, в політичних цілях, як засіб 

масової трансляції власних політичних ідей, або ж ідей, які ці автори 

намагаються нав’язати аудиторії.  

Для чіткішого теоретичного відокремлення ідеологічно нейтральної 

складової змісту фільму, від його політичного навантаження, останнє надалі 

будемо називати кіноідеологією. Під цим словом ми будемо розуміти весь 

політичний зміст фільму: політичні ідеї, які він несе та прийоми с їх 

демонстрації і нав’язування. Таке слово не претендує на виняткову точність, 

проте воно дозволить нам надалі уникати необхідності щоразу експлікувати 

зміст того, що ми маємо на увазі під ідейно-політичною складовою фільму. 

Однак, саме посилання на авторів фільму як тих, хто творить його 

політичний зміст – недостатнє, оскільки саме питання авторства є проблемним.  

Сучасний популярний фільм створюється масою людей: сценаристами, 

акторами, монтажерами, безліччю технічних працівників. В середньому, це 

кількасот осіб. Проте, далеко не всі з них впливають на зміст фільму. 

Відповідно, суб’єктами впливу виступають лише ті з них, які створюють зміст, 

або впливають на цей творчий процес. Тож, до потенційних суб’єктів створення 

політичного змісту кіно (кіноідеології) ми відносимо: продюсерів, режисерів та 

сценаристів – саме вони безпосередньо формують кінопродукцію. Варто 

зробити ремарку, що до творчого процесу в кіно долучаються і інші учасники. 

Скажімо, від бачення оператора суттєво залежить потенційна сила образного 

впливу фільму, саме він створює власне «картинку». Інтерпретація ролей 

акторами також вносить свій вклад в сприйняття сюжету. Цей ряд можна 

продовжувати. Проте, на нашу думку, для того, щоб не розсіювати свою увагу, 

достатньо зупинитись лише на трьох суб’єктах кінопроцесу, які безпосередньо 
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визначають ідейний зміст фільму. Повторімось, що це сценарист, продюсер та 

режисер. 

Варто наголосити, що виокремлення саме цих трьох суб’єктів є лише 

певною універсальною формулою, яку не можна поширювати на кожний фільм. 

Співвідношення впливу на сюжет фільму цих трьох суб’єктів може бути 

абсолютно різним. Крім того, нерідко може бути так, що сценарист і режисер, 

це одна й таж людина. Або, скажімо, в СРСР взагалі не існувало такої професії 

як продюсер. Її аналогом була посада директора картини, яка була суто 

технічною, і не впливала на зміст фільмів. А у США було і є навпаки: зміст 

студійного фільму залежить перш за все від продюсера. Він відбирає сценарій, 

який йому сподобався, а потім призначає режисера. Однак, не дивлячись на це, 

виокремлення саме згаданих трьох авторів кінофільму, які формують його 

політичний зміст, є достатнім для подальшого дослідження. 

Творення авторами фільму кіноідеології не варто вважати лише їх 

свідомим наміром, спрямованим на політичну обробку суспільства. Справді, 

бувають стрічки, де політичний задум є очевидним, і для освіченого глядача 

часто не складає проблеми розгледіти ідеологічні штампи, маніпулятивні 

конструкти, які спеціально вмонтовані в тіло фільму. Проте, частіше буває так, 

що кіноідеологія створюється мимовільно, за рахунок того, що автори фільму, 

як і всі люди, є соціально-історично детермінованими, тобто носіями власних 

поглядів, які не можуть не транслюватись на продукт їх творчості. В наступних 

розділах, аналізуючи кіно в якості творця історії, ми детально 

продемонструємо, що кінофільми, присвячені, наприклад, історичним подіям, 

завжди, без винятку, є ідеологічно забарвленими. І ця забарвленість може 

формуватися навіть попри найкращі наміри творців фільму досягти 

правдивості. В цьому, серед іншого, і проявляється політична детермінованість 

сценаристів, режисерів та продюсерів. 

Таким чином, за критерієм ставлення до політичного змісту кінофільму 

авторів можна розділити на дві групи: 
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- політично невмотивовані автори. Тобто ті, які вкладають у продукт 

своєї творчості політичний зміст лише мимовільно, через власну суб’єктивність 

та соціально-історичну обумовленість; 

- політично вмотивовані автори. Люди, які вважають кінофільм 

засобом висловлювання своїх політичних поглядів, або, маючи інші мотиви, 

свідомо ретранслюють через художнє кіно певну політичну позицію. 

Зазначимо, що така диференціація хоч і є універсальною, проте її не 

можна вважати бездоганним аналітичним інструментом, оскільки на практиці 

існує велика кількість випадків, коли автори приховують свою політичну 

вмотивованість, і тому встановити, до якої із зазначених двох груп можна 

віднести автора кінофільму, може бути складно. Проте, яскравими 

представниками категорії політично вмотивованих авторів є режисери, 

сценаристи та продюсери, які вважають себе не просто працівниками 

кіноіндустрії, а перш за все, членами громадянського суспільства. За таких 

обставин, усвідомленість авторів щодо політичної направленості створюваних 

ними кінофільмів не є таємницею. 

Однак, не лише безпосередні творці художнього кіно впливають засобами 

кінематографу на політичні уподобання мас. Кіноіндустрія не існує в вакуумі, а 

є соціально детермінованою сферою бізнесу та виробництва. Більше, ніж багато 

інших сфер виробництва вона пов’язана з політикою, з державою. У кожного 

кінофільму, так або інакше, є замовник. Таких замовників можна умовно 

поділити на дві великі групи. Перша – це соціальне замовлення. Кінобізнес 

прагне створювати продукт, який знайде якомога більший відгук в суспільстві. 

Такий відгук вимірюється тим, що в сучасному кінопрокаті називається «бокс-

офіс». Тобто, обсягом касових зборів. В наступних розділах ми будемо 

детальніше аналізувати ситуацію, коли кінобізнес, не бажаючи ризикувати 

грошима, вкладає їх в проекти, які повинні однозначно позитивно сприйматись 

широкими масами. Це стосується і політичної складової: популярний кінофільм 

не повинен суперечити примітивним уявленням про політичну реальність, що 
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домінують в масовій свідомості. Таким чином, поширення в суспільстві 

найпримітивніших політичних міфів, штампів, стереотипів, може бути не 

просто політично вмотивованим наміром певних осіб, а є вимогою суспільства, 

вимогою кіноринку, якій кінобізнес повинен невідступно слідувати. В іншому 

випадку, цей бізнес буде приречений на падіння прибутків, і як результат – на 

загибель. У цій непорушній економічній логіці полягає роль соціального 

замовника в сучасному масовому кіно. Кажучи мовою економіки, масовий 

глядач формує платоспроможний попит на певні конкретні політичні образи, 

які він бажає побачити в кінотеатрі. Відступити від таких «побажань» 

суспільства, означало б піти проти вимог ринку. Так у короткому побіжному 

огляді виглядає проблема соціального замовника в сучасному кінопроцесі.  

Було б неточно сказати, що через соціальне замовлення, суспільство 

виступає колективним суб’єктом політичного впливу кіно. Виходить, що 

суспільство через кіно впливає само на себе. Розгляд суспільства як окремого 

суб’єкта в даному процесі є доволі проблемним, оскільки вказівка на 

суб’єктність суспільства є досить абстрактною і не є достатньо 

операціональною в контексті подальшого дослідження. Не менш вірним і 

одночасно спірним буде твердження, що суб’єктом впливу в даному разі 

виступає кінобізнес, тобто кіностудії. Саме вони формують ту (коротко описану 

вище) економічну логіку, результатом якої є створення конкретної 

кіноідеології. З іншого боку, кінобізнес здебільшого є політично 

індиферентним: він не формує політичних цілей, і впровадження через кіно 

конкретних політичних послань не є метою бізнесу, а виступає лише засобом 

примноження прибутку. Тож зробимо висновок, що соціальний суб’єкт 

політичного впливу кіно в силу своєї безособовості є найбільш проблемним для 

наукового дослідження. Можна сказати, що саме соціальне замовлення 

кіноідеології є просто вимогою тих суспільних обставин, в яких існує 

кіновиробництво. Залишаючи це питання до кінця невирішеним, констатуємо 

лише, що поряд з безпосередніми творцями фільму, другим суб’єктом 

політичного впливу є саме суспільство, персоніфіковане у кіностудіях, які в 
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свою чергу, лише надають оформленості тим політичним запитам, які формує 

це суспільство.  

Нарешті третім, і найбільш очевидним суб’єктом використання кіно в 

політичному процесі є держава. Як найбільш потужний політичний суб’єкт, 

вона має і інтерес, і можливості формувати громадську думку, політичні 

погляди мас, візуалізувати ідеологію, яку вона проводить, легітимізувати 

політичний режим, тощо. Ефективним інструментом тут є творення державою 

кіноідеології. Конкретний зміст такого використання кіно в політиці державою 

ми розкриємо надалі. Тут лише констатуємо, що держава є третім (в порядку 

нашого дослідження, але не за зазначенням) з суб’єктів використання 

художнього кіно в політичному процесі. 

Підкреслимо, що коли ми зазначаємо в даному контексті про державу, 

мова йде не лише про авторитарні чи тоталітарні режими. Дійсно, з 

найбільшою силою держава втручалась в кінопроцес саме в державах з 

тоталітарними режимами: Третьому Рейху, СРСР, Китаї часів Мао Дзедуна, 

тощо. Проте, політичний вплив сучасних демократичних держав на власне 

кіновиробництво хоч і є менш потужним та очеивидним, проте його значення 

не варто применшувати. На сьогодні, практично кожна держава світу, яка має 

власну ідейно-політичну програму та відповідні економічні ресурси, проводить 

активну політику в галузі кіно. 

Суб’єктом такої політики, а отже і суб’єктом політичного впливу, може 

бути як безпосередньо держава, у вигляді міністерства культури, чи інших 

відповідних міністерств, так і створені за її сприяння органи. Скажімо, в СРСР і 

сучасній Росії таким органом є Державний комітет з кінематографії (Держкіно). 

В багатьох країнах є схожі за змістом структури. Так в Україні аналогічний 

орган носить назву «Державне агентство України з питань кіно». Нерідко такі 

організації є не суто державними структурами, а пов’язані з громадянським 

суспільством. Проте, безвідносно до їх конкретної організаційної будови, в 

контексті даного дослідження важливо наступне: кожна більш-менш потужна 

держава проводить не лише гуманітарну політику зі сприяння розвитку 
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національного кіно, а розглядає його як потужний засіб масової інформації, 

через який держава поширює свій культурно-ідеологічний вплив як у власній 

країні, так і закордоном.  

Інколи використання державою кіно в політичному процесі може 

суб’єктивуватись не лише у вигляді спеціальних державних органів, а й через 

конкретних осіб. Одіозним в цьому сенсі є приклад радянського лідера Йосипа 

Сталіна, який особисто передивлявся і рецензував усі кінокартини, що 

виходили в СРСР, вносив правки у сценарії багатьох фільмів, а інколи навіть 

власноручно писав акторський текст. Велика увага, яку приділяв Й. Сталін 

політичному змісту кінофільмів дає нам право стверджувати, що він, як 

конкретна особа, виступав від імені держави суб’єктом використання кіно з 

політичною метою. Подібні історичні приклади є непоодинокими. 

На основі проведеного аналізу ми виявили, що суб’єктами створення 

політичного «контенту» в кіно є політично вмотивовані та невмотивовані 

автори кінофільмів, держава, та суспільство як таке, що економічно впливає на 

кіновиробництво. Тобто, на наш погляд, існує чотири групи суб’єктів творення 

кіноідеології. 

Проте, не всі із окреслених чотирьох груп суб’єктів мають власні 

політичні цілі. Іншими словами, не кожен творець кіноідеології створює її, 

переслідуючи певну політичну мету. Так, наприклад, згаданих вище політично 

невмотивованих авторів кінофільму, що вкладають в кінопродукцію 

політичний зміст неусвідомлено, лише в силу своєї соціально-історичної 

обумовленості, не можна вважати суб’єктами використання кіно з політичною 

метою. Оскільки, хоча вони і створюють кіноідеологію, такі автори не мають 

жодних політичних цілей, і відповідно, не розглядають художнє кіно, як 

інструмент досягнення цих цілей. 

Їм на противагу, політично вмотивовані автори кінофільму, тобто ті, що 

вбачають в кіно засіб поширення певних (своїх або необхідних) політичних 

ідей, переслідують певну політичну ціль. Навіть якщо мова йде про режисера, 

який створює ідеологічно забарвлене кіно лише заради «відновлення історичної 
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правди» або «політичного виховання молоді», тощо, мова йде про суб’єкта, у 

якого є певне ідеальне бачення політичного майбутнього. В такому разі, 

створений даним автором кінофільм є інструментом досягнення такого 

майбутнього. Відповідно, можна сказати, що такий автор використовує кіно з 

політичною метою. Окрім таких авторів, без сумніву, політично вмотивованим 

суб’єктом творення кіноідеології є і держава, оскільки вона є політичним 

інститутом, тож має власні політичні цілі. 

Таким чином, можна виокремити чотири суб’єкта творення політичного 

змісту художнього кіно (кіноіедології). Ці суб’єкти, в свою чергу, можуть бути 

політичними або неполітичними. До політичних суб’єктів творення 

кіноідеології належать: 

- Ідеологічно вмотивовані автори кінофільму (режисери, продюсери 

та сценаристи); 

- Держава через її відповідні органи, або через окремих осіб. 

Неполітичними суб’єктами творення кіноідеології є: 

- Суспільство. Через кінобізнес, який надає суспільним запитам 

конкретної форми; 

- Політично невмотивовані автори кінофільму. 

Звичайно ж, пропорції впливу цих чотирьох суб’єктів можуть дуже 

сильно різнитись залежно від країни, політичного режиму, історичного часу, 

власне самого фільму, та багатьох інших обставин. Нерідко буває і так, що різні 

суб’єкти вступають у певне протиборство на арені одного фільму, намагаючись 

взаємно політично нейтралізувати один одного. Наприклад, в Радянському 

союзі бувало так, що кіно, яке створювалось за державний кошт, знімав 

режисер, який не розділяв державну ідеологічну парадигму. За допомогою 

різних хитрощів, він намагався переінтерпретувати ідеологічний зміст у 

відповідності до свого бачення, яке могло розходитись з державною ідеологією. 

Тож, архітектура суб’єктів ідейно-політичного впливу кожного конкретного 
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фільму може бути доволі непростою. Однак, головним для нас на даному етапі 

є те, що коло суб’єктів творення політичного змісту художнього кіно в цілому 

окреслено. 

Як зазначалось вище, проблематику художнього кіно в політиці можна 

розглядати з точки зору двох протилежно направлених вертикальних 

політичних макропроцесів: впливу суспільства на державу засобами кіно, і 

зворотного впливу держави на суспільство. Якщо процес такого впливу з боку 

держави є в цілому зрозумілим, то у випадку впливу суспільства, нагадаємо, 

мова йде про режисерів-представників громадянського суспільства, які 

засобами кіно формулюють актуальні політичні проблеми. Такі «запити» 

набувають форми «вимог» до держави, яка (за умов демократії) повинна давати 

відповідь на такий суспільний запит.  

На основі виокремлення такої суб’єктності можна встановити пряму 

кореляцію між суб’єктами-замовниками кінофільмів (держава або громадянське 

суспільство) і типом політичного режиму. Можна припустити, що чим менш 

демократичним є політичний режим, тим рідше громадянське суспільство 

виступає таким замовником. 

Відповідно, кожен окремий кінофільм (але лише той, що так або інакше 

має політичний зміст), можна трактувати як інструмент реалізації державної 

політики (якщо замовником є держава), легітимації влади, формування 

громадської думки, тощо. У зворотному випадку (якщо замовник – 

громадянське суспільство) – як чинник тиску на владу, інструмент у процесі 

формування політичного порядку денного, творення політичного дискурсу, 

тощо. 

В результаті, через ці два протилежні макропроцеси можна створити 

загальну картину використання художнього кіно в політичному процесі тієї чи 

іншої країни. Аналізуючи кількісні показники кінопрокату в певній країні, 

можна визначити, в якій мірі політичний зміст кінофільмів визначається: 

державою, громадянським суспільством, національним кіноринком або 

іноземними державами. Такий аналіз може дати відповідь на питання: чи 
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формує держава власний політичний порядок денний засобами кінематографу, 

наскільки потужним є політичний вплив іноземних держав (і яких саме), якою 

мірою економічні закономірності кіноринку впливають на висвітлення 

політичних тем в кіно, тощо. 

Як зазначалось вище, в межах даного дослідження ми звертаємо увагу 

саме на масове кіно, виносячи за дужки авторський кінематограф, оскільки 

аудиторія останнього є специфічною і відносно малочисельною. Встановивши 

суб’єктів використання художнього кіно в політичному процесі, необхідно 

перейти до визначення об’єкту такого впливу. Тобто, мова йде про те, хто саме 

є об’єктом впливу художнього кіно в політичному процесі. 

На перший погляд, відповідь на дане питання є відносно простою: 

об’єктом політичного впливу художнього кіно є аудиторія цих фільмів. А 

оскільки, популярне кіно в більшій або меншій мірі дивляться майже всі, то 

таким об’єктом можна вважати все суспільство. І хоча такий висновок, є в 

цілому правильним, дана проблема має два важливих аспекти. По-перше, 

масове художнє кіно впливає не рівномірно на все суспільство. Можна 

визначити ключові соціально-демографічні показники інтенсивності такого 

впливу як по віковій, так і по соціальній шкалі. До такого аналізу ми 

звернемося надалі. По-друге, ключовим у розумінні політичного впливу 

художнього кіно є його характеристика як масового. В даному випадку мова 

йде не просто про масовість, як кількісну ознаку, що вказує на охоплення 

великої аудиторії, а про специфічну соціокультурну та психологічну 

характеристику, зміст якої лише необхідно з’ясувати.  

Мова йде про те, що суспільство, і людина, як його складова, не є певною 

константою, а знаходиться у прямій залежності від соціально історичних умов 

свого буття. Художнє кіно, як інструмент політичного впливу змогло себе 

конституювати лише в умовах суспільства, що характеризується як масове. 

Саме тому, мова йде про масове художнє кіно. Ще раз підкреслимо, що 

масовим воно є не лише в силу охоплення великих аудиторій, а в силу свого 

функціонування в особливому історичному типі суспільства, яке ми називаємо 
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масовим. Гіпотеза нашого дослідження полягає в тому, художнє кіно не є 

потужним засобом психологічного та політичного впливу само по собі, а стало 

таким лише в сучасному суспільстві, де склались для цього специфічні 

соціально-історичні умови. В такому суспільстві людина стала особливо 

сприйнятливою до впливу кінематографу, що й обумовило його великий вплив 

в політичному процесі. 

Саме тому, для розуміння витоків політичного впливу кінематографу 

необхідно з’ясувати зміст зазначених соціальних змін та сформулювати ті 

специфічні характеристики сучасної людини, які дають нам змогу визначати її 

як об’єкта впливу масового художнього кіно.  

Тобто, масове художнє кіно діалектично пов’язане з розвитком сучасного 

масового суспільства. Подальший розгляд політичного впливу художнього 

кіно, розуміння масштабів цього впливу неможливе без розуміння 

нерозривного зв’язку масового кіно та сучасного суспільства. Функціонування 

кіно як інструменту політики стало можливим саме в комунікативній системі 

масового суспільства. Твердження про такий зв’язок, на перший погляд, може 

виглядати недостатньо очевидним, а глибина взаємодії кіно і масового 

суспільства неясною. З метою роз’яснення цих питань, автор вважає за 

необхідне звернути увагу на загальні особливості функціонування інформації в 

традиційному суспільстві, а потім – зафіксувати комунікативні зміни, які 

відбулись разом з переходом до суспільства масового. Тобто, виявити момент, в 

який механізми обміну інформацією в суспільстві змінилися таким чином, що 

масове художнє кіно стало можливим як засіб комунікації. 

В цьому контексті нас буде цікавити не весь комплекс змін, яких зазнало 

суспільство в процесі переходу до масовості (ця складна проблема виходить 

далеко за межі нашої теми), а лише аспект змін в обміні інформацією. Тобто, 

комплекс питань, пов'язаний з визначенням суспільства як суспільства мас, 

об’єднаних єдиною інформаційною системою, інтегральним елементом якої 

стало художнє кіно. 
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Також, треба зазначити, що під поняттями «традиційне суспільство» і 

«сучасне суспільство» в даній роботі автор розуміє виключно суспільство 

Заходу. Надалі ми повернемося до того, що кіно стало можливим в такому 

вигляді, як ми його знаємо сьогодні, саме завдяки західній культурній традиції. 

Не випадково такий техногенний вид мистецтва як кіно, з’явився 

наприкінці ХІХ століття – в часи бурхливого розвитку науки і техніки, в тому 

числі і засобів передачі інформації. Крім того, ця епоха відзначалась стрімкою 

урбанізацію, і докорінною зміною укладу життя всього західного суспільства. І 

хоча ці зміни були комплексними, нас в контексті питання кіно цікавить аспект, 

пов'язаний зі зрушеннями в механізмах передачі інформації, оскільки кіно є 

одним з таких засобів. Мова йде не просто про технічний аспект передачі 

даних, а про більш широкий соціокультурний контекст. 

В доіндустріальну епоху спосіб життя переважної більшості людей 

Заходу був селянським. Головною одиницею соціального устрою була 

селянська община. Міська культура, як відомо, була розвинена слабко. 

Селянські общини були відносно розрізненими, і лише слабко комунікували з 

навколишніми селами, та найближчим містом. І за рахунок цієї відносної 

ізольованості, мешканці різних міст і сіл не належали до єдиного ментального 

простору. За умов відсутності радіо, телебачення або телефону, інформація про 

поточні події та культурна інформація взагалі циркулювала переважно в межах 

таких общин. Крім того, за умов переважної неписьменності членів такої 

общини, в них було два основних джерела інформації про оточуючий світ: 

безпосереднє спілкування між людьми та передача і накопичення культури 

засобами безпосереднього досвіду. Відповідно, люди жили в свого роду 

маленькому світі, який закінчувався за межами їх села чи міста. Інформація ж, 

що потрапляла з зовнішнього світу, була розрізненою, незначною за обсягом, і 

не справляла значного впливу на світогляд людей. Вчений Жак Еллюль влучно 

описує циркуляцію інформації в традиційному суспільстві: «Для людини 

традиційного суспільства факти трансформувались в уявлення деяким 

колективним механізмом, але це було справою випадковою і другорядною. 
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Трубадури знайомили своїх земляків з піснями на історичні теми, купці 

приносили новини з далеких країн, але все це суттєво на захоплювало слухача, 

який залишався осторонь цих історій, все це служило лише розвагою, але не 

було частиною того світоустрою, в якому він жив» [66; с. 40].  

З одного боку – життєвий, відомий світ людини доіндустріального часу 

обмежувався власним «ойкосом» - невеликою за територією місцевістю, з якою 

було пов’язано господарське життя. З іншого боку, перш за все через релігійні 

уявлення та усну традицію в свідомості людей, в тому чи іншому вигляді, 

існував і «великий» світ, який починався часто прямо за горизонтом, за межею 

безпосередньо освоєного конкретною людиною простору. Цей «великий» світ 

був зоною практично повної невідомості, гносеологічний вакуум якого 

заповнювався уявленнями про неймовірних людей, тварин, небачену природу, 

яка починалася одразу за межею цього маленького клаптику відомого «світу». 

В часовому плані, світ доіндустріальної людини був пов'язаний як с 

усною традицією – передачею історичних уявлень через покоління – так і з 

безпосереднім побутом, матеріальною культурою. В традиційній общині, де 

еволюційні зміни побуту проходили дуже повільно, кожен предмет, кожен вид 

діяльності ніс на собі відбиток минулого, зв'язок з яким був ясно відчутний. 

Тож, людина була не лише прикутою до своєї території, а й до культури, яка 

була повністю розлитою в матеріальній і духовній традиції. Збереження такої 

матеріальної культури і пов’язаної з нею традиції, було прямою вимогою 

фізичного виживання. Тож ще раз підкреслимо повну включеність людини 

традиційного суспільства в культуру, яка транслювалася через кожне слово, 

через кожний матеріальний предмет, через всі види діяльності. Людина 

конституювалася як людина, власне, саме у зв’язку зі своєю традицією, поза 

якою простягалась безкінечна пізнавальна пустота.  

Такий короткий, грубий нарис, звичайно ж сильно спрощує картину 

комунікації в доіндустріальному світі, однак дає певну основу для осягнення 

змін, які відбулися з суспільством в подальшому. Саме у зв’язку з цими 
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змінами ми зможемо визначити роль художнього кіно в масовому суспільстві і 

таким чином, виявити підстави його політичного впливу. 

Згадані фундаментальні зміни починаються з промисловою революцією. 

Відбувається перебудова матеріальних умов життя цілих народів: масова 

міграція населення з сіл у міста спричиняє руйнування згаданих систем 

передачі інформації, характерних для традиційного суспільства. Передача 

культурної інформації за зразком традиційної общини не лише унеможливилась 

фізично, але й стала непотрібною, оскільки суспільство епохи Модерну 

характеризується тим, що досвід і знання в ньому мають тенденцію до 

стрімкого втрачання актуальності. Матеріальна культура, яка, як зазначалось, 

була способом трансляції інформації про минуле, була замінена абсолютно 

іншою за якістю міською культурою. В цій культурі традиційні види діяльності, 

яким люди навчались через передачу досвіду, були замінені масовою 

однотипною роботою (переважно в промисловості), яка вже жодним чином не 

пов’язувала людину з минулим. Таким чином, в модерному суспільстві з одного 

боку, майже обірвалась передача знань і досвіду засобами безпосереднього 

спілкування, а з іншого боку – з’явились нові, нечувані раніше технічні 

можливості для передачі даних. Канадський філософ Маршал Маклюен 

пов’язує ці зміни, перш за все, з появою електроенергії. Саме завдяки ній 

з’явились і набули розвитку медіа [55; с. 6].  

Можна сказати, що електроенергія стала формою, певним принципом, на 

основі якого з’явились і набули розвитку нові, нечувані раніше, комунікативні 

механізми. Тому ЗМІ, і зокрема кіно, є результатом технічного перевороту, 

спричиненого широким використанням електроенергії. Не можна забувати, що 

серед інших особливостей кінематографу, однією з ключових є його 

техногенність – нерозривна пов’язаність з розвитком технічних засобів, в 

«прокрустовому ложі» яких кіно завжди знаходиться. Всі численні технічні 

революції в кінематографі (поява звуку, потім – кольору, а згодом і 

тривимірності) є своєрідним намаганням вийти за межі своєї обумовленості 

технічними засобами, досягти абсолютної правдоподібності, досконало 
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імітувати реальність. Одним з головних завдань провідних кінорежисерів 

завжди є спроба за допомогою технічних та художніх засобів подолати 

дистанцію між подіями на екрані та глядачем у кінозалі. В цьому полягає, там 

би мовити, технічний аспект нерозривності сучасного суспільства і художнього 

кіно. 

На основі революційних перетворень в суспільному виробництві, і зміни 

укладу життя мільйонів людей на Заході, сформувалось суспільство, яке ми 

називаємо масовим. Ці зміни, очевидно, носили всебічний характер, однак 

головним для нас в цьому контексті є докорінна зміна просторово-часових 

координат життя людини маси. Мова йде не про фізичне переміщення людей, 

скажімо, з сіл у міста, а про перебудову уявлень людини про оточуючий світ, як 

в синхронному так і в діахронному вимірі. Надалі ми побачимо, що кіно зіграло 

значну роль в цих глибинних світоглядних змінах, і більше того, стало 

практично незамінним інструментом побудови нових уявлень про реальність. 

Саме у зв’язку з цими світоглядними змінами художнє кіно змогло набути 

свого політичного впливу. Підкреслимо, що виявлення джерел політичного 

впливу художнього кіно нерозривно пов’язано з визначенням життєвих умов 

сучасної людини, перш за все, в комунікативному плані. 

Зазначені зміни мали декілька суттєвих аспектів Перш за все, йдеться про 

зміну просторових рамок життя людини. Якщо світ традиційної людини 

закінчувався, як зазначалось вище, практично за межами власного села чи 

містечка, тобто, за межами безпосередньо освоєного «ойкосу», то в культурі 

індустріального міста картина кардинально змінюється. Засоби масової 

інформації стали, за висловом згаданого Маршала Маклюена «зовнішнім 

розширенням людини», в тому сенсі, що вони є нашими очами і вухами, які 

«розставлені» по всьому світу. М. Маклюен з цього приводу пише: «Сьогодні, 

коли пройшло більше століття з тих пір, як з’явилась електрична технологія, ми 

розширили до всесвітніх масштабів свою центральну нервову систему і 

скасували простір і час, що найменше, в межах нашої планети» [55; с. 6]. За 

допомогою ЗМІ людина може відслідковувати події, дізнаватись інформацію, 
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практично, з будь-якої точки планети. Світ, який людині доіндустріального 

часу здавався величезним, абсолютно неосяжним, безкінечним terra incognita, 

раптово зменшився настільки, що в побутову мову увійшло висловлювання 

«наша маленька планета». В пізнавальному сенсі вона стала, дійсно, 

маленькою, оскільки сучасні комунікативні засоби зробили поняття відстані, 

значною мірою, непотрібним. Відбулася шалена імплозія світу, який засобами 

медіа стиснувся до масштабів невеликої, зрозумілої (здавалося б) і легко 

осяжної території. Дивовижним чином, цей новий світ дещо нагадує стару, 

доіндустріальну сільську громаду, де всі все про всіх знають, однак ця 

«громада» отримала тепер масштаби планети. В цьому контексті варто знову 

згадати Маршала Маклюена, який називав сучасний світ з його швидкісними 

засобами передачі даних, «глобальним селом». 

Однак, у означеного процесу трансформації простору під впливом медіа, 

є і інший аспект. Саме в його контексті значення набуває кінематограф. Як 

зазначалось, «маленький» простір життя людини доіндустріального світу 

характеризувався тим, що цей простір був результатом безпосереднього 

осягнення через досвід, через господарську діяльність, яку вела община. Тому 

цей світ був абсолютно матеріальним. В тому сенсі, що реальний світ з одного 

боку, і його образ у свідомості жителів, з іншого – були абсолютно 

синкретичними. Медіа докорінно змінюють обставини пізнання світу. Вони 

стали нашими, умовно кажучи, органами чуття, які зробили нашу фізичну 

присутність абсолютно необов’язковою обставиною пізнання. Таким чином, 

осягнення свідомістю (за допомогою медіа) світу тепер далеко випереджає 

можливості нашого фізичного пізнання. Більшість населення землі, як і раніше, 

не мають можливості подорожувати своєю планетою. Проте, медіа дає їм 

можливість зробити весь світ, кожний його куточок, потенційним об’єктом 

пізнання. Філософ Хосе Ортега-і-Гассет з цього приводу пише: «…наш світ 

якось раптово розрісся, збільшився, а разом з тим, збільшився і наш життєвий 

кругозір» [22; с. 33]. Те, що автор, в даному разі, образно представляв як 

радикальне зменшення світу, Ортега-і-Гассет називає збільшенням. Проте, 
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насправді, мається на увазі один і той самий процес, який іспанський філософ 

розглядав з точки зору збільшення простору пізнання звіту. Тут Ортега-і-

Гассет, ще в першій половині ХХ століття, звертає увагу на те, що значну роль 

в цьому процесі відіграє кіно: «Ілюстровані журнали і фільми негайно 

демонструють ці нові знову відкриті недосяжні світи широкій публіці», і далі: 

«кіно та ілюстровані журнали показують пересічному глядачу віддалені 

частини планети, тільки-но освоєні людиною» [22; с. 35-38]. На цей самий 

процес звернув увагу і сучасник Х. Ортеги-і-Гассета, один з основоположників 

франкфуртської школи Вальтер Беньямін. Він писав: «Ні речовина, ні простір, 

ні час в останні двадцять років не залишились тими, чим вони були завжди» 

[10; с. 36]. 

Головним результатом таких фундаментальних змін в передачі 

інформації стало те, що вже не безпосередній досвід, а досвід опосередкований 

медіа, став для людини індустріальної і сучасної доби головним джерелом 

інформації: джерелом соціалізації, отримання соціальних еталонів, уявлень про 

світ політичного, знань про минуле, теперішнє і майбутнє. Однак, таке 

опосередкування засобами медіа інформації є не просто технічним моментом, а 

джерелом появи влади медіа. Мова йде про те, що інформація в медіа, і 

зокрема, в кіно, не просто транслюється споживачу, а конструюється. Замість 

реальності, виникає віртуальність, яка заміщує її собою. Ця віртуальність – світ 

образів, який постійно прагне до достовірності, або навіть, за словами Жана 

Бодрійяра, до «гіперреальності» [15; с. 21], до образів, які б перевершували 

собою саму реальність, робили її непереконливою на тлі віртуальних образів, а 

само звертання до реального – непотрібним. Тут з’являється простір для 

створення віртуального політичного, нав’язування масам політичного порядку 

денного, міфів і стереотипів, які практично не можуть бути поставлені під 

сумнів реальністю, оскільки ця реальність в умовах сучасних медіа, відсунута 

на другий план, вона виявилась непотрібною. Віртуальний світ політичних 

образів цілком задовольняє пізнавальні потреби пересічної людини. Масове 

кіно, в цьому сенсі, відіграє особливо важливу роль, оскільки володіє 
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потенціалом створення чисто художніх образів – образів вільних від рамок 

документальності телебачення, образів, які навіть не прагнуть імітувати 

ідеологічний нейтралітет, а подають абсолютно штучну, побудовану (нерідко) 

на емоціях, віртуальну картинку. Парадокс таких віртуальних образів полягає в 

тому, що чим більш нахабно вони ігнорують правду, поміркованість, чи то 

навіть, здоровий глузд, тим більшою є їх дія на масову свідомість. На причинах 

такого парадоксу автор зупиниться надалі. 

Якщо ми подивимось на географічні карти середньовіччя, то побачимо, 

що вони значно відрізнялись від сучасних не лише точністю, а й формою. 

Середньовічна мапа була покрита зображеннями тварин, людей, будинків, які, 

на думку картографа, були характерні для тієї чи іншої місцевості. Так автори 

образно уявляли світ. Сьогоднішній світ, завдяки медіа, в уявленні пересічної 

людини дивовижно схожий на цю середньовічну мапу: він є великим 

конгломератом образів, які нерідко, так само далекі від реальності, як і 

дивовижні створіння на середньовічних мапах. Медіа, і зокрема кіно, 

конструюють для нас світ саме завдяки силі образу, який за інтенсивністю 

впливу на свідомість перевершує вербальні засоби.  

В світі епохи Модерну віртуальне починає домінувати над реальним. 

Внаслідок зникнення інформаційних кордонів, кіно стало інструментом 

створення віртуального світу, який може бути значно відірваний від реального 

життя, але тим не менш, сприйматись масами як безпосередня реальність. 

Російський вчений С. Кара-Мурза з цього приводу приводить вдалу цитату з 

фільму режисера Стенлі Кубрика: «кольори реального світу людина визнає 

реальними тільки після того, як побачить їх на екрані» [39; с. 177]. Продовжує 

цю думку і дослідник комунікативних технологій Борис Борисов: «Тотальне 

поширення по планеті кінематографа і породжених ним електронних мистецтв 

– телебачення, відео, «комп’ютерного театру» – певним чином вмонтувало в 

масову свідомість оптичну призму. В результаті змінилась не лише оптика 

нашого світосприйняття, але й метафізичні характеристики орієнтації у ньому» 

[19; с. 538].  
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Представники лівого наукового дискурсу протягом всього ХХ століття 

звертали увагу на той факт, що ЗМІ взагалі, і кіно зокрема, за допомогою 

домінанти віртуальності замінюють відсутність реальних соціальних благ та 

подій в житті пересічних людей, віртуальними замінниками. Це відбувається за 

рахунок того, що наприклад, людина не маючи змоги мандрувати по світу, 

задовольняється віртуальними мандрівками засобами кіно і телебачення. Те 

саме стосується і заміни інших соціальних благ. До речі, таким ефектом заміни 

можна пояснити підвищений інтерес населення пострадянського простору до 

західних телесеріалів, що спостерігався в 90-ті роки ХХ століття. 

Спостерігаючи за розкішним життям жителів умовної Санта-Барбари, люди 

відволікались від власного зубожіння. На такий ефект відволікання і 

спровоковану ним соціально-політичну пасивність мас звертав увагу Г. Шиллер 

в роботі «Маніпулятори свідомістю». Він писав: «Радіо, кіно, масові видовищні 

види спорту і велика кількість більш або менш значних шоу послаблювали і 

продовжують послаблювати здатність людей до протидії… Ціль радіо, 

телевізійних програм і фільмів в комерційному суспільстві полягає не в тому, 

щоб пробуджувати, а в тому, щоб приспати стурбованість соціальною і 

економічною дійсністю» [96; с. 55]. Далі Г. Шиллер наголошує, що вихована 

таким чином пасивність мас стає підґрунтям для маніпуляції свідомістю людей, 

які некритично сприймають політику, яку проводять політичні актори за 

допомогою візуальних образів. 

Саме тому, починаючи з епохи Модерну, варто говорити не про реальний 

світ, в якому живе людина, а про «образ світу», який формується переважно 

засобами масової інформації. Жак Еллюль влучно зазначає: «Природа сучасних 

«фактів» змінила все; Немає більше спільних точок дотику між вказаним світом 

і індивідуально спостерігаємими фактами, як це було протягом всієї історії. 

Сучасний світ – це світ,  де все переведено в уявлення, де все є уявленим» [66; 

с. 39]. В сучасному суспільстві навіть в безпосередньому спілкуванні, яке 

звичайно ж зберіглося, відчувається своєрідна присутність «третього». Цим 

«третім» є ЗМІ, оскільки люди в безпосередньому спілкуванні, не 
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усвідомлюючи цього, виступають ретрансляторами того опосередкованого 

досвіду, який вони отримали через медіа. На невід’ємність образного світу від 

життя сучасної людини звертав увагу філософ Поль Валері: «Так само як вода, 

газ і електроенергія, підкоряючись майже непомітному руху руки, приходять 

здалеку в наш дім, щоб служити нам, та і візуальні і звукові образи будуть 

доставлятись нам, з’являючись і зникаючи по велінню незначного руху, майже 

знаку» [127; с. 105]. 

Російський кінознавець Г. Прожико вважає, що прагнення до реалізму в 

масовому кінематографі, яке спостерігалось протягом всього ХХ століття, 

обумовлене саме браком безпосереднього практичного досвіду: браком «подій» 

в житті, практики тісних людських взаємин, тощо [79; с. 7]. Саме тому, ігрове 

кіно, як засіб конструювання свого роду віртуальної реальності, засіб що 

створює враження справжності репрезентованих подій, має потужний вплив на 

формування свідомості, а отже і на уявлення про політику. Як було зазначено, 

кіно тут виступає своєрідним замісником реального життя. Означена точка зору 

щодо ролі кіно справедлива як щодо життя в цілому, так і щодо політичної 

сфери. Екранна реальність стає майданчиком, на якому конструюється свого 

роду віртуальна політична реальність, зі своїми героями, антигероями, 

ідеологемами та міфами. Засобами того, що називають «магія кіно», професійні 

режисери створюють екранну реальність, яка саме через згадану реалістичність, 

сприймається глядачами не як гра, а як задокументоване життя – практично, 

хроніка з місця подій. 

Згаданий вище Г. Прожико влучно характеризує вплив телебачення на 

масову свідомість. Однак, висновки даного автора стосуються не лише 

телебачення, а екранного мистецтва взагалі, зокрема і кіно: «Телеекран створює 

як би нову реальність, що багато в чому є протилежною сумовитій 

повсякденності, в якій знаходиться людина. Він допомагає відчувати себе 

жителем і відвідувачем різних куточків планети, надає ілюзію вражень та 

переживань, яких їй не вистачає в її справжньому житті, знімає комплекс 

самотності, створює відчуття включеності в світ культурного і політичного 
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життя країни і світу в цілому. Але одночасно відбувається мутація свідомості 

людини. Вона перетворюється в беззмістовного споживача інформації, погано 

співвіднесеної з її реальним досвідом. Так виникає ілюзія знання. Оточуючий 

світ для сучасної людини – це, з одного боку, дійсність, а з іншого – ілюзія 

дійсності. Будь-яка зустріч з реальним світом стає чужою для людської психіки, 

і екранний світ мрій в цьому випадку являє собою своєрідне захисне укриття» 

[79; с. 27]. Таке явище переносу бажаного життя із сфери реальності у 

вигаданий світ кіно науковець Борис Борисов пов’язує із запозиченим з 

психоаналізу поняттям сублімації: «Сублімаційний ефект розрахований на 

компенсацію неповноцінності повсякденного животіння» [19; с. 352]. 

Важливим аспектом даної проблеми є таке явище, як кіногерої та 

кінозірки. Кіно – єдиний вид ЗМІ, в якому створюються абсолютно художні, 

тобто не пов’язані з реальними прототипами, і при цьому – абсолютно 

правдоподібні образи. Телебаченню такі образи, здебільшого, не під силу, 

оскільки воно більшою чи меншою мірою, повинно слідувати вимогам 

документальності, які висуваються до ТБ. Образи же кіногероїв є абсолютно 

штучними, однак з іншого боку – в масовому кіно вони часто розраховані 

таким чином, що глядач мимовільно ототожнює себе с героєм, починає 

проживати його життя. Таким чином, через кіно долається одноманітна, часто 

бідна та складна реальність власного життя мас людей. Кіно дозволяє 

пересічній людині пережити своє віртуальне перевтілення в непересічних 

умовах, подіях та людях. Відомою є формула побудови ідеального 

голлівудського кіногероя: «Чоловіки хочуть бути як він, а жінки хочуть бути з 

ним». З цим пов'язаний і справжній культ кінозірок, який існує в західному 

суспільстві. Ці люди з одного боку – є (в уяві глядачів) продовженням своїх 

персонажів, вони живуть ефемерним, ідилічним життям, якого так не вистачає 

пересічному глядачеві. Ніхто і ніколи не повинен побачити їх хвороб, старості 

та смерті. З іншого боку – мусування «жовтих» новин про кінозірок повинно 

відкрити для масової людини їх інший бік, в якому практично кожен може 

впізнати частину себе, і таким чином посилити асоціацію себе з улюбленою 
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кінозіркою. Маршал Маклюен з цього приводу пише: «В культі кінозірок ми 

дозволили собі сомнамбулічно відкинути наші західні традиції, наділивши ці 

безробітні образи містичною роллю. Вони суть колективні втілення численних 

приватних життів своїх прихильників» [55; с. 463]. Коротко кажучи, кінозірки, і 

створені ними кіногерої є втіленнями уявного життя глядача. На це явище 

звертає увагу і науковець Борис Борисов: «Серед основних функцій кінозірки, 

поряд с гедоністичною, тобто насолоджувальною, важливе місце займає 

компенсаторна. Зірка як глядацька компенсація, це втілення фантазії, 

примірювання (сублімація) на себе дій зірки на екрані» [19; с. 492]. Художнє 

кіно ж є засобом продукування цих віртуальних еталонів життя. Про це влучно 

написав Жан Бодрійяр: «…культ кінозірок – не побічний ефект кіно, а його 

знаменита форма, його міфологічне преображення, останній великий міф 

нашого часу. Це дійсно так, оскільки ідол – чистий, образ що насильно заражає 

собою, насильно реалізований ідеал» [13; с. 150].  

Звернення до явища культу кінозірки цікаве ще й тому, що створювані на 

телебаченні та в кіно образи реальних політиків також є своєрідними 

концентратами уявлень про них мас людей. Саме ці образи, які мало не цілком 

відділяються від реальної людини-політика, які можуть бути практично не 

схожими на цю людину, є носіями популярності цього політика. Мова йде про 

те, що в сучасній політиці популярним є не сама людина, а її образ у масовій 

свідомості, що створений засобами ЗМІ. Тож, популярність політика є не 

довірою виборців до реальної людини, а вірою у віртуальний образ, яка існує 

доти, доки ЗМІ продовжують його (цей образ) виробляти та транслювати. 

Відбувається амбівалентний процес взаємовпливу образу зірки та глядача: 

глядач впізнає у зірці себе, але не себе реального, а себе ідеального – такого, 

якою б людина сама хотіла себе бачити. З моменту цього впізнавання починає 

діяти процес перенесення поведінки зірки на глядача. «Зірки кіно стають імідж-

диктаторами, імідж-камертонами для повсякденності, поведінковими та 

візуальними моделями вигляду глядача» [19; с. 492]. 
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Висновки, зроблені теоретиками масового суспільства та масових 

комунікацій, виводять нас далеко за межі лише соціально-культурологічної 

проблематики, безпосередньо підводячи до теми взаємовпливу кінематографу 

та сучасних політичних режимів (особливо, авторитарних та тоталітарних). Як 

зазначалось, масове суспільство породило відповідні йому засоби комунікацій, 

одним с яких є масове кіно. Підкреслимо, що поняттям «масове» ми позначаємо 

кіно не через його вплив на чисельно велику аудиторію, а через інтегральну 

включеність у специфічний історичний тип суспільства, яке ми називаємо 

масовим. В цьому суспільстві медіа, і зокрема кіно, утворили собою 

середовище віртуальності, в якому і розвиваються та поширюються масові 

ідеології. Звернемо увагу на той факт, що сучасні авторитарні та тоталітарні 

ідеології так само є не позачасовим, а історично обумовленим явищем, 

характерним виключно для масових суспільств. Медіа ж є необхідним для 

таких ідеологій життєвим середовищем їх фактичного існування. Можна 

сказати, що по за медіа не існує сучасних ідеологій, оскільки тільки-но 

ідеологія (як комплекс фантазмів) випадає з медійного середовища, вона 

перестає існувати як факт масової свідомості. Фундаментально проілюстрував 

діалектичний зв'язок масового суспільства, кіно та тоталітарної ідеології 

німецький кінознавець Зігфрид Кракауер в своїй праці «Від Калігарі до Гітлера. 

Психологічна історія німецького кіно». Він виявив зв'язок між кінематографом 

та глибинними процесами в колективній свідомості німецького народу, які 

врешті-решт призвели до перемоги Гітлера та трагедії II світової війни [48; с. 

132]. 

Хоча тоталітарні режими є яскравим прикладом використання 

кінематографу як засобу генерування політичної (ідеологічної) «другої 

реальності», сучасний світ, який ми називаємо демократичним, також 

цілковито знаходиться під владою масових видінь, що виробляються в сфері 

медіа та поширюються практично на всі сфери життя, зокрема і політику. 

Культура створених медіа індустрії розваг зараз стала потужним інструментом 

влади. Гедоністичний потяг масового глядача до розваг та відпочинку є тим 
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механізмом, завдяки якому глядач кіно добровільно погоджується споживати 

ідеологічний медійний продукт, цілковито йому довірятись, розчиняти власне 

«я» в масовому політичному сні. Описуючи сучасність, знаменитий 

англійський письменник та мислитель Джеймс Баллард пише: «Думаю, ми 

знаходимось у новій і набагато більш небезпечній сфері, де важелями влади є 

споживацькі тенденції та неймовірний розквіт культури масових розваг» [103; 

с. 52]. На явищі влади екранних мистецтв (слово «влада» тут має не лише 

абстрактний, але й конкретно-політичний зміст) зупиняє увагу і згаданий вище 

дослідник Борис Борисов. Він вбачає безпосередній зв'язок між розвитком 

культури Заходу та владою екрану, яка знаходить своє концентроване 

вираження у використовуваному ним понятті відеократії: «Християнство 

перетворило владу слова майже на абсолют. Відкриття Гутенберга надало йому 

додатковий статус. Особливо це помітно з Відродження, коли живопис, 

скульптура, архітектура, здавалося, повернули собі позиції, втрачені з часів 

античності. С цих пір процес візуалізації культури не знав упину, а лише 

наростав, нерівномірно, але неухильно. Лавина зображень волала з усіх боків, 

перш ніж тріумфально завершити суперництво на користь відеократії – влади 

екранних мистецтв і технологій ХХ сторіччя» [19; с. 580]. 

Підсумовуючи огляд проблеми сприйняття світу, простору, людиною 

масового суспільства, ще раз підкреслимо, що сьогоднішній світ, це світ 

образів, світ віртуальності, фантазмів, які конструюються засобами медіа, і 

стають реальними в свідомості мас людей. Масове художнє кіно в цьому сенсі є 

унікальним апаратом фабрикації віртуальних образів, які входять в життя 

мільйонів людей як реальність. В тому числі, і політична реальність ідеологій 

та політичних режимів. Саме такий історичний тип суспільства, що називається 

масовим, і є об’єктом впливу художнього кіно у політичному процесі. Далі ми 

детальніше зупинимось на тому, в чому полягає така унікальність художнього 

кіно, і як цей апарат продукування уявного світу працює в політиці. Проте, 

вище ми в цілому окреслили соціальні джерела особливої сприйнятливості 

сучасної людини до кінематографічних образів, за допомогою яких кіно бере 
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участь у формуванні політичної «другої реальності», та впливає на політичний 

процес. 

Як зазначалось, в межах даної роботи ми досліджуємо масове художнє 

кіно. З метою подальшої визначеності необхідно окреслити, про яке саме кіно 

йдеться, виокремити коло досліджуваних нами кінофільмів з-поміж усього 

різноманіття існуючої кінопродукції. Тобто, визначити, які саме фільми ми 

будемо надалі розглядати, досліджуючи роль кіно у політичних процесах. На 

перший погляд, відповідь на це питання є очевидною: на буденному рівні, 

здебільшого, існує розуміння, що таке художнє кіно. Проте, простота цього 

питання є, значною мірою, оманливою. Так, говорячи про кіно, на побутовому 

рівні часто використовуються такі слова як кіно, фільм, кінематограф, 

кіномистецтво, ігрове кіно, художнє кіно, масове кіно, тощо. Ці поняття 

найчастіше вживаються як синоніми, проте такий підхід допустимий лише 

частково. І хоча до сфери кіно належить значно більша кількість категорій, які 

зібрані в окремі словники, автор вважає доцільним зупинитись на тих основних 

категоріях, які використовуються найчастіше, але які поза кінознавчим 

дискурсом нерідко плутають, не розрізняють, і використовують некоректно. 

Варто відзначити, що в науковій літературі щодо розмежування згаданих 

термінів існує відносний консенсус. Розуміння цих понять є усталеним, і 

практично збігається у більшості науковців. Означені вище поняття, які на 

перший погляд здаються однопорядковими, при більш детальному розгляді 

можна вибудувати в певну систему. Це дасть можливість зрозуміти 

співвідношення між цими схожими явищами, і використовувати поняття зі 

сфери кіно науково коректно надалі. 

Найзагальнішою з перелічених категорій, є категорія «кіно». Кінознавець 

А. Жолковський зазначає, що слово «кіно» часто використовується для 

позначення багатьох, а то і більшості основних явищ, пов’язаних з кіно. Так, в 

більшості словників зазначається, що кіно – це «поширена скорочена назва 

кіномистецтва, кінематографії, кінотеатру» [101; с. 299]. Проте, в загальному 

плані, кіно – «високотехнологічний вид мистецтва, що використовує двомірні 
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образи, які рухаються в реальному часі» [33; с. 359]. Однак, на нашу думку, для 

того, щоб категорія кіно мала більшу аналітичну цінність, варто дати більш 

розгорнуте визначення, яке тим не менш, не суперечитиме попереднім. Таким 

чином, під кіно автором розуміється широке коло явищ, пов’язаних з фільмами, 

художньою творчістю з їх створення, технічним процесом виробництва та 

демонстрацією. Відповідно, і поняття «художнього кіно» у широкому сенсі 

автор розуміє як коло явищ, пов’язаних із художніми (ігровими) фільмами, 

творчістю з їх створення, технічним процесом виробництва та демонстрацією. 

Отже, поняття кіно можна аналітично розділити на три групи явищ. 

Перша група пов’язана з власне явищем фільму. Фільм найчастіше розуміють 

як послідовність фотографічних зображень (кадрів), пов’язаних єдиним 

сюжетом. Таке визначення підкреслює суто технічну сторону фільму, оскільки 

це поняття є дуже загальним. Зрозуміло, що фільми бувають різні: телевізійні, 

художні, документальні, науково-популярні, мультиплікаційні, 

короткометражні, тощо. Цей перелік є приблизним і неповним, його не можна 

вважати класифікацією. Ми навмисно не вдаємося до багатьох існуючих 

класифікацій фільмів, оскільки в межах даного дослідження нас цікавить лише 

один критерій класифікації, а саме – рівень достовірності відеоматеріалу. За 

цим критерієм фільми можна класифікувати на ігрові, документальні і науково-

популярні. В межах даної класифікації варто зупинитись на розмежуванні 

ігрових та документальних фільмів. 

В енциклопедичному словнику кіно ігровий фільм визначається як «твір, 

що має в своїй основі сюжет, втілений у сценарії та інтерпретований 

режисером, який створюється за допомогою акторської гри, операторського та 

інших мистецтв» [101; с. 545].  Хоча в науковій літературі з кінознавства часто 

зустрічається поняття ігрового фільму, в буденній мові більш поширеним є 

використання словосполучення «художнє кіно» (у вузькому сенсі – не вся 

сфера кіно, а лише сам продукт виробництва) або «художній фільм». Варто 

відзначити, що всі три згаданих поняття за змістом є тотожними. Щодо 

документального кіно, то його визначають як «фільм, в основу якого покладені 



70 

 

зйомки справжніх подій і осіб» [101; с. 147]. На відміну від художніх, 

документальні фільми рідко демонструються на широких екранах, і пов’язані, 

перш за все, з телебаченням. Хоча ця категорія фільмів має особливий 

потенціал впливу на масову, в тому числі і політичну свідомість, в межах 

нашого дослідження ми зупинимось лише на художньому кіно. 

Окремо варто зазначити, що на перетині документального і художнього 

кіно існує особливий жанр псевдодокументального фільму, або як його ще 

називають, «мок’юментарі». Це такий фільм, який створюється за схемою 

художнього кіно (має художній сценарій, використовуються постановочні 

зйомки, актори, тощо), проте, за манерою виконання він намагається імітувати 

документальний фільм. Дослідник цього жанру С. Зельвенський пише: 

«Псевдодокументальний фільм – це кінематографічний і телевізійний жанр 

ігрового кіно, для якого характерні імітація документальності, фальсифікація та 

містифікація» [34] По суті, таке кіно відрізняється від художнього лише 

згаданою манерою зйомок, тому псевдодокументальні фільми ми відносимо до 

художніх, і відповідно, вони входять до предмету нашого дослідження. 

Друга група явищ і категорій, що входить до поняття кіно, пов’язана з 

художнім, творчим аспектом створення фільму. В цьому контексті нас цікавить 

поняття «кіномистецтво». В публіцистичній літературі нерідко слово 

«кіномистецтво» використовують для позначення всієї сфери кіно, або всього 

процесу створення фільму. Такий підхід є помилковим. В згаданому 

енциклопедичному словнику кіно, кіномистецтво визначається як «вид 

художньої творчості, що сформувався на технічній основі кінематографії» [101; 

с. 305]. Необхідно підкреслити, що під кіномистецтвом можна розуміти лише 

творчий аспект створення фільму. Весь же процес кіновиробництва включає 

далеко не тільки творчість авторів, але й складний технічний процес. В 

виробництві різних фільмів може бути більший або менший елемент такої 

творчості.  

Серед представників кінематографу та кінознавців протягом десятиліть 

точаться дискусії, чи можна кожний фільм вважати витвором кіномистецтва, 
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оскільки виробництво багатьох фільмів (особливо популярних) часто являє 

собою суто технічний процес, схожий з конвейерним виробництвом на заводі. 

Великі ж сучасні кіностудії являють собою такі специфічні підприємства, 

розподілені на цехи, виробничі ліні, в яких жодну окремо людину (за деякими 

виключеннями) не можна вважати суто митцем, творцем художнього витвору, 

оскільки на кожному етапі виробництва, фільмом опікуються різні люди – 

представники різних професій («цехів»), діяльність яких суворо регламентована 

технічним завданням. Відповідно, частина існуючих фільмів може взагалі не 

належати до сфери кіномистецтва. Хоча така точка зору залишається спірною, 

на думку автора, варто підкреслити неправомірність використання терміну 

«кіномистецтво» до кіно як такого. Під цим поняттям далі буде розумітись 

лише художній, творчий аспект створення фільму. 

Третя група явищ у складі загального поняття «кіно» пов’язана зі 

згаданим вище технічним процесом виробництва і демонстрації фільмів. В 

цьому контексті необхідно окреслити поняття «кінематограф». Його 

визначають як «комплекс пристроїв і методів, що забезпечують зйомку і 

демонстрацію фільмів» [101; с. 303]. І хоча, таким чином, кінематограф є 

технічною основою всього кіно, він є лише складовою кіно, і використовувати 

його як узагальнююче поняття не зовсім коректно. Однак, якщо до витворів 

кіномистецтва можна віднести не всі фільми, то продуктами кінематографу є 

кожна кінокартина, оскільки незважаючи на мистецький аспект, кіно є перш за 

все, техногенним видом мистецтва, який виник завдяки винаходженню 

технічних засобів його створення і демонстрації, і залишається повністю 

залежним від цих засобів. 

В контексті категоріального аналізу кіно, варто звернути увагу на ще 

один важливий для нас аспект. Розглядаючи проблему ролі художнього кіно в 

процесі політичного впливу, очевидно, мова йде про фільми, які дивиться 

масовий глядач. Тобто, ті кінокартини, які стають фактом масової свідомості. 

Суб’єкт політичного впливу завжди зацікавлений в охопленні якомога більшої 

аудиторії. Тож і фільми, розраховані на політичний вплив, також створюються 
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для широких мас. В цьому контексті використовуються поняття «масове кіно», 

«популярне кіно» або «комерційне кіно». Ці поняття синонімічні. Такому 

масовому кіно протистоїть кіно, як елітарне мистецтво. Його називають 

«артхаус», «авторське кіно», або ж в США поширене аналогічне за змістом 

поняття «незалежне кіно». Авторське кіно не розраховане на широку 

аудиторію, і створюється переважно для вузького кола цінителів цього 

високого мистецтва. Тому, на відміну від масового кіно, воно не справляє вплив 

на широкі верстви населення. З огляду на це, ми у даному дослідженні 

винесемо авторське кіно за дужки, і звернемось до аналізу лише кінематографу 

масового. 

Питання розрізнення авторського і масового кіно є проблемним, тому для 

більш чіткого окреслення кола фільмів, які стануть предметом нашого 

подальшого дослідження, необхідно детальніше зупинитись на відокремленні 

популярного кіно від авторського. Різниця між масовим і артхаусним кіно часто 

очевидна «неозброєним оком», проте існує велика група фільмів, яку складно 

віднести до однієї з двох даних категорій. З приводу розмежування 

популярного та артхаусного кіно, як в науці так я в середовищі кінолюбителів 

давно точаться дискусії, однак консенсусу в даному питання досі немає. Щоб 

внести деяку ясність в це питання, зупинимось лише на деяких загальних 

моментах. Кіно, починаючи зі свого зародження, розглядалось переважно як 

дешева «ярмарочна» розвага, доступна всім і кожному. В перші роки існування 

кінематографу, у кінотеатри ходили представники різних соціальних 

прошарків. Кіномова, яка на той час лише формувалась, була досить простою, 

щоб кожна, навіть неграмотна людина, могла зрозуміти зміст фільму, не 

витрачаючи на це надмірних інтелектуальних зусиль. І сьогодні кіно 

розглядається більшістю людей, як розвага, засіб відпочити та відволіктись. 

Саме тому розраховане на таку аудиторію масове кіно є простим за сюжетом, 

манерою зйомки та змістом. Такі фільми демонструються в переважній 

більшості кінотеатрів, які в сучасних мегаполісах суміщені з іншими місцями 

розваг та відпочинку. 
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На противагу такому кіно, вже у 20-ті роки ХХ століття режисери-

авангардисти починають працювати над технічними можливостями 

кінематографу з метою розширення палітри його художньої виразності. Вони 

розглядали кіно як можливість візуального вираження складних художніх, 

соціальних, світоглядних, і навіть, філософських ідей. Деякі фільми цих 

майстрів були схожі радше на своєрідні візуальні притчі, художні есе, створені 

засобами екрану. Такі фільми далеко відійшли від знайомого більшості глядачів 

простого розважального кіно. З часом з цих перших спроб виріс вид мистецтва, 

що не поступається за значенням таким визнаним класичним видам мистецтва, 

як музика чи література. В ньому сформувалась власна складна кіномова, яка є 

недоступною масовому глядачеві. Артхаусне кіно сьогодні, з одного боку, є 

елітарним видом мистецтва, а з іншого – його часто розглядають як 

експериментальну лабораторію, найкращі ідеї з якої з часом переходять в 

популярне кіно. На відміну від масового кіно, артхаус рідко демонструється в 

звичайних кінотеатрах. Сьогодні на Заході, і навіть, частково в Україні склалась 

система спеціалізованих кінотеатрів для авторського кіно. В тому, в якому з 

кінотеатрів демонструється кіно, полягає одна з найочевидніших відмінностей 

масового і авторського кіно. 

Авторське кіно відрізняється від популярного також і способом його 

виробництва. Масові фільми створюються переважно великими студіями, там 

званими «мейджорами», процес їх виробництва, як зазначалось вище, походить 

на конвейерний. Ним керує продюсер, який зазвичай призначає виконавців 

робіт, в тому числі і режисера. Роль останнього в масовому кіно зводиться до 

безпосереднього забезпечення зйомок. За виробництвом, слідують етапи 

розкрутки, та прокату в загальних кінотеатрах. Успіх картини вимірюється 

касовими зборами. У випадку авторського кіно, не продюсер, а режисер фільму 

є свого роду «деміургом і пантократором»: він відіграє визначальну роль в 

процесі створення сценарію (а часто і сам його пише), підборі акторів та 

знімальної групи. Від режисера залежить остаточний монтаж. Тобто, у випадку 

артхаусного фільму, режисер є митцем, який від початку і до кінця створює за 
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власним задумом художній твір. Успіх авторського кіно вимірюється зазвичай 

не касовими зборами (які нерідко є незначними), а успіхом на спеціалізованих 

кінофестивалях. Тобто, артхаусний фільм від самого початку не розрахований 

на прибуток. На відміну від популярного кіно, вкладення в нього грошей є не 

бізнесом, а некомерційним художнім проектом. 

Зазначеним вище не обмежується розрізнення авторського і популярного 

кіно, проте ми намітили деякі основні моменти. Не можна не звернути увагу на 

проблему того, що існує цілий клас кінокартин, які важко віднести до однієї з 

двох великих груп. В межах даної роботи немає змоги звертатись до аналізу цієї 

складної проблеми. Автор вважає за доцільне зазначити на основі проведеного 

огляду лише те, що очевидною ознакою популярного кіно є те, що воно 

доступне для перегляду в неспеціалізованих кінотеатрах, сюжетно і змістовно 

розраховане на масову аудиторію. Екранна мова масового кіно, на відміну від 

арт-хаусу, не потребує відносно високого рівня освіти а також відповідної 

загальної та естетичної культури. Саме такі, масові художні фільми, стануть 

надалі предметом нашого дослідження. 

Окрім зазначених загальновживаних категорій, пов’язаних з кіно, в 

науковій літературі зустрічаються і менш поширені, проте важливі в контексті 

нашого дослідження поняття. Зокрема у Політологічному енциклопедичному 

словнику за редакцією Юрія Шемшученка окремо визначається поняття 

«політичне кіно». Під ним автори мають на увазі «жанровий різновид 

ігрового/документального кінематографу, приналежність до якого визначається 

переважно за типом сюжетики та тематичним спрямуванням стрічки. У 

політичному кіно сюжет побудовано довкола актуальних політичних фактів, 

контроверсійних подій або конфліктів, як сучасного, так і минулого» [70; с. 

592]. Коротко кажучи, автори даного визначання маркують кіно як політичне за 

його тематичною ознакою. Проте, далі вони звертають увагу і на інший підхід, 

властивий для лівого наукового дискурсу: «З точки зору марксистської 

ідеології, взагалі будь-який фільм можна назвати політичним, оскільки він є 

продуктом ідеології певного правлячого класу». На нашу думку, поширення 
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терміну «політичне кіно» на весь кінематограф взагалі – не має сенсу, оскільки 

в такому разі кіно та кіно політичне стануть просто рівнозначними поняттями. 

В той же час, використання терміну «політичне кіно», до фільмів, що 

тематично та сюжетно пов’язані з політикою – є доцільним для даного 

дослідження. Водночас необхідно підкреслити, що на практиці віднесення 

певного конкретного кінофільму до категорії політичного може бути 

проблемних, оскільки в широкому сенсі будь-яка соціальна або історична 

проблематика має і політичний вимір.  

Отже, місце художнього кіно у політичних процесах сучасного 

суспільства автор виокремлює у відповідності до двох підходів: суб’єктного та 

системного. З точки зору суб’єктного підходу політична система складається з 

шести основних елементів: суб’єкту, типів політичних процесів, ресурсів 

суб’єктів, методів досягнення політичної мети, самої мети, та об’єкту впливу. 

Відповідно до такого підходу художнє кіно автор розглядає як ресурс 

політичного процесу. У відповідності до системного підходу художнє кіно є 

фактором цілого ряду політичних процесів. В межах інституціональної 

підсистеми: процесу формування уявлень про державні пріоритети та інтереси 

та процесу легітимації політичної влади і державних інститутів. В нормативній 

підсистемі: процесу творення етичних еталонів в сфері політичного та процесу 

поширення і засвоєння норм політичної участі. У функціональній підсистемі: 

процесу ідейно-стильової візуалізації політичного режиму. У комунікативній 

підсистемі: процесу формування політичного дискурсу. У духовно-ідеологічній 

підсистемі: процесу формування політичної культури і процесу творення 

національної історії та міфології. 

У відповідності до класифікації політичних процесів фактор впливу 

художнього кіно можна виокремити у наступних політичних процесах. За 

рівнем протікання художнє кіно виступає фактором політичних процесів в 

межах політичної системи держав та на наддержавному рівні – перш за все – 

рівні світових «культур». За критерієм стабільності чинник впливу 

кінематографу можна виокремити як у стабільних політичних процесах, так і в 
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трансформаційних, однак в останніх роль кіно значно зростає. Художнє кіно 

функціонує в легальних політичних процесах, а за часовими рамками – в 

середньо, і довгострокових, відображаючи політичні та ідеологічні 

макротенденції змін політичних систем. За напрямом свого розгортання, кіно 

проявляється у вертикальних політичних процесах, кінцевим об’єктом яких 

завжди є великі політичні спільноти, а держава може виступати як ініціатором 

використання кіно, так і контрагентом. 

Автор виокремлює чотири суб’єкта творення політичного змісту 

художнього кіно (кіноіедології). Ці суб’єкти, в свою чергу, можуть бути 

політичними або неполітичними. До політичних суб’єктів творення 

кіноідеології належать: ідеологічно вмотивовані автори кінофільму (режисери, 

продюсери та сценаристи) та держава через її відповідні органи або через 

окремих осіб. Неполітичними суб’єктами творення кіноідеології є: суспільство 

через кінобізнес, який надає суспільним запитам конкретної форми та 

політично невмотивовані автори кінофільму. Об’єктом впливу художнього кіно 

в політичних процесах є сучасне масове суспільство. 
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РОЗДІЛ 2  

Художнє кіно як чинник політичної соціалізації 

 

В попередньому розділі нами було з’ясовано, яке місце займає 

кінематограф серед політичних процесів, в яких з них відіграє роль. Також було 

визначено, хто є суб’єктом використання художнього кіно в політиці, окреслені 

загальні риси об’єкту, на який це кіно діє – сучасного масового суспільства і 

визначений статус кінематографу як ресурсу в політичних процесах. Тобто, 

було досліджено політичну сферу використання кіно, акторів, які його власне 

використовують, та соціально-історичні умови, за яких такий процес стає 

можливим. При цьому автор навмисно не звертався до аналізу власне самого 

явища кінофільму, як специфічного продукту, і не з’ясовував його якості та 

властивості, що дозволяють використовувати кіно в політичному процесі. 

Тобто нами було окреслено зовнішнє середовище функціонування такого 

чинника політичного процесу як кінофільм, при цьому сам фільм лише 

позначався, не вдаючись до його власних характеристик. Тож після з’ясування 

середовища і умов політичного функціонування сучасного кіно, необхідно 

звернутись до аналізу власне кінофільму як певного феномену, що 

використовується в політиці. Виявити ті його власні характеристики, через які 

кіно і стає потужним політичним інструментом. Але такі власні характеристики 

кіно жодним чином не виявляють себе ізольовано від реципієнта, тобто від 

масового глядача. Лише досліджуючи процес впливу кіно на глядача наука 

може сказати щось про кінематограф як феномен. На думку автора, в 

політичній площині процес такого впливу варто розглядати як елемент 

політичної соціалізації особистості, оскільки саме кіно за своєю суттю є 

інформаційним продуктом. Тож, фактично, мова йде про процес засвоєння 

членом суспільства інформації про політику через такий специфічний канал 

інформації як кінематограф. Сам же процес набуття людиною протягом життя 
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знань про політику в категоріях політичної науки прийнято розглядати саме як 

політичну соціалізацію. 

Щодо поняття соціалізації, то соціальна педагогіка розглядає її як процес 

послідовного входження індивіда в соціальне середовище, що супроводжується 

засвоєнням та відтворенням культури суспільства, внаслідок взаємодії людини 

із стихійними та цілеспрямовано створюваними умовами її життя на всіх 

вікових етапах [38; с. 9]. Схоже розуміння соціалізації є усталеним і в 

психології, де її розуміють як «процес засвоєння людським індивідом зразків 

поведінки, психологічних установок, соціальних норм і цінностей, знань, 

навичок, що дозволяють йому успішно функціонувати у суспільстві» [17; с. 

540]. 

Відповідно, політичну соціалізацію розглядають як «форму політичного 

розвитку особистості, процес активного засвоєння індивідом ідеологічних і 

політичних цінностей і норм, які панують у конкретному суспільстві» [2; с. 8]. 

Таке визначення пропонує українська дослідниця І. Акіншева. У інших авторів 

знаходимо аналогічні підходи до визначення цього поняття: «політична 

соціалізація особистості – це процес засвоєння і усвідомлення індивідом 

соціальних норм і культурних цінностей тієї соціальної спільності, до якої він 

належить» [67; с. 161]. Найбільш коротке визначення подано в 

енциклопедичному словнику з політології: «політична соціалізація – це процес 

включення індивіда в політичну систему» [65; с. 277]. Проте, на нашу думку, 

останнє визначення є занадто лаконічним і ігнорує як культурні, так і 

психологічні аспекти політичної соціалізації. Найбільш вдалим вважаємо 

перше із запропонованих визначень, оскільки воно враховує ідеологічний 

аспект особистісного формування учасника політики. В найзагальнішому 

вигляді політичну соціалізацію, на наш погляд, можна звести до процесу 

засвоєння політичної культури, оскільки зазначені вище політичні цінності, 

норми, ідеологічні настанови – є складовими політичної культури. Сам процес 

такої соціалізації є необмеженим за віком: він не закінчується із становленням 

дорослої людини, а триває все життя в тій мірі, в якій сама людина залишається 
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включеною в політичне життя суспільства, а отже постійно набуває нових 

знань про політику, корегує свої політичні переконання, пріоритети, цінності, 

тощо. Тобто, під політичною соціалізацією ми надалі будемо розуміти 

неперервний процес змін політичної культури особистості в процесі її 

«спілкування» зі світом політичного. В такому разі засвоєння політичної 

інформації з кіно є невід’ємним фактором політичної соціалізації особистості. 

Політична соціалізація є складним багатофакторним процесом, який, 

вочевидь, не зводиться до засвоєння інформації з одного лише кіно. Для 

виявлення ролі кінематографу в політичній соціалізації необхідно звернутись 

до класифікації факторів останньої. Поширеним в політичній науці є поділ 

факторів політичної соціалізації на політичні та неполітичні. З-поміж інших, до 

такого поділу звертаються російські дослідники Ю. Ірхін та С. Малетін. До 

політичних факторів вони відносять: «тип і характер державного устрою, 

політичні інститути, партії і рухи» [72; с. 311], а до неполітичних – «сім’ю, 

заклади системи освіти, «групи рівних», армію, релігійні інститути та засоби 

масової комунікації» [72; с. 311]. На нашу думку, обидва переліки принципово 

не є вичерпними та можуть бути суттєво розширені. В контексті даного 

дослідження зазначимо, що до політичних факторів політичної соціалізації 

необхідно щонайменше віднести також панівний політичний режим та 

ідеологію. Щодо групи неполітичних факторів, то більш повний їх перелік 

пропонує дослідник політичної психології Є. Шестопал: «до числа 

неполітичних факторів, що відіграють помітну роль в передачі політичних ідей, 

поглядів і цінностей, відносяться сім’я, групи ровесників, школа, робота, 

церква, мистецтво, культура, засоби масової інформації» [95; с. 359]. І хоча 

такий перелік неполітичних факторів політичної соціалізації також не 

претендує на вичерпність, він є задовільним з точки зору нашого дослідження, 

оскільки включає в якості таких факторів мистецтво та ЗМІ. 

Суто з технічної точки зору кінематограф можна віднести до 

неполітичного фактору політичної соціалізації в якості одного з засобів масової 

інформації, і одночасно – одного з видів мистецтва (до ролі такої подвійності 
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кіно як поєднання мистецтва і медіа в процесі політичної соціалізації ми 

звернемося надалі). Проте, одночасно з цим, кіно знаходиться в органічному 

зв’язку з таким політичним фактором соціалізації як ідеологія. Надалі ми 

детально зупинимось на тій важливій темі, що кінематограф є не просто 

ретранслятором ідеології (як і інші медіа, його часто помилково розглядають 

саме в такій ролі), а середовищем її виробництва, оскільки ідеологія як масове 

явище актуалізується лише в процесі її образної візуалізації.  

Тож підсумуємо, що кіно ми відносимо до неполітичних факторів 

політичної соціалізації в якості виду мистецтва та виду ЗМІ. При цьому воно 

знаходиться в органічній єдності з ідеологією (політичний фактор соціалізації). 

Іншими словами, кінематограф є учасником створення медійного та 

естетичного середовища політичної соціалізації особистості. Саме в такій ролі, 

через призму статусу кіно як виду медіа, та мистецтва необхідно надалі його 

розглядати в якості чинника політичної соціалізації. 

Поряд із зазначенням такої подвійності кіно, необхідно підкреслити, що 

сам його соціалізцуючий вплив за своєю суттю є психологічним процесом. 

Можна сказати, що вплив кінематографу на політичну соціалізацію є 

психологічним процесом, який протікає в сфері споживання інформації і 

визначається естетичними факторами кінематографічного впливу. Відповідно, 

вплив художнього кіно на політичну соціалізацію необхідно досліджувати в 

трьох аспектах: 

- Як психологічний процес; 

- Як процес споживання медійного контенту; 

- Як процес інтеріоризації політичного в його естетичному 

(мистецькому) вираженні. 

Значення художнього кіно у формуванні політичного світосприйняття 

описують психоаналітична та когнітивна теорії фільму. Перша говорить про 

роль «несвідомого» у сприйманні стрічки, коли особистість дивиться на екран 

«подібно до малої дитини», відчуваючи власну всесильність (апелюючи до 
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«Стадії дзеркала» Ж. Лакана) [130; с. 99]. Друга – когнітивна теорія досліджує 

психологічні процеси, які відбуваються у свідомості людини під час та після 

перегляду стрічки. Одним із головних завдань кінопереглядів виступає 

формування так званого особистісного інформаційного «фільтру» в процесі 

інтерактивного спілкування та аналізу побаченого. Використання медіальних 

технологій у розповсюдженні і споживанні кінопродукції забезпечило 

кінематографу велике зростання аудиторії [36; с. 83]. Відповідно, вплив 

художнього кіно на політичну соціалізацію особистості виявляється через гру 

акторів, описані у стрічці події, явища, взаємовідносини героїв, при цьому 

формуючи у особистості певну модель поведінки. 

Політична соціалізація особистості під впливом кіно в своїй віковій 

етапності корелюється зі зміною основних соціальних інститутів, що 

впливають на соціалізацію. Так, на першому етапі політичної соціалізації (до 

10-11 років) основним її інститутом є сім’я. Інші соціальні інститути, такі як 

школа, медіа, церква, середовище ровесників – лише входять в життя людини. 

На цьому етапі життя знання про політику є фрагментарними, глибоко 

персоніфікованими (дитина набуває знань про окремих політиків, події, проте 

не розуміє їх інституційного значення). Відповідно, слабким є і вплив 

художнього кіно, оскільки воно формує уявлення про політику на вторинному 

рівні – створює абстрактне уявлення про неї на базі наявних конкретних знань. 

На другому етапі політичної соціалізації (у віці 11-18 років) людина 

стрімко розширює свої уявлення про політичне, знання еволюціонують від 

конкретно-фактичного до абстрактного рівня, формується певне ядро 

політичної культури, яке буде визначальним і в дорослому житті. На цьому 

етапі суттєво зростає і вплив художнього кіно: підлітки у фільмах знаходять 

відображення найважливіших подій, що відбуваються в суспільстві, так або 

інакше асоціюють себе с героями, вперше візуалізують для себе історію як 

власної країни, так і світу, опиняються під впливом кіноідеології.  

На третьому етапі (після 18 років) політичний вплив художнього кіно 

продовжує супроводжувати зміни, що відбуваються в суспільстві і у політичній 
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культурі людини. При цьому, якщо до суто політичної інформації з медіа 

людина звертається спорадично – часто переважно в часи важливих соціальних 

подій – то художнє кіно так або інакше супроводжує її постійно, безперервно 

залучаючи до світу політичного і мимовільно насаджуючи ідеологічні шаблони 

та стереотипи. У дорослому віці кіно справляє істотний вплив на індивідуальні 

та надіндивідуальні цінності, установки, стереотипи і норми поведінки. 

Концептуальними основами дослідження впливу художнього кіно на 

політичну соціалізацію особи є теорія соціального навчання, теорія 

культивування та  когнітивна (конструктивістська) теорія. Згідно теорії 

соціального навчання, особистість переймає моделі поведінки, спостерігаючи 

за оточуючими і наслідуючи їх дії. Механізм навчання запускається яскравим 

прикладом з художнього фільму, який потім когнітивно реалізується індивідом. 

Для втілення його в реальність потрібна достатня мотивація, підкріплена 

психологічним задоволенням або отриманням іншої вигоди [104;  с. 194].  

Згідно, теорії культивування, багаторазовий екстенсивний і тривалий за часом 

вплив художнього кіно змінює уявлення індивіда про світ. Зокрема дослідники 

відзначають уніфікацію поглядів: постійні споживачі масової інформації та 

кінематографу відрізняються помірністю соціально-політичних позицій і 

меншим розмаїттям індивідуальних поглядів. Ефект культивування 

соціокультурних орієнтирів стає помітним при особистому виявленні 

невідповідності реального світу тим «фактам» про нього, які індивід дізнався із 

художнього кіно [123; с. 37].  

Когнітивна (конструктивістська) теорія припускає, що аудиторія не 

просто сприймає інформацію, а й осмислює її, інтерпретуючи відповідно до 

власних уже наявних у неї знань і контексту, в якому отримано повідомлення. 

Відповідно до цієї теорії всю інформацію людина обробляє за певними схемами 

– ментальними конструктами, що засновані на минулому досвіді. У зв'язку з 

цим один і той самий фільм глядачі можуть сприйняти по-різному, відповідно 

до вже сформованих рамок сприйняття [123; с. 38].  
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З точки зору психологічної науки, процес впливу художнього кіно на 

політичну соціалізацію можна умовно поділити на три способи по 

співвідношенню приватності та публічності, а саме: на одинці вдома (коли 

перегляд фільму впливає на особу одноосібно); публічний перегляд (коли 

перегляд фільму впливає на особу через психологічні механізми колективної 

взаємодії: емпатія, зараження, тощо.). Ефект кінозалу (за умови якісності 

фільму) створює потужне психологічне тло сприйняття: відомо, що поведінка 

та реакції особи, що включена в певну аудиторію, змінюються. 

Проведений вище огляд положень психологічної науки щодо впливу 

кінематографу на політичну соціалізацію хоч і є доволі загальним, проте дає 

нам необхідну основу для подальшого дослідження такого впливу в контексті 

статусу фільму як явища мас медіа та мистецтва. 

Розглядаючи онтологічний статус кіно, фундаментальною тезою в 

контексті його впливу на політичну соціалізацію є той факт, що кіно єдине має 

унікальний подвійний статус: воно одночасно є видом мистецтва і видом 

засобів масової інформації. Жоден інший вид мистецтва або ЗМІ не має такої 

подвійності, оскільки ні радіо, ні телебачення або преса, практично ніколи не 

розглядаються як мистецтво. В свою чергу, і образотворче мистецтво, 

скульптура або музика, очевидно, не є видами ЗМІ. Більше того, ці дві сфери 

нерідко сприймаються як опозиційні одна до одної. Так, якщо мистецтво 

зазвичай розглядають як найвищий прояв людського духу, творчого начала, то 

ЗМІ сприймають як сферу масового споживання, що часто потурає найбільш 

ницим людським бажанням, а нерідко розглядається і як інструмент масового 

отупіння. Під засобами масової інформації в даному контексті ми маємо на 

увазі «Систему органів публічної передачі інформації за допомогою технічних 

засобів» [16; с. 453]. Хоча сам термін «Засоби масової інформації» є 

поширеним у вітчизняній літературі, більш адекватним міжнародній практиці є 

синонімічне поняття «мас медіа» або просто «медіа». В свою чергу, поняття 

мистецтва найчастіше розуміють як «творчу діяльність, направлену на 

створення художніх творів, ширше – естетично-виражальних форм» [62; с. 490]. 
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Кіно є унікальною сутністю, в якій поєднуються ці дві протилежні 

«стихії». Щоправда, існують і інші форми поєднання мистецтва та ЗМІ. Так, 

наприклад, популярний в першій половині ХХ століття жанр радіоспектаклю 

також є одночасно проявом театрального мистецтва і ЗМІ. Те саме можна 

сказати і про деякі документальні телепередачі, або про телетрансляції 

класичної музики, тощо. Проте, такі аналогії, в ряд яких можна, на перший 

погляд, поставити і кіно, є помилковими. Відмінність полягає в тому, що у 

приведених вище прикладах ми маємо справу не з самостійними видами ЗМІ, а 

лише з видами мистецтва, для трансляції яких можуть використовуватись 

технічні засоби інших самостійних видів ЗМІ (радіо, телебачення тощо). На 

критерій наявності власних технічних засобів для функціонування мас медіа 

зокрема вказує і німецьких соціолог Ніклас Луман: «поняттям мас медіа 

повинні бути охоплені всі суспільні інститути, що використовують технічні 

засоби для поширення повідомлень» [54; с. 9–10] 

Кіно ж, будучи видом мистецтва, одночасно має самостійні технічні 

засоби масового поширення інформації (перш за все, це мережа кінотеатрів), і 

тому воно є не просто видом мистецтва, який спорадично може 

використовувати технічну основу інших ЗМІ, а є самостійним мас медіа. Хоча 

поєднання в кіно таких, здавалося б, протилежних, суперечливих, сутностей як 

мистецтво та медіа можна вважати певною проблемою, культуролог Юрій 

Лотман звертає увагу, що насправді не існує проблеми протиставлення 

мистецтва та медіа. Їх поєднує те, що функцією як ЗМІ так і мистецтва є 

комунікація між людьми. Мистецтво, як і медіа, є засобом передачі інформації, 

певною комунікативною системою [53; с. 265]. Подальше дослідження кіно як 

політичного комунікатора (інструмента ретрансляції політичних сенсів) 

повинно враховувати таку подвійність. 

Зазначення цієї подвійності кіно в контексті даного дослідження – не 

просто окремий факт, а є надзвичайно важливим для подальшого розкриття 

впливу кіно на політичну соціалізацію. Як мистецтво, так і ЗМІ мають власні 

соціально-психологічні механізми впливу на масову свідомість. Ці механізми 
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суттєво відрізняються, однак, як перші, так і другі мають власні унікальні 

особливості, які дуже рідко можливо поєднати. І якраз кіно, в силу зазначеної 

вище подвійності, синтезує в собі інструменти соціалізуючого впливу 

мистецтва та ЗМІ. Саме у поєднанні цих різних засобів виявляється сила 

кінематографу, як засобу, що в інтересах політичних акторів дозволяє 

модифікувати, змінювати, перебудовувати масове розуміння політики, а отже і 

взаємодії громадян зі світом політичного. 

Таким чином, розглядаючи вплив художнього кіно на політичну 

соціалізацію, необхідно відокремити його можливості як засобу масової 

інформації, і як мистецтва, одночасно маючи на увазі нерозривність цих двох 

складових, що створюють певний кумулятивний ефект на екрані. Однак, для 

розуміння кіно як чинника політики потрібно зробити і наступний крок: 

аналітично відокремити сам кінопродукт (художній фільм) та специфічну 

сферу його поширення – сучасне масове суспільство.  

Ця теза є надзвичайно важливою для подальшого дослідження, оскільки 

кінофільм як такий є лише певним потенціальним інструментом, який проявляє 

себе тільки у випадку, коли його можна задіяти адекватним чином, тобто 

поширювати у сприятливому для цього середовищі. Для прояснення цієї думки 

варто провести мисленнєвий експеримент. Якщо уявити, що європейці не 20-го, 

а скажімо, 17-го століття мали би у своєму розпорядженні кінематограф, то 

можна сміливо стверджувати, що він би не справляв відчутного впливу на їх 

політичну соціалізацію, а отже, і на політику як таку. Це пояснюється 

комплексом причин: різницею в механізмах функціонування інформації 

досучасного суспільства, побутової та політичної практик (формах участі 

людей у політиці та формах реакцій на політичні повідомлення), та навіть у 

сприйнятті візуальних зображень (художня образність кінематографу була би 

незрозумілою досучасній людині). Тобто, якщо помістити кінематограф у 

відмінне від сучасного соціально-комунікативне середовище, то цей фактор 

політичної соціалізації залишився би лише потенціальним, і не зміг себе 

актуалізувати, проявити властивості свого соціалізуючого впливу. Тобто, 
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дослідження ролі художнього кіно в політичних процесах з необхідністю 

вимагає врахування не лише проблематики самого кінематографу, а й 

соціально-історичних практик його поширення. З цією метою особливості такої 

практики в загальних рисах були окреслені в попередньому розділі. 

З огляду на зазначену бінарність кіно як медіа та мистецтва зазначимо, 

що якщо перша складова – медіа – в будь якому разі функціонує саме в 

масовому суспільстві (самі ЗМІ з’явились лише в ньому), до і друга складова – 

кіномистецтво – змінює свій онтологічний «мистецький» статус, та багато в 

чому пориває с класичним уявленням про мистецтво. Сучасні політичні 

ідеології є ідеологіями масовими, тобто творення та поширення цих ідеологій 

невідривне від масового суспільства. Так само і кіномистецтво, як інструмент 

цих ідеологій, працює на масу і не може функціонувати поза нею. 

Кіномистецтво відірвалось від свого модерністського кореня «мистецтво», яке 

раніше розумілось як щось одиничне, унікальне, що створюється для обмеженої 

аудиторії поціновувачів. Кіномистецтво, як мистецтво епохи масовості включає 

до кола своєї аудиторії «всіх», знищує комунікативні обмеження класичних 

мистецтв. На відміну від них, кіно стає тиражним: як за моделлю свого 

поширення, так і за виробництвом. Воно може множитись на безкінечну 

кількість копій, не втрачаючи своєї оригінальності. Американський 

культуролог Володимир Паперний зазначає: «На кіностудіях створюються 

спеціальні сценарні відділи, які заготовлюють сценарії прозапас. Сценарії (як і 

архітектурні проекти) стають типовими, не орієнтованими на конкретного 

режисера, його стиль, його індивідуальність» [64; с. 223]. Тобто кінематограф 

стає настільки ж типовим, наскільки стандартизованими є і смаки людей у 

масовому суспільстві. 

Політична логіка цього процесу полягає в тому, що така стандартизація 

працює і в контексті ідеологічних уподобань мас. При цьому, мова йде не лише 

про межі одного суспільства, де, фактично, найбільший резонанс і популярність 

отримує те кіно, яке культивує і поширює політичні штампи, що 

«подобаються» масовому глядачу. Економіст Джоель Вальдфогель звертає 



87 

 

увагу на взаємовплив різних держав, що виникає через поширення кіно. Він 

полягає в тому, що чим більш економічно потужною є держава, чим більшим є 

її внутрішній кіноринок, тим більшою є кількість створюваних в такій країні 

кінофільмів, і середня вартість кожної окремої картини [20; с. 158]. 

Виробництво одного кінофільму сьогодні є надзвичайно дорогим і вимірюється 

в десятках або сотнях мільйонів доларів. Такі картини економічно невигідно 

створювати з розрахунку на ринок (і зокрема політичні вподобання) невеликих 

країн. За таких умов, потужні держави не лише створюють кіно (а з ним і 

кіноідеологію) для власного споживання, але й стають домінуючими 

експортерами цієї продукції в менш потужні країни. Останні ж в силу 

зазначеного економічного механізму вимушені споживати імпортне кіно, яке 

разом з собою «імпортує» і візуалізує ідеологію в широкому сенсі цього слова. 

В нинішніх умовах найпотужнішим таким експортером є США. Проблему 

змісту такого «кінематографічного експорту», тобто поширюваних політичних 

образів, ми розкриємо надалі. 

Якщо в сучасних демократичних країнах інстанцією такої стандартизації 

кіно відповідно до масових політичних уявлень є сам ринок, що 

саморегулюється, то за умов недемократичних режимів дану функцію 

перебирає на себе держава. Однак в будь-якому разі суть даного процесу 

залишається незмінною. Звертаючись до практики Радянського союзу В. 

Паперний зазначає, що органи влади в СРСР «спеціальною постановою 

затверджували не готовий фільм, не сценарій, а «тематичний план виробництва 

повнометражних художніх кінострічок на найближчий рік». Він продовжує: 

«Це означає, що в культурі є певна інстанція, якій заздалегідь точно відомий 

результат будь-якої художньої творчості, і ця інстанція намагається акуратно 

перенести це знання на найбільш ранні етапи такої творчості» [64; с. 243]. 

Важливим тут є те, що кінематограф як мистецтво і як комунікативна практика 

розглядається як планове, типове, поточне виробництво як за демократичних, 

так і недемократичних режимів. І хоча конкретні механізми такої 

стандартизації залежно від типу режиму різняться, сам факт типового 
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виробництва є незмінним, бо викликаний він не політичним режимом, а самим 

суспільством, в якому створюється кіно. Масовість суспільства є тією спільною 

ознакою, що обумовлює стандартизацію кіновиробництва як у демократичних, 

так і в недемократичних режимах. А отже, похідним від цього є і процес 

поширення засобами кіно єдиних політичних шаблонів, міфів, стереотипів, 

ідеалів на все суспільство незалежно від політичного режиму. 

Надалі ми детальніше звернемося до аналізу практики використання 

кінематографу в різних державах та політичних режимах. Тут проведеним вище 

оглядом ми лише виявили, що потенціал впливу кіно на політичну соціалізацію 

реалізується в нерозривній синтетичній єдності трьох складових: кіно як 

мистецтва, як медіа та масового суспільства як середовища його існування. На 

цю інтегральну єдність звертає увагу науковець Борис Борисов: «В ХХ сторіччі 

техніка перестала бути антиподом мистецтва. Спочатку фотографія, потім кіно, 

телебачення, звукозапис порушили не лише патріархальну сакральність 

контакту між художником і суспільством. Впровадження в сферу цих мистецтв 

нових технологій похитнуло не лише сам статус митця в суспільстві. Ринок 

перетворив їх у «виробника» та «споживача». А якщо є ринок, то неминучими 

стають і закономірності ціноутворення. Здешевлення видовища стало 

можливим за умови його масовості. Твір мистецтва неминуче перетворювався 

на товар, матеріальну цінність. Сучасні взаємини оригіналу і копії породили 

новий тип контакту» [19; с. 491]. 

Таким чином, досліджувати вплив художнього кіно на політичну 

соціалізацію необхідно через синтез трьох складових: 

- Художнього кіно як аудіовізуального мистецтва, в якому 

синтезуються та зазнають змін класичні форми мистецтва; 

- Сучасних технічних засобів масового поширення інформації, які 

виступають формою масової трансляції кіномистецтва, і одночасно створюють 

соціально-психологічні рамки його сприйняття; 
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- Функціонування цього синтезу в якісно новому типі суспільства, 

яке ми називаємо масовим, і яке (і лише воно) здатне споживати цей 

інформаційно-художній продукт, і піддаватись його політичному впливові. 

Відповідно, коли мова йде про вплив художнього кіно на політичну 

соціалізацію, необхідно розглядати не кінофільм як такий, і навіть не умови 

сприйняття кінофільму, скажімо, в кінозалі. Самі по собі ці компоненти хоча й 

мають місце, але не забезпечують і не пояснюють джерела і зміст впливу 

кінематографу на політичний процес. Необхідно розглядати художнє кіно як 

певну комунікативну систему, в якій у нерозривній єдності перебувають 

кінофільм, медійні засоби його трансляції та середовище, в якому знаходиться 

споживач. В перекладі на мову теорії масових комунікацій таким чином можна 

говорити про повідомлення, спосіб його передачі та реципієнта. 

З цієї нерозривності складових кіно видно, що воно (і, відповідно, його 

політичний зміст) є соціально детермінованим. Тобто кінематограф, не просто 

політично впливає на суспільство, а є зануреним у нього, існує всередині і в 

постійній взаємодії з масовими смаками та політичними вподобаннями. 

Впливаючи на такі вподобання, тобто чинячи соціалізуючий вплив на людей як 

політичних істот, кінематограф впливає і на самі політичні процеси. Це з 

необхідністю відбувається в тій мірі, в якій саме суспільство є учасником 

політичних процесів, що відбуваються як в межах політичної системи держави, 

так і на глобальному рівні. 

Таким чином, можна сформулювати циклічну модель функціонування 

кінематографу в політичній системі. Художнє кіно (як мистецтво та медіа) 

зазнає прямого впливу с боку політичних акторів та держави (замовників 

кіноідеології) з одного боку, та опосередкованого впливу самого суспільства 

через ринкові механізми. Створювана таким чином кінопродукція впливає на 

уявлення суспільства про політику, є фактором політичної соціалізації 

громадян. Відповідно, змінюється політична культура і поведінка людей в 

політичній сфері. Під впливом ряду факторів, серед яких є і кіно, вони 

впливають на зміни політичної дійсності. В цьому виявляється вплив кіно на 
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політичні процеси. В результаті таких змін політичні актори (ті ж замовники 

кіно) під впливом змін у політичній системі формулюють нове замовлення 

кінематографу. Таким чином, ця модель замикається, а даний процес 

відбувається циклічно і безперервно. 

Проте, без конкретної характеризації зазначених механізмів впливу 

художнього кіно, така модель залишається переважно формальною і 

недостатньо конкретизованою. З метою усунення цих недоліків необхідно 

з’ясувати:  

- Як саме відбувається зміна масових уявлень про політику за 

допомогою художнього кіно. В чому полягають відповідні механізми та 

інструменти. 

- Які політичні зміни відбуваються в результаті, та як їх можна 

прослідкувати в реальній політиці. Тобто, мова йде про співвіднесення процесу 

з результатом: за дослідженням механізмів соціалізуючого впливу кіно, треба 

зафіксувати зміни, що таким чином відбуваються. 

Для виявлення того, в чому саме полягає потенціал впливу кіно на 

політичну соціалізацію, виходячи з його окресленого подвійного статусу як 

ЗМІ та мистецтва, ми звернемося до розгляду особливостей кіно як виду ЗМІ, 

та окремо, як виду мистецтва. Варто зауважити, що автор розглядатиме не весь 

широкий комплекс таких особливостей, а лише ті з них, які безпосередньо 

стосуються предмету даного дослідження, тобто обумовлюють потенціал 

соціалізуючого впливу художнього кіно на реципієнта, і через нього – на 

політичні процеси. 

Поняття засобів масової інформації або «мас медіа» є практично 

усталеними в науковій літературі, і щодо їх визначення немає суттєвих 

(принаймні, в контексті даного дослідження) розбіжностей. Так само, не є 

проблемним і питання включеності кіно в систему мас медіа. Більшість 

науковців розглядають його на рівні с такими видами ЗМІ як преса або 

телебачення. З позицій політичної науки під засобами масової інформації ми 

розуміємо «систематичне поширення інформації (через пресу, радіо, 
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телебачення, кіно, звукозапис, відеозапис) з метою ствердження духовних 

цінностей даного суспільства і ідеологічного, політичного, економічного або 

організаційного впливу на оцінки, думки та поведінку людей» [81; с. 220]. 

Окрім включення кіно до переліку медіа, таке визначення важливе також з 

точки зору констатації політичного значення ЗМІ. 

Серед інших ЗМІ, за своєю технічною складовою, найбільш близьким до 

художнього кіно є телебачення. Обидва ці медіа, по суті, побудовані на одній і 

тій самій оптичній ілюзії: якщо демонструвати людині картинки, що 

змінюються з певною швидкістю (а саме, 24 кадри на секунду), мозок починає 

фіксувати їх не як окремі зображення, а як безперервну дію. Власне, ця ілюзія і 

є фундаментом існування телебачення та кіно. Тобто, обидва ці медіа вже за 

своєю технічною ознакою є ілюзорними, побудованими на певній омані, про 

яку, звичайно ж, всі глядачі знають, проте воліють «забувати» під час 

перегляду. В цьому є елемент конвенційності даних двох ЗМІ, тобто певної 

угоди між творцями відеопродукції та споживачем: її можна сформулювати як 

«всі ми знаємо про дистанцію між відеозображенням та реальністю, але свідомо 

нівелюємо цю різницю, і розглядаємо відео як зафіксоване життя». 

З точки зору нашого дослідження важливо те, що основний політичний 

контент телебачення складають новини та різного роду політичні 

телепрограми. Дана продукція є лише «напівілюзією». Тобто, вона є ілюзорною 

з зазначеного вище технічного боку, проте зміст такого відео зображення 

практично завжди є справжнім: у політичній телепродукції телеканалів 

фіксуються реальні політики, їх дії, та загалом події з реального життя, 

зафіксовані у рухомому зображенні. Навіть, коли мова йде про відверто 

пропагандистський телевізійний контент, в ньому можуть широко 

використовуватись неправдиві коментарі, монтаж, підміна відео зображення, 

тощо, однак саме відео є практично винятково реальним. Художнє кіно ж є 

ілюзією цілковито. Не лише на технічному, але і на змістовому рівні. В 

художньому кіно все, як простір (предметна реальність, що фіксується 

камерою), так і час (сюжет) є повністю штучними. 
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Тобто, однією з суттєвих відмінностей ігрового кіно від інших ЗМІ та 

документального кінематографу є те, що в арсеналі впливу телебачення чи 

преси на політичну свідомість є, перш за все, інструменти маніпуляцій з 

фактами, тобто вони впливають переважно на логічні висновки реципієнта. 

Безперечно, телебачення має немалі можливості маніпулювання і на 

досвідомому рівні, однак можливості ігрового кіно в цьому плані є набагато 

більшими. Як би не намагались автори, наприклад, випусків новин, 

психологічно вплинути на глядача, вони вимушені це ховати за оболонкою 

стилю сухої констатації фактів, яка притаманна теленовинам. Телебачення, 

радіо або преса відрізняються від кіно тим, що головною вимогою до 

«новинної» інформації, яку вони подають є достовірність. Які б маніпулятивні 

прийоми, пов’язані з закадровим текстом, монтажем зображення, тощо, не 

використовували в теленовинах, все одно у телесюжетів є вузьке «прокрустове 

ложе» жанру, в яке необхідно вписатись. Надмірне ж загравання з емоціями 

глядача, яке в кіно є не лише допустимим, а й бажаним, на телебаченні може не 

сприйматись. Як тільки теленовини перетинають деяку межу між 

«справжністю» і «театральністю», у глядача миттєво з’являється недовіра, а то і 

зневага до демонстрованої картинки. Це відбилось навіть в побутовій мові. Так, 

однією з найбільш зневажливих оцінок телесюжету є фраза «як в кіно», під 

якою розуміється несправжність і награність демонстрованих подій. Межа 

можливих маніпуляцій на телебаченні залежить від ряду об’єктивних факторів: 

типу політичного режиму, пов’язаного з ним рівня конкурентності медійного 

середовища, інтелектуального рівня аудиторії, її психоемоційного стану, тощо. 

Проте, на телебаченні такі «межі достовірності» об’єктивно існують в тій мірі, 

в якій глядач очікує отримати від медіа «правду» в його власному розумінні.  

В художньому ж кіно, бар’єр, пов'язаний з очікуванням «правди» 

відсутній повністю. Глядач заздалегідь знає про вигаданість кінофільму, а отже, 

і не ставить до нього вимог, властивих телевізійному контенту. В кінофільмі 

немає потреби приховувати емоційну складову впливу. Він дає змогу 

безпосередньо, засобами характерів та подій створювати чисто емоційні 
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картинки: героїв і зрадників, своїх і чужих, добрих і поганих. Художнє кіно, 

зняте з пропагандистською метою створює прості бінарні опозиції моральних 

якостей, простих маніхейських героїв, де є «свій» і «чужий». Тобто, 

створюються умови, в реальність яких навряд чи повірить глядач телевізійної 

програми, але глядач кіно не лише цілковито довіряється такій 

кінематографічній «правді», але й певним чином бере в ній участь, 

«проживаючи» кінофільм життям протагоніста – головного героя, від імені 

якого розвивається кінорозповідь. Про потужність такого розділення героїв на 

«своїх» та «чужих» знали вже перші з видатних кінорежисерів, які у своєму 

кіно намагалися психологічно вплинути на глядача з політичною метою. 

Детальніше до практики пропаганди в кіно ми звернемося в останньому розділі, 

однак тут згадаємо, принаймні, класичні радянські кінофільми «Броненосець 

Потьомкін» Сергія Ейзенштейна або «Земля» Олександра Довженка. Ці фільми 

є зразками майстерної пропаганди, де діаметрально протилежні образи борців 

за соціальну рівність (позитивні герої) та представників старого порядку 

(негативні герої) не лише не викликали у глядачів сумнівів щодо їх 

«справжності», але й сприймались цілком органічно. Набутий шляхом 

перегляду фільму досвід вигаданих соціальних взаємин глядач потім переносив 

на реальне суспільно-політичне життя, не відчуваючи суперечності між 

вигаданим та справжнім. 

Для кіно неважливо, що такого простого розподілу на добрих і поганих не 

існує в житті, в кіно ж такий розподіл дозволяє «присипляючи» аналітичне 

мислення, звертатись безпосередньо до емоцій. Самі герої пропагандистських 

фільмів також часто є не людьми «з плоті і крові» зі своїми вадами та 

перевагами, а свого роду моральними «концентратами», не людьми, а радше, 

ідеальними моделями людей, в яких зосереджені всі позитивні або негативні 

характеристики, які приписуються героям виходячи з конкретного соціально-

історичного контексту. Пропагандистське кіно ставить за мету політично 

«виховувати» глядача, малюючи перед ним прості та чіткі етичні та ідеологічні 

рамки, в яких громадянин повинен проживати своє життя. 
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Так само, в кіно відбувається і маніпуляція культурними переконаннями, 

стереотипами, поширеними в масовій свідомості. Кіногерой, якого необхідно 

зробити «ворогом» глядача буде вибудовувати свою поведінку на екрані таким 

чином, щоб кожна його дія та репліка йшла всупереч культурним установкам, 

переконанням, етичним правилам реципієнта. Відповідно, не промовляючи 

цього відверто, творці кінострічки не просто підштовхують глядача до 

однозначного політичного висновку, а просто не залишають йому іншого 

вибору: або глядач погоджується, що герой дійсно є «поганим», або його треба 

якось виправдати, і тоді сам глядач постає «співучасником» тих неприйнятних 

дій, які вчиняє негативний герой. Тобто, в кіно створюється ситуація етичного 

кута, яка в межах фільму здається неминучою, але насправді є цілком штучною 

– витвором драматургії та акторської гри. Не звертаючись в межах цього 

розділу до детального аналізу практичного матеріалу, наведемо один показовий 

приклад. В нацистській Німеччині як відверті вороги в кіно зображувались, 

зокрема, поляки: вони були схожі радше на звірів, аніж на людей, всіляко 

знущаючись з польських німців, які в свою чергу виступали в фільмах зразком 

всіляких чеснот. Український дослідник кіно Сергій Безклубенко пише про 

нацистський фільм «Вороги»: «Він зображував «звірства» польських селян – 

«дегенератів і п’яниць», які підпалюють будинки німецьких бауерів, що живуть 

тут, знущаються над німецькими жінками й дітьми, плюндрують їхні цвинтарі 

тощо» [9; с. 88]. Така кінопродукція була масовою і готувала громадську думку 

Німеччини до «неминучого» захоплення Польщі. 

Підкреслимо, що такий політ режисерської фантазії не мав нічого 

спільного з реальним станом справ, а був суто політичним замовленням. Така 

пропаганда використовувалась, для того, щоб майбутнє вторгнення Німеччини 

в Польщу виглядало в масовій свідомості як торжество справедливості, як 

неминучий процес історичної перемоги добра над злом – реванш незаконно 

пригнобленої німецької нації. Така ілюстрація демонструє, що в кіно існують 

можливості розподілу героїв, а отже і їх реальних політичних прототипів, на 

своїх та чужих. При цьому, розподіл такий здійснюється виключно на 
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емоційно-чуттєвому рівні, оминаючи будь-які раціонально-критичні оцінки, 

переконуючи глядача в очевидності вигаданих на екрані подій і відсутності 

потреби в жодних рефлексіях з цього приводу. 

Російський соціальний психолог С. Смирнов з цього приводу пише: 

«Принципово важливо, що емоційна складова виступає активним компонентом 

пізнавального процесу на будь-якому рівні. Емоції підвищують чуттєвість до 

специфічних, пов’язаних з ними подразників, і прямо впливають на результат 

мисленнєвого процесу, так що людина скоріше порушить закони логіки, ніж 

прийде до висновку, що суперечить її загальним оцінкам і перевагам» [82; с. 

163]. Кінематограф же є інструментом формування уявлень про політику, 

переконань, заснованих на чуттєвому досвіді переживання екранних подій. 

Проте, набутий таким чином досвід згодом стає основою для реальної 

політичної поведінки громадян. 

Ще одним ресурсом впливу кінематографу на політичну соціалізацію, є 

той психологічний феномен, що зразок поведінки завжди має значно більший 

вплив на людину, ніж нарратив. Тобто, кінематограф не просто «розказує», а 

«показує». На відміну від того ж телебачення, в кіно ми спостерігаємо за дією 

не зі сторони, а безпосередньо від першої особи. Цією особою є кіногерой. 

Саме очами, і навіть думками, кіногероя глядач майже завжди проживає фільм. 

В ньому концентруються політичні та характерологічні якості, співчуття або 

відраза до яких викликає ефект співпереживання, коли глядач не просто 

спостерігає за діями героя, а починає дивитись на екранну реальність його 

очима, мимоволі інтеріоризуючи його світогляд та норми поведінки. Цей 

«ефект героя» дозволяє включити психологічний механізм емпатії, коли глядач 

співпереживає герою, вболіває за нього, мимоволі переносячи на себе цінності і 

світогляд героя, які глядач, можливо, раніше не розділяв.  

Знаменитий семіотик та культуролог Юрій Лотман зазначає, що 

унікальність кінематографічного героя полягає в тому, що він є абсолютно 

завершеним, готовим для «споживання», не допускає жодних творчих домислів 

з боку глядача. Якщо в літературі героя лише належить уявити (тобто є простір 



96 

 

варіативності), і навіть в театрі герой досить умовний, то в кіно він – повністю 

опредмечена реальність, яка не допускає жодних «правок» з боку глядача: «В 

екранізації герой постає як завершений, опредмечений. Він повністю втілений» 

[53; с. 266]. Така повна завершеність образу кіногероя є одним з проявів 

авторитарності кіно, яке на відміну від інших видів мистецтва в цьому сенсі не 

закликає глядача до спільної творчості, а ставить його перед фактом, перед 

готовим образом, який залишається лише пасивно споживати. Така 

«авторитарність» робить кіно майданчиком творення ідеологічних, політичних 

образів, яким споживач не може протиставити свою думку. Уточнення цього 

важливого моменту дозволить нам надалі детальніше звернутись до фактору 

кіногероїв у процесі політичної соціалізації. 

З описаних вище причин у багатьох країнах часто так багато уваги 

приділяють формуванню образів національних кіногероїв. Кіногероїка тут 

виступає не просто як художня складова фільму, а як елемент творення всієї 

національної героїки. При цьому увага звертається не лише на характеристики 

головного героя – «гарного хлопця», але й на героїв, які так чи інакше 

ототожнюються з політичною системою цієї країни. Так, можна згадати 

політично вивірений образ «будівника комунізму», який експлуатувався в 

СРСР, і втілювався то в трактористі, то у воїні Червоної армії, тощо. В ІІІ Рейху 

аналогом «будівника комунізму», був образ «арійця», який також мав чітко 

вивірену зовнішність, психологічні характеристики, і активно насаджувався 

мало не в кожному фільмі тієї епохи. Прикладом такого абсолютно 

концентрованого позитивного кіногероя в Радянському союзі є згаданий вище 

фільм Олександра Довженка «Земля», протагоніст в якому не лише 

поведінково, але й зовнішньо є абсолютно «плакатним». У його зовнішності 

злиті всі необхідні елементи зразкового «будівника комунізму»: проста краса, 

сила, дещо «тупа» рішучість та революційний запал. Думка про те, що увага до 

зовнішності позитивного героя властива, перш за все, нацистській вірі в 

«арійську расу», є цілком хибною. Далі ми детальніше зупинимося на образах 

політизованих кіногероїв, але зазначимо, що наявність еталону зовнішності 
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кіногероя властива практично всім потужним ідеологіям та політичним 

режимам. Навіть фактор візуальної привабливості «правильного» героя є 

надзвичайно важливим, оскільки глядач повинен дивитись на носія певних 

політичних цінностей не лише з ідеологічної, а й з естетичної, та навіть 

еротичної точки зору. Глядач має прагнути стати таким як цей герой. І якщо 

копіювання ідеалу зовнішності здебільшого є неможливим, то перейняти 

політичну поведінку позитивного героя глядач цілком здатен. Власне, всі 

елементи привабливості кіногероя є певною «обгорткою», що мають на меті 

«примусити» реципієнта поступово запозичувати у такого героя його політико-

ідеологічні настанови. 

При чому, мова йде не лише про авторитарні та тоталітарні, але й про 

демократичні політичні режими. В США свого роду еталонним був образ 

«успішної людини». Крім того, в Сполучених Штатах багато уваги приділялось 

образам всіх героїв, які так чи інакше асоціювались з політичною системою цієї 

країни: солдату, поліцейському, судді, тощо. Протягом тривалого періоду 

використання цих образів жорстко регламентувалось цензурою, елементи якої 

існують і понині. Далі звернемося до теми, що створення національного 

пантеону героїв є одним з головних завдань кіно у політичних процесах. 

Ще одна соціально-психологічна особливість кінематографу, що посилює 

його соціалізуючий вплив, полягає в тому, що він формує лише політичні 

макрообрази. На відміну від інших ЗМІ, кіно не може інформувати людину 

щоденно про політичні події, воно не здатне звертати увагу на більшість 

поточних політичних подій, тлумачити реципієнтам їх значення. Це викликано 

хоча б тим, що процес виробництва фільму займає не менше року, і таким 

чином, чисто технічно створюється значна часова дистанція між подіями в 

фільмі, і їх зв’язком із політичною ситуацією. Ця, здавалося б, вада 

кінематографу, насправді обертається його перевагою. Виходить так, що 

кінематограф завжди знаходиться над поточними політичними подіями, 

локальні і несуттєві політичні події залишаються поза фокусом уваги 

кінокамери. Таким чином, художній фільм відображає переважно базові 
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ідеологічні установки свого часу, акумулює концептуальні уявлення про 

політичне «добро і зло», отримує моральне право створювати історію своєї 

країни.  

Художнє кіно в поточному політичному процесі (короткотерміновій 

перспективі) являє собою певного «стороннього» - медіа, що не рефлексує над 

реальними теперішніми політичними подіями, майже ніколи не реалізує на 

екрані актуальних політичних дійових осіб, не відтворює конфлікти і 

суперечності конкретного історичного моменту. Така відстороненість і 

алегоричність кіно робить його чинником формування значно більш 

фундаментальних та довготермінових уявлень про політичну реальність, ніж ті, 

які формують телебачення, преса та інші медіа. В загальному плані, саме кіно є 

інструментом конструювання масових уявлень про політичний час – реальність 

розгортання політичного в його найбільш загальному вигляді. В цьому сенсі, як 

зазначалось вище, художнє кіно виступає чинником саме довготривалих 

політичних процесів. 

Сила впливу кінематографу на політичну свідомість полягає ще й в тому, 

що він впливає на політичну соціалізацію незалежно від рівня зацікавленості 

людей в політиці. Практично будь-яке суспільство є політично строкатим: в 

ньому присутні як представники різних політичних таборів, люди з більш або 

менш поміркованою позицією, верстви, що з більшою або меншою мірою 

критичного мислення сприймають політику, так і ті, які цією сферою не 

цікавляться взагалі. Не секрет, що аудиторією політичних телепередач або газет 

стає лише та частина суспільства, яка політикою цікавиться, і тому має більш-

менш сформовані погляди. Але якщо не всі люди дивляться політичні 

телепередачі, чи читають політичну пресу, то кіно дивляться практично всі. І 

найбільша його сила в тому, що воно не виказує своєї політичної 

заангажованості. На перший погляд, фільм може взагалі не стосуватись 

політики, однак закладені в ньому неявні політичні повідомлення, соціальні 

еталони та зразки поведінкових норм будуть мимоволі впливати на кожного 

глядача, формувати його ставлення до політики у її найбільш загальному 
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вираженні. Якщо взяти до прикладу радянське кіно, то практично в кожному 

фільмі, яким би аполітичним, на перший погляд, він не був, міститься 

ідеологічна складова. Це особливо стосується фільмів, знятих до 70-х років, де 

навіть у ліричних сімейних драмах прослідковується політично-виховний 

мотив. 

Відрізняє кіно від інших медіа в політичному сенсі і те, що фактично 

вони функціонують в різних сферах людської активності. Життя кожної 

людини в соціальному сенсі не є однорідним процесом, а складається з різних 

«соціальних просторів» - сфер, в яких людина проявляє себе по-різному в 

поведінковому, цілепокладальному, рольовому аспектах. Такими сферами, 

наприклад, є сімейні відносини, ділова діяльність, громадсько-політична, 

інтимна сфери, сфера розваг, тощо. Медіа, які висвітлюють політичні події, 

продукують політичний контент, за своєю суттю належать до громадсько-

політичної сфери, і включають своїх реципієнтів (глядачів, слухачів, читачів) в 

цей простір громадської та політичної активності. Фактично, навіть простий 

перегляд політичного ток-шоу є елементом включення людини в політичне 

життя. Знаходячись в просторі політичної (як і будь-якої іншої) активності 

споживач медіапродукції виробляє специфічний тип реакцій на отримувані 

політичні повідомлення. Тобто, в кожній сфері соціального життя, і зокрема, в 

громадсько-політичній, людина веде себе-по різному і по-різному «фільтрує» 

отримувану інформацію. Для нашого дослідження важливо те, що художнє кіно 

є єдиним політичним медіа, яке «знаходить» свого споживача не в громадсько-

політичній сфері соціальної активності, а в сфері розваг та відпочинку. Сама 

конвенціональність простору («фрейм») кінотеатру вказують людині на те, що 

тут вона відпочиває та розважається. Політична особливість кінематографу тут 

полягає в тому, що політика ті ідеологія «наздоганяють» глядача там, де він не 

збирається та не розраховує її побачити: кіно здійснює свій політичний вплив 

не в соціальному просторі громадського і політичного життя, а «на території», 

відпочинку та розваг. Зауважимо, що деяким виключенням тут можуть бути 

лише ті нечисельні кінофільми, які безпосередньо та цілком присвячені 



100 

 

політичній тематиці. В такому разі глядач може розглядати кіносеанс не як акт 

відпочинку, а як елемент свого життя як «людини політичної». Проте, в 

більшості випадків, фактично, кіно «виховує граючись» – включає людину в 

політику, чинить на неї соціалізуючий вплив, залишаючи у глядача суб’єктивне 

відчуття, що він все ще відпочиває та знаходиться по за політичною сферою. 

Потужність кінематографу в даному сенсі полягає в тому, що до сфери 

політичного життя проявляють інтерес далеко не всі громадяни, в той час як у 

сферу відпочинку включений абсолютно кожний. Таким чином, кіно в політиці 

виступає як «зброя масового ураження», що може доносити політичні 

повідомлення не лише вузьким сегментам населення (людям, зацікавленим 

отримати політичну інформацію), а усім підряд. До речі, не виключенням тут є 

діти та підлітки, для яких практично ніколи не створюється спеціальних 

політичних телепродуктів (з причини того, що в силу віку вони не мають права 

голосу). Кіно ж дозволяє залучати і цю вікову аудиторію до сфери політичної 

пропаганди, включатися в процес політичної соціалізації не з 18-річчя (вікової 

межі формальної політичної суб’єктності індивіда), а вже з того моменту, коли 

він стає здатним переглядати кінофільми. Вище оглядаючи вікові етапи 

політичної соціалізації ми зазначали, що дитина починає переймати поведінкові 

зразки та ціннісні установки з кіно ще на тому ранньому етапі свого розвитку, 

коли вона навіть не здатна усвідомити їх політичний зміст. Наприклад, дитина 

симпатизує кіногерою, хоче бути на нього схожою, герой стає її соціальним 

еталоном набагато раніше, ніж вона почне усвідомлювати політичну 

забарвленість такого кіногероя. Лише згодом, у підлітковому віці позитивний 

образ кіногероя в свідомості людини співставиться з тими ідеологічними 

конструктами, носієм яких такий герой є. Таким чином, і тут кінематограф 

підтверджує свій статус інструменту довгострокових політичних процесів, 

оскільки політичний вплив на дітей проявляється не відразу, а лише через 

багато років, в процесі становлення особистості як повноправного політичного 

суб’єкта. 
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Порівнюючи вплив на масову свідомість та політичну соціалізацію 

кінематографу, і найбільш спорідненого з ним медіа – телебачення, зупинимось 

на ще одному аспекті. Сьогодні, коли говорять про силу впливу комп’ютерної 

техніки на людину, часто зазначають той аспект, що комп’ютер не робить 

користувача пасивним, а вимагає від нього постійної активності, яка 

виражається щонайменше у безперервному вибиранні тієї чи іншої інформації. 

В цьому контексті часто кажуть, що всі інші медіа не вимагають такої 

активності, а роблять людину пасивним споживачем. Однак, у даної проблеми є 

і інший аспект. Порівнюючи діяльність людини зі споживання теле- і 

кінопродукції, також можна відзначити, що на відміну від телебачення, умовою 

перегляду кіно (перш за все – в кінотеатрі) є певна пізнавальна активність. 

Щоб проілюструвати, в чому така активність полягає, звернемося до 

буденної практики. В наші дні люди не так часто присвячують свою увагу 

безпосередньо перегляду телепрограм. Цей перегляд вже практично перестав 

існувати як самостійний вид діяльності. Найчастіше телебачення стає тлом для 

якоїсь іншої активності: розмов, прийому їжі, користування комп’ютером, 

тощо. Саме телебачення, розуміючи цей факт зараз створює таку телекартинку, 

яка вимагає найменшої концентрації уваги. 

Інша ситуація з художнім кіно. Тут ми підкреслюємо, що мова йде по 

перегляд кіно в кінотеатрі, оскільки його трансляція по телебаченню частково 

перетворює демонстроване кіно на феномен телебачення. Так от, кіносеанс вже 

за рахунок самого контексту («фрейму») кінотеатру створює певні умови 

перегляду: людина повинна спеціально прийти в кіно, обрати фільм, і дивитись 

його від початку і до кінця. Більшість інших видів діяльності під час перегляду 

фільму практично недоступні. Відповідно, перегляд кіно є результатом 

вольової дії, бажання подивитись кіно, що вже створює деякий силовий, 

мотиваційний фон для споживання кіноінформації. А сама умова перегляду в 

кінозалі створює жорсткі рамки, в яких глядач практично «вимушений» 

безперервно дивитись на екран. Згаданий вище російський кінознавець Г. 

Прожико з цього приводу пише: «Для того, щоб побачити видовище, необхідно 
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захотіти. Отже, момент активної волі, бажання і пов’язана з цим система 

очікувань, наявність моделей майбутнього видовища – очевидні. Саме активна 

позиція у сприйнятті кінотвору робить процес схожим на шляхи формування у 

людини образу реальності в цілому» [79; с. 17]. Тож, фактом є те, що 

включеність людини в споживання кінореальності створює ефект, коли глядач 

проживає разом з головним героєм його екранне життя: відчуває ті самі емоції, 

знаходиться в таких самих життєвих обставинах, тощо. Відповідно, цей процес 

ніяк не можна назвати пасивним. Перегляд фільму є активним проживанням 

глядачем фільму. Щоправда, інтенсивність цього психологічного процесу 

залежить від цікавості самого фільму, від того, наскільки він може «тримати» 

глядача, не даючи йому «випадати» з перегляду (відволікатись, спати, тощо), та 

наскільки фільм відповідає культурним установкам реципієнта. 

Тезу щодо активності пізнавальної діяльності в процесі перегляду фільму 

зазначає і американський психолог Рудольф Арнхейм. Він розглядає 

споглядання як «творчий процес створення візуальних моделей, що включає в 

себе активне вивчення об’єкту, його візуальну оцінку, відбір суттєвих рис, 

співставлення з інформацією і образами, що живуть в пам’яті людини, і,  

насамкінець, їх організацію у цілісний візуальний образ» [79; с. 22]. Р. Арнхейм 

далі зазначає: «Головним інструментом взаємин розуму, що пізнає, і світу є 

сенсорне сприйняття, і,  перш за все – візуальне. Сприйняття – це не простий 

механічний запис стимулів, що надходять з фізичного світу до рецепторів і 

органів людини або тварини, а у вищій мірі активне і творче закарбовування 

структурних утворень» [4; с. 8]. 

Розуміння такого активного змісту процесу сприйняття є для нас 

надзвичайно важливим, оскільки дозволяє продемонструвати, що отримуючи 

політичні послання з кіноекрану, глядач не просто їх пасивно сприймає, а 

активно проживає, інтеріоризуючи через вживання у долю героя, через активне 

сприйняття демонстрованих на екрані політичних подій не як просто картинки, 

а як реальності, в якій знаходиться, і яку пізнає глядач в процесі перегляду 

фільму. Як було сказано, цей процес пізнання, інтеріоризації політичних 
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феноменів з віртуального простору фільму по своїй суті практично не 

відрізняється від засвоєння реального життя і реальних політичних фактів. 

Тому кіно покликане стирати цю тонку межу між «кіношною» і реальною 

політикою, роблячи політичні конструкти, створені в кіно, реальністю в 

свідомості людей. 

Надалі аналізуючи кінозображення ми ще звернемо увагу, що потужний 

силовий фон сприйняття фільму створюється не лише за рахунок умов його 

перегляду (кінотеатру), а й в силу власних видових особливостей кіно, таких як 

специфічна побудова кадру та особливостей драматургії. Так, телебачення 

здебільшого тяжіє до діалогу, жанру бесіди, зокрема і умовної віртуальної 

бесіди з глядачем. Популярні на телебаченні інтерактивні шоу, в яких глядачам 

пропонується писати, телефонувати в студію або голосувати – с одного боку 

сприяють активнішому включенню споживача в перегляд. Проте, така 

активність абсолютно не споріднена тій активності споживання кіно, про яку 

автор зазначав вище. Відмінність полягає в тому, що телебачення в цьому сенсі 

можна назвати демократичним медіа: воно закликає глядача, голосувати, 

висловлювати свою думку, суперечити гостям у студії, тощо. Кіно ж, на 

противагу, є суто авторитарним засобом медіа, активність споживання якого 

забезпечується означеними вище умовами перегляду, коли глядач опиняється в 

необхідних для цього умовах. Одночасно, кіно не пропонує глядачу 

висловлювати жодної «зворотної реакції». Він може тільки споживати, тільки 

вживатись в ту роль, яка вже запропонована фільмом: або «існувати» в процесі 

перегляду на умовах, які задає фільм, або покинути кінозал. Навіть факт 

розуміння глядачем того, що кіно (на відміну від омани телебачення) ніколи не 

може бути прямим ефіром, посилює такий авторитарний ефект. Споживач знає, 

що кіно вже відзняте, і жодним чином вплинути не перебіг демонстрованих на 

екрані подій неможливо. 

У візуально-драматургічному сенсі телебачення тяжіє до використання 

крупних планів, які в поєднанні з означеною вище діалоговістю також різко 

скорочують дистанцію з глядачем. Такі комунікативні умови суттєво 
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нівелюють прірву між пересічним глядачем та особою на екрані. Саме тому 

такий телевізійний стиль часто погано співвідноситься с демонстрацією особи 

авторитарного лідера. Велич його персони можна драматургічно забезпечити 

лише використовуючи властиві кінематографу загальні плани, що покликані 

«обрамляти» значущість політичної персони. Дослідник Борис Борисов 

зазначає: «Телебачення тяжіє до крупного плану, жанру бесіди, що неминуче 

руйнує дистанцію, необхідну тоталітарній харизмі» [19; с. 362]. Такі 

особливості кіно спершу є просто комунікативними обставинами сприйняття, 

проте в довготривалій перспективі вони беруть участь у формуванні певної 

норми взаємин між громадянином і політичним лідером: формують стандарт 

ментальної дистанції між ними. Така норма дистанції згодом стає невід’ємним 

елементом як політичної культури так і панівного політичного режиму. 

Повертаючись до відмінностей кіно і телебачення, тут треба акцентувати 

увагу на тезі, яку автор вище побіжно зазначав. Вона полягає в тому, що 

серйозно говорити про вплив кіно на політичну соціалізацію, а отже і політичні 

процеси, можна лише в контексті того кіно, яке демонструється в кінотеатрах. 

Кіно ж, яке транслюється телебаченням, втрачає суттєві сутнісні ознаки фільму. 

Про деякі з таких, в контексті розгляду активного пізнавального процесу у 

сприйнятті візуальних образів, автор писав вище. Саме тому, на художні 

фільми, які демонструються на телебаченні поширюються телевізійні принципи 

впливу на масову політичну свідомість, не менше ніж кінематографічні. 

Одночасно, кіно на телебаченні втрачає частину свого сугестивного потенціалу. 

Неможливість концентрувати увагу глядача на фільмі, що йде на телебаченні – 

лише один з можливих прикладів таких відмінностей. 

Однак, телебачення змінює комунікативну сутність фільму не лише тоді, 

коли фільм проникає, так би мовити, на територію телебачення. За 

загальновідомим твердженням, якщо перша половина ХХ століття була епохою 

радіо і кіно, то друга половина стала часом телебачення. Ми не станемо 

сперечатись з цим очевидним фактом. Так само, «загальним місцем» в аналізі 

впливу медіа на політичну соціалізацію стала думка про те, що телебачення 
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змінило людину, переформатувало спосіб осягнення нею дійсності. Однак, в 

останні 50 років телебачення вплинуло не лише на власну аудиторію, але і на 

кінематограф. Це виявилося в тому, що в наш час під впливом ТБ суттєво 

змінилась кіномова – візуальний стиль передачі інформації через кіно.  

Сучасне телебачення відзначається тим, що практично вся інформація 

подається у «рваному» «кліпному» стилі, коли короткі яскраві картинки і 

сюжети стрімко змінюють один одного. Така швидкість сформувала ціле 

покоління людей, які не здатні надовго концентрувати увагу на одному 

предметі, а прагне до постійного «переключення» уваги. Відповідно, і до 

кінематографу люди «телевізійного» покоління ставлять (не усвідомлено) такі 

самі вимоги. Так, якщо сучасна людина, вихована телебаченням включить 

кінофільм, скажімо, 50-х років, то він їй здасться нестерпно повільним та 

нудним. Г. Прожико з цього приводу пише: «Стрімкість вторгнення телевікна в 

життя, в цивілізацію ХХ століття дозволяє наочно спостерігати як несхожі 

глядацькі установки людей різних поколінь, що співіснують в одному часовому 

просторі, але мають різні моделі світу, сформовані в «до» і «пост» телевізійну 

еру. Дід і внук, що сидять у одного телевізора зчитують на екрані не один й той 

самий зміст в силу своєї візуальної культури, вихованої в одному випадку 

кіноекраном, а в іншому – телебаченням» [79; с. 38]. 

Такий часовий детермінізм стосується не лише швидкості зміни сюжетів, 

а й загального відчуття правдоподібності, серйозності фільму. Так, дуже часто 

спостерігаючи дуже старий фільм, пересічний глядач нерідко знаходить його 

дещо наївним, і навіть смішним. Але це пов’язано не з браком художньої 

майстерності автору цього старого фільму, а з різністю культурних та 

візуальних установок людей, що живуть в різні епохи. 

Проблема такого «кіноісторизму» тісно пов’язана і зі створенням та 

сприйняттям політичних образів, оскільки автор політичного повідомлення, яке 

вкладене у фільм, і глядач цього фільму повинні знаходитись в єдиному 

історичному континуумі, в єдиній соціальній реальності. Бо політичні 

кінообрази, як і будь-які інші, мають свого роду «строк придатності» - 
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історичний період, протягом якого вони будуть правильно зчитуватись і 

сприйматись серйозно. Поза цим історично-просторовим континуумом, 

політичне кіноповідомлення не лише втрачає свій потенціал впливу на масову 

політичну свідомість, а й може почати справляти зворотній ефект – виставляти 

на посміховисько політичні образи, які в іншому часовому контексті 

сприймались дуже серйозно. Так, до прикладу згадаємо класичні кадри з 

фільму Сергія Ейзенштейна «Жовтень», де революціонери штурмом беруть 

Зимовий палац. Для свого часу цей фільм був серйозним пропагандистським 

інструментом, а описані в ньому події глядачі сприймали як правду в останній 

інстанції. З точки зору ж сьогодення, згадані кадри можна сприймати 

щонайменше з іронією. Так само сприймав би сучасний глядач кадри 

радянських демонстрацій на Червоній площі, чи бравурні репортажі з полів, які 

виходили на радянському телебаченні. 

Проблема історичних та просторових рамок поширення кіно, засвоєння 

його політичних смислів, і відповідно, міри впливу на політичну соціалізацію, 

розв’язується через означену вище характеризацію кінопродукції як такої, що 

функціонує лише в лоні певної культури. Лише в межах культури, в якій 

створено фільм, закладені в нього політичні повідомлення будуть коректно 

зчитуватись глядачем, та імплементуватись в адекватний для такого контенту 

політичний процес. Знову звернувшись до фільмів радянської епохи, 

підкреслимо, що їх «кіноідеологія» здебільшого не впливає на сучасного 

глядача, оскільки абсолютно не співвідноситься з актуальним для нього 

політичним процесом. Тобто, споживач старого фільму отримує з нього 

політичне повідомлення, яке є нерелевантним, і відповідно, 

дисфункціональним, щодо актуального політичного процесу. 

Тобто, якщо у просторовому вимірі межі впливу конкретного кінофільму 

на політичну соціалізацію здебільшого співпадають з межами культурних 

ареалів, то в часовому вимірі такі межі визначаються «політичними епохами», 

під якими ми розуміємо базові обставини протікання політичного процесу. 
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Такими обставинами є політичний режим, панівна ідеологія, фактор самого 

існування держави, в якій ці політичні процеси відбуваються, тощо.  

Відповідно, можна підсумувати, що межами поширення політичного 

впливу кінофільму (і відповідно, рамками його соціалізуючого впливу) є: в 

просторову сенсі – межі спільної політичної культури, а в темпоральному 

вимірі – межі політичної епохи, тобто комплексу базових обставин протікання 

політичного процесу. В цьому сенсі кіно є схожим і одночасно несхожим на 

інші медіа: як і у інших ЗМІ, політичний вплив кінематографу є обмеженим як 

в просторовому, так і в часовому сенсі. Проте, період такого впливу кінофільму 

є значно довшим ніж, відповідний період у телепередачі, газети, чи 

радіоповідомлення: він не обмежується лише строком актуальності певної 

політичної події, а зберігає свою «придатність до споживання» протягом всієї 

«політичної епохи», до якої такий фільм належить. Зазначимо, що окреслення 

таких меж впливу конкретного кінофільму на політичну соціалізацію варто 

розглядати як певне правило, яке знає велику кількість виключень. Більш точно 

охарактеризувати межі впливу художнього кіно на політичний процес можна 

лише за умов розгляду окремого фільму в усій його конкретності. 

Тож, з одного боку політична кінопропаганда діє лише в одному 

окремому суспільстві чи культурі і в конкретний час, а з іншого боку, та 

легкість, з якою ми зараз розпізнаємо пропагандистські повідомлення в старих 

фільмах є потужним інструментом, що дозволяє нам аналізувати 

кінопропаганду різних часів. До такого аналізу автор звернеться далі. 

Завершити огляд проблеми впливу кіно як мас медіа на процес політичної 

соціалізації необхідно звернувшись до питання взаємовпливу кінематографу з 

іншими ЗМІ. 

Розглядаючи вплив кіно на політичну соціалізацію у порівнянні з іншими 

ЗМІ, автор здебільшого звертав увагу на перевагу кіно у цій сфері. І хоча такий 

підхід є виправданим з огляду на предмет даного дослідження, треба звернути 

увагу і на іншу обставину. На нашу думку, виявляючи потужний соціалізуючий 

вплив кіно, не варто перебільшувати його самостійного значення. Справа в 
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тому, що можливості кіно, як ізольованого засобу впливу стають дуже 

обмеженими, якщо певний напрям політичної пропаганди не підтримується 

іншими медіа.  

Сьогоднішня людина живе у складному комунікативному середовищі 

(«інфополі»), і справжнє формування її як суб’єкта та об’єкта політичного 

процесу залежить саме від спільного впливу всіх видів ЗМІ на людину. Це 

важливо, оскільки сучасні медіа невірно було б розуміти як комунікатора, як 

певні зовнішні органи чуття, що надають інформацію про оточуючий світ поза 

межами безпосереднього фізичного осягнення. Перерісши такий етап, ЗМІ 

зараз є не згаданим комунікатором, що лише передає інформацію від виробника 

до споживача. Медіа в сучасному світі самі є таким виробником: вони 

виробляють (а не передають) інформацію, а сама інформація є не даними про 

зовнішній світ, а самим цим світом – віртуальною оболонкою існування 

людини, яка в безпосередньому сприйнятті постає як реальна. Реальним фактом 

політичного життя (в масовому уявленні про нього), політичного порядку 

денного, стає лише та інформація, яка створюється в медіа. Реальна же політика 

є певним джерелом даних для медіа, але лише основою, на якій формується 

віртуальна політика, що в розумінні масової людини є єдино реальною. 

Медіа ж в такому процесі виступають не розрізненими видами ЗМІ, а 

єдиною системою виробництва «віртуального» політичного процесу. В цю 

систему інтегрально вписане художнє кіно. На таку комплексність випливу 

ЗМІ, яка формує світогляд людини, звертали увагу багато авторів. Так, 

російський вчений В. Березін писав, що за допомогою інфополя «формулюється 

уявлення людини про істину, що об’єктивно існує, що в свою чергу допомагає 

людині орієнтуватись в реальності. В цьому випадку ЗМК, і ширше – 

комунікативні системи на базі сучасних технічних засобів – є лише 

інструментарієм, «органами» для проникнення в об’єктивну реальність, 

«засобами» для поєднання різноманітних досвідів і відчутного визначення 

людського феномену в космосі» [12; с. 68]. Проте, якщо в такому просторі 

віртуальності, більшість медіа вдають, що вони є лише «об’єктивними 
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комунікаторами», що транслюють реципієнту «справжню» інформацію, то кіно 

є єдиним ЗМІ, яке знаходиться у цілком віртуальному політичному просторі, 

оскільки навіть не претендує на роль достовірного передавача інформації про 

реальність. Сюжети, герої, обставини в кінофільмі всі є вигаданими. Про це 

відомо глядачу, проте конвенціональна природа кінофільму передбачає, що на 

час перегляду глядач умовно прийме за реальне все, що побачить на екрані. 

Виходить за межі цієї «угоди» зі споживачем лише той факт, що згодом 

побачені на екрані вигадані події починають вписуватися в цілком справжню 

політичну картину світу глядача, що «вдало» доповнюється повідомленнями, 

отриманими через інші медіа. 

Думку про те, що інформаційне середовище стає свого роду оболонкою 

віртуальності, в якій живе сучасна людина, підтверджує і відомий канадський 

вчений Маршалл Маклюен. Він пише: «…в епоху інформації середовищем стає 

сама інформація…інакше кажучи, телеглядач, знову і знову сприймаючи потік 

повідомлень, настільки зживається з ним в результаті тривалого постійного 

«мусування», що світ інформації стає більш близьким і знайомим, ніж 

безпосереднє побутове оточення» [58; с. 4]. В цьому контексті треба ще раз 

підкреслити, що як ми побачимо далі, кіно хоч і є самостійним потужним 

засобом впливу на політичну соціалізацію, воно практично ніколи не 

використовувалось окремо від інших ЗМІ. Саме комплексне використання ЗМІ 

дозволяє досягати великих результатів в формуванні масових уявлень про 

політичний процес, і в результаті – впливу на нього, оскільки разом ці засоби 

створюють тотальне інформаційне поле, яке за умов відсутності інформаційних 

альтернатив, сприймається як єдина політична реальність.  

Крім того, взаємодія кіно та інших ЗМІ у формуванні громадської думки 

розуміється як необхідна ще й тому, що ці різні засоби інформації не 

замінюють один одного, а діють на різних рівнях: як було сказано вище, кіно – 

на рівні макрообразів, а телебачення, радіо і преса – переважно на рівні 

поточної політики. Функціонуючи в системі ЗМІ, кіно не лише разом з іншими 

медіа формує політичний порядок денний для мас, але й чинить вплив на самі 
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інші медіа. Український кінокритик Олександра Ковальова вважає, що сучасне 

суспільство Заходу звикло до сприйняття політичної реальності у її 

кінематографічному вигляді, і вимагає відповідної подачі від інших медіа: «Ми 

– покоління хеппіендів. Всі поголовно, навіть милі німецькі бабусі - суцільне 

покоління хеппіендів, ми навчені і приучені Голлівудом. Революція повинна 

бути красивою і швидкою, реформи – блискавичними. Ворог повалений і 

біжить, переможці радіють. Ось такими мають бути революції – 

кінематографічнішими. А затяжні незрозумілі війни, чи то цивільні, чи то 

гібридні - це не хеппіенд. Де феєрверки? Де переможний поцілунок Порошенка 

із Заходом? Де пафосна музика на фінальних титрах?» [43]. Тобто, 

проблематика особливостей впливу кіно як медіа на політичну соціалізацію 

включає в себе не лише формування засобами ЗМІ віртуального 

інформаційного простору, в якому формуються уявлення мас про політику, але 

й питання складного комплексу взаємодій між самими медіа, які в процесі 

виробництва політичного контенту змінюють одне одного. 

Логіка виявлення особливостей художнього кіно як чинника політичної 

соціалізації, як зазначалось вище, передбачає визначення його як певної 

комунікативної системи та складного подвійного феномену, що одночасно є 

засобом медіа та видом мистецтва. Тож, після розгляду кіно в контексті ЗМІ, 

необхідно виявити його особливості як виду мистецтва. Відповідно до 

предмету дослідження, увага буде приділятись не всім численним 

особливостям кіно в даному контексті (ці особливості є предметом вивчення 

окремої науки – кінознавства), а лише тим, характеристикам фільму як витвору 

мистецтва, що впливають на нього як на такий фактор політичний соціалізації. 

Існує два великих роди мистецтв: традиційні, такі як театр, образотворче 

мистецтво, музика, література – які сформувались давно, і є в тому чи іншому 

вигляді, супутниками людини протягом всієї історії. Другий рід мистецтв – 

техногенні, тобто ті, виникнення яких стало результатом науково-технічної 

революції, і винаходів технічних засобів, без яких ці мистецтва неможливі. До 
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цих мистецтв належать фотографія, кіно та цифрове мистецтво (англ. «Digital 

art»).  

Поглянувши на означене розмежування поверхово, можна легко віднести 

кіно до другого виду мистецтв (що автор і зробив у попередньому абзаці). І 

хоча таке «приписування» кіно до техногенних мистецтв в цілому є вірним, 

необхідно звернути увагу і на деякі особливості кіно в контексті такого 

розмежування. Чітке визначення місця художнього кіно серед інших мистецтв є 

важливим для даного дослідження, оскільки кожен вид мистецтва має власний 

арсенал впливу на людину, її погляди, переконання, вподобання, і в кінцевому 

результаті – на її «я» як сформованої особистості. З метою окреслення такого 

арсеналу, яким володіє кіно, необхідно коротко звернутись до його 

генеалогічного зв’язку з іншими мистецтвами, з лона яких вийшов 

кінематограф. Це дасть нам змогу визначити, яким чином кіно як мистецтво 

чинить вплив на масового глядача, забезпечує його органічне включення в світ 

політичного, а через зміну його поглядів та переконань – і на сам політичний 

процес. 

Кожен вид мистецтва є не самостійним «феноменом в собі», ізольованим 

від інших форм творчої діяльності людини, а зростає на основі та в постійному 

синтезі з іншими мистецтвами. Творче начало людини проявляється як потік 

культури, що знаходиться в постійному розвитку, постійно «виходить за межі» 

відомого досвіду, тим самим стимулюючи розвиток цивілізації. В цьому 

полягає взаємозв’язок різних видів мистецтва. Наприклад, фотографія виникла 

на основі образотворчого мистецтва, запозичивши з нього закони композиції, 

перспективи, роботи з кольором, тощо. Відповідь на питання, результатом 

синтезу яких мистецтв є кіно буде вже не такою очевидною, як у випадку з 

фотографією. Більш детальний розгляд даного питання демонструє важливий 

факт, що кіно є синтетичним явищем не лише через поєднання в ньому 

елементів ЗМІ та мистецтва, а й тому, що як вид мистецтва, воно теж є 

результатом синтезу кількох інших видів. 
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Художнє кіно увібрало в себе всі чотири основні види класичних 

мистецтв. З літературою воно пов’язане за рахунок сценарію, оскільки сам 

сценарій безперечно, є літературним твором. Музика є невід’ємною частиною 

звукового світу фільму. З театром кіно пов’язане через акторську гру та 

режисерську роботу. З образотворчим же мистецтвом кіно поєднується через 

мову візуальної образності, яка є інтегральною частиною фільму. 

Американський дослідник Джозеф Боггс так характеризує кіно як синтетичне 

мистецтво: «Подібно живопису і скульптурі, кіно використовує контур, 

фактуру, колір, форму, об’єм і масу, а також світлотінь. Багато з правил 

композиції, що використовуються в кіно, аналогічні тим, що застосовуються у 

живописі та скульптурі. Як і драма, кіно спілкується із глядачем візуально, 

через драматизм дії, жести, експресію, і вербально – в діалозі. Подібно музиці і 

поезії, кіно використовує витончені, складні ритми; З поезією кіно зближує, 

зокрема, використання образів, метафор і символів. Як і в пантомімі, образ що 

рухається знаходиться в кіно у центрі уваги; як і в танці, цьому образу властиві 

характерні ритмічні особливості» [106; с. 3].  

Такий розгляд зв’язку кіно та інших мистецтв здається очевидним, однак 

є доволі поверховим, і не розкриває глибини впливу кіномистецтва на масового 

глядача, і тим більше, мало наближає нас до розуміння політичних наслідків 

таких особливостей кінематографу. Кінознавець Наталя Агафонова зазначає, 

що синтетичність кіномистецтва є глибшою, ніж здається на перший погляд. 

Порівнюючи кіно з літературою і образотворчим мистецтвом, вона пише: 

«Література оповідає, але не зображенням, а словом. Образотворче мистецтво ж 

не здатне до оповідання, бо його візуальний образ є статичним, позбавленим 

можливості розвитку в часі» [1; с. 5]. Інший дослідник – знаменитий 

культуролог та семіотик Юрій Лотман в роботі «Семіотика кіно і проблеми 

кіноестетики» пише: «Динамічний наративний текст (як у літературі), який 

створюється засобами зображень (зримих іконічних образів), складає сутність 

кіномистецтва» [52; с. 140]. 
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Щодо «взаємин» кіно і театру, то порівнюючи силу психологічного 

впливу цих двох видів мистецтв, Н. Агафонова наголошує на приматі кіно: 

«…сила емоційного напруження кіноглядача може перевищувати ступінь 

емоційного співпереживання глядача театрального, оскільки аудіовізуальна 

образність і специфічний простір комунікації (затемнений зал) посилюють 

відчуття адекватності кінотворів так званій об’єктивній реальності, що 

переживається глядачем як «сон наяву». Візуальні (пластичні) і чутні (звукові) 

виразні засоби, методи їх співвіднесення (монтажу) дозволяють досягати в 

екранних творах надзвичайно потужного психологічного напруження» [1; с. 6]. 

Силу психологічного впливу кіно посилює і той факт, що в кіно не лише герой 

ментально сприймається як достовірний, але і все його оточення, весь простір 

дії у його предметній конкретності. Така конкретність і «справжність» простору 

робить його своєрідним додатковим гравцем, який  «промовляє» глядачу 

політичні повідомлення про героїв і події. В цьому полягає важлива відмінність 

від театру де декорації є умовними. 

З точки зору впливу на політичну соціалізацію важливим є і те, що 

згадана вище Н. Агафонова зазначає, що театр за своєю суттю є 

«демократичним» в тому плані, що дозволяє глядачу самостійно обирати 

пріоритети своїх контактів з образним світом спектаклю. Глядачу в 

театральному залі в кожний момент відкритий весь простір дії, він самостійно 

обирає пріоритети власної уваги. Кіно ж в цьому плані є «авторитарним», 

оскільки глядач може бачити лише те, що в кожний конкретний момент йому 

демонструє камера [1; с. 7]. Її об’єктив в умовах кіно є «зоровим апаратом» 

глядача, яким сам глядач не володіє. Таким чином, за глядача в кіно режисер 

робить вибір, «що дивитись, а що ні». Однак, за умови продуманої 

операторської роботи такий «диктат режисера» сприймається глядачем як 

природній. Це створює простір для непомітної маніпуляції. Такий ефект є ще 

одним інструментом нав’язування суб’єктивної точки зору авторів фільму 

масовому споживачу. 
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Думку, що кіно є унікальним мистецтвом, в якому синтез інших мистецтв 

був помножений на безпрецедентні для свого часу технічні можливості, 

висловили ще перші теоретики кінематографу. Французький філософ Анрі 

Бергсон звернувся до цієї проблеми в праці «Ілюзія кінематографу», що вийшла 

ще 1906 року. Набагато пізніше в цілісну концепцію розвинув погляди 

Бергсона філософ Жиль Дельоз. Він вважає, що близьке, як ми зазначали вище, 

до кіно мистецтво фотографії, насправді є повною протилежністю ній. На 

відміну від статичності фото, кіно за своєю суттю є динамікою, точніше, 

ілюзією динаміки, оскільки динамічним кіно робить лише недосконалість 

людського зору, який нездатний розрізняти окремі кадри, якщо вони 

демонструються зі швидкістю в 24 в секунду, або більше. Ідею синтетичності 

кіно Дельоз втілює в двох поняттях, що з точки зору сучасності є базовими для 

розуміння психологічного впливу цього мистецтва: образ-рух та образ-час. 

Образ-рух по суті є процесом становлення і зміни образів простору кіно в 

людській свідомості, що в своїй динаміці і формують сенс. [28; с. 44] Тобто 

кожний елемент віртуального кінематографічного простору, в тому числі і 

герої, що в цьому просторі «живуть», є співучасниками творення того сенсу, 

який глядач зчитує з екрану. Відповідно, весь простір фільму за певних 

комунікативних умов є територію маніфестації політичного, яке за результатом 

його сприйняття глядачем стає справжнім знанням цього глядача про політику. 

Образ-рух разом з образом-часом (специфічною формою протікання часу і 

фіксації його послідовності в кіно) створюють «другу реальність» фільму, яка, 

на думку Дельоза, змінює саму структуру відчуттів людини [28; с. 80]. 

На ключову перевагу кіно у порівнянні з іншим техногенним видом 

мистецтва – фотографією звертає увагу і дослідник Сергій Смирнов: «…фото 

маніпулює виключно минулим часом: фотографія – це завжди зафіксована мить 

минулого. Кіно також пропонує глядачу зафіксоване на плівці минуле. Але в 

силу динамічної екранної образності, високої життєподібності і характеру 

сприйняття фільму у темному просторі кінотеатру кіно викликає надзвичайно 

високу гостроту співпереживання і ступінь самоідентифікації глядача з тим або 
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іншим персонажем. В результаті в кінозалі народжується ілюзія справжнього 

часу – «теперішності» подій, що відбуваються на екрані. Таким чином, кіно 

змогло запропонувати людині «ілюзорну реальність»» [82; с. 9]. До цього 

важливого ефекту кіно ми звернемося надалі, розглядаючи психологічну силу 

сприйняття подій національної історії не як того, що відбулось «давним-давно», 

а як драми, що розгортається тут і тепер, на наших очах. 

Можна сказати, що кіно є результатом взаємодії традиційних мистецтв з 

одного боку, і досягнень науки (технічних засобів кінозйомки) – з іншого. В 

науковій літературі звертають увагу на декілька наслідків такого «союзу» 

мистецтва і техніки, який створює базу для впливу кіно на масове уявлення про 

політику, політичну соціалізацію, а отже, і на сам політичний процес. Можна 

виокремити три головні характеристики кіно як техногенного виду мистецтва: 

- Фотографічність. Кіно створює ефект «життєподібності», який, як ми 

зазначали, недоступний традиційним мистецтвам. Цей ефект є додатковим 

фактором сприйняття екранної реальності як правди. 

- Тиражність. Якщо, скажімо, картина може існувати лише в одному 

екземплярі (звичайно, всі інші «такі ж» картини будуть копіями), то кінофільм 

не знає поняття копія-оригінал. Він може тиражуватись в необмеженій 

кількості копій, не втрачаючи своєї оригінальної сутності. 

- Всюдисущість. Кінофільми, як і інші види техногенного мистецтва, 

можуть поширюватись з блискавичною швидкістю по всій планеті, і проникати 

буквально в кожну «голову» [82; с. 8]. 

Все це разом, помножене на власні якості кінотвору, як засобу 

психологічного впливу, робить кіно потужним техногенним інструментом 

впливу на політичну соціалізацію. Сергій Кара-Мурза в роботі «Маніпуляція 

свідомістю» підкреслює значення синтезування різних видів мистецтв для 

справляння потужного маніпулятивного впливу: «Дуже важливими є сенси, 

приховані в образах…Зрозуміло, що ефективніше всього діють комбінації 

знакових систем, і за наявності знання і мистецтва можна досягнути 
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величезного синергетичного (кооперативного) ефекту просто за рахунок 

поєднання «мов»…» [39; с. 16]. 

Окремо варто звернути увагу на зазначену вище якість кіно як тиражного 

мистецтва. На перший погляд, така характеристика є суто технічною, проте за 

умови більш глибокого розгляду у факторі тиражності криється важливий 

політичний зміст, який багато в чому пояснює факт ефективності масового-

психологічного впливу кінематографу, а отже і його роль як чинника 

політичної соціалізації. Для експлікації даної думки детальніше звернемося до 

цієї проблеми. 

Кожен класичний твір мистецтва існує в єдиному екземплярі, який ми 

називаємо оригіналом. У нього може бути безліч копій, проте саме 

оригінальний твір «притягує» глядача, лише цей один матеріальний предмет 

наділяється надзвичайною цінністю. Не зважаючи на мільйони копій образу 

Джоконди Леонардо на Вінчі, лише справжня картина, що знаходиться в Луврі, 

викликає постійний інтерес публіки. Це відбувається попри те, що власне, той 

самий образ можна в будь-який момент часу побачити, скажімо, у 

електронному вигляді. Не зважаючи на інформаційну революцію, для 

класичного мистецтва продовжує діяти беззаперечний платонівський дуалізм 

оригіналу і копії, в якому копія може краще або гірше імітувати оригінал, проте 

за жодних умов не здатна з ним зрівнятись. В цьому сенсі кіно стало явищем 

постмодерну в тому значенні, що воно як мистецтво не знає такого дуалізму. У 

кіноплівки або цифрового носія не існує «оригіналу», який би сутнісно 

перевершував зроблені з нього копії. В цьому полягає феномен тиражності 

кіно: його можна копіювати мільйонами екземплярів, не втрачаючи при цьому 

якісні властивості фільму як твору мистецтва. Французький філософ Абрахам 

Моль назвав таке явище «новою автентичністю», характерною виключно для 

сучасного технологічного суспільства [19; с. 491]. На якісно новий тип взаємин 

між мистецтвом і його споживачем в епоху тиражності звертає увагу Борис 

Борисов: «В ХХ столітті техніка перестала бути антиподом мистецтва. 

Спочатку фотографія, потім кіно, телебачення, грамзапис порушили не лише 
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патріархальне таїнство контакту між митцем і суспільством. Вторгнення у 

сферу цих мистецтв нових технологій похитнуло не лише сам статус митця в 

суспільстві. Ринок перетворив їх на «виробника» та «споживача». А якщо є 

ринок, то неминучими стають і закономірності ціноутворення. Здешевлення 

видовища стало можливим за його масовості. Твір мистецтва неминуче 

перетворювався на товар, матеріальну цінність. Сучасні взаємини оригіналу і 

копії породили новий тип контакту» [19; с. 491]. 

Сам цей феномен нічого би нам не повідомляв про політичні властивості 

кіно, якби тиражність стосувалася лише фільму як форми. Проте, та сама 

властивість поширюється і на зміст кінопродукції: кінематограф для 

багатомільйонної аудиторії генерує образи, які для масового глядача часто 

стають більш реальними, ніж дійсно існуючі прототипи цих образів. 

Наприклад, війна, яку глядач побачив на екрані є для нього набагато більш 

реальною, ніж справжній воєнний конфлікт, що послужив першоосновою для 

фільму. Це відбувається тому, що кожна секунда фільму, як правило, є набагато 

більш насиченою подіями, видовищами та переживаннями, ніж реальне життя. 

Для опису такого феномену французький філософ Жан Бодрійяр 

використовував поняття «гіперреальності» - зображення, що не відсилає до 

жодних реальних прототипів, підміняє їх собою, і при цьому перевершує 

реальність за ступенем достовірності [15; с. 67]. Тобто, якщо на кіноекрані 

демонструється фільм, знятий на основі реальних подій, то в певному сенсі ми 

бачимо недосконалу (з точки зору точності репрезентації оригіналу) копію 

реальних подій. Проте, парадоксальним чином, така недосконала копія постає в 

свідомості споживача більш реальною, ніж справжня подія-прототип. Копія 

перевершує оригінал за рівнем своєї переконливості, і тим самим заміщує 

собою реальне життя.  

Явище такого заміщення ефективно працює в політичній площині, стає 

невід’ємним елементом становлення людини як політичної істоти. За рахунок 

тиражності кінематограф «виробляє» політичну «другу реальність» для 

мільйонів глядачів, створює для них політичне минуле, сьогодення і майбутнє, 
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заволодіває думками мас в тій мірі, в якій екранний симулякр є більш реальним, 

ніж саме життя. В попередньому розділі, аналізуючи комунікативні зміни в 

масовому суспільстві, ми звертали увагу, що такий вплив кіно відбувається в 

силу того, що сучасні медіа сягають набагато далі, ніж реальні органи чуття 

людини. Тому здебільшого, інформація про певну подію, яку глядач отримує в 

кіно, це і є практично все, що він взагалі може знати про цю подію. Надалі ми 

детальніше зупинимося на тому, як така гіперреальність кіномистецтва створює 

для цілих суспільств, а інколи і всього світу політичну історію, а також візії 

сьогодення і майбутнього. В результаті сама сфера політики в її розгортанні, 

тобто весь політичний процес, постає в очах глядача іншим, ніж він є в 

реальності. Це, в свою чергу, суттєво змінює траєкторію поведінки мас в 

політичному процесі, докорінно модифікує розуміння пересічною людиною 

того, що, власне, є самою політикою. 

Зазначимо, що така реальність кіно, звичайно ж, не знищує 

повсякденність, з якою стикається глядач як тільки він відходить від екрану. 

Але кіно надає життю іншу оптику, свого роду спеціальні «лінзи», через які 

реальність більше не є самою собою, а перетворюється на функцію, покликану 

лише підтверджувати або відтіняти «другу реальність». Для повного розуміння 

такого процесу ще раз повторимо наведену раніше тезу, що така «друга 

реальність» не створюється виключно кінематографом, а транслюється всім 

комплексом медіа. Ми ж виявляємо в цьому процесі роль власне кіно. 

Культуролог Юрій Лотман зазначає, що сучасне техногенне мистецтво, 

здавалося б, максимально наближається до життя, але це насправді сильно 

віддаляє його від життя реального. Коли виникло кіно, у мистецтво, «замість 

подоби життя увірвалося саме життя» [53; с. 269-270]. Створювана ж таким 

чином «друга реальність» - це ідеологія в широкому сенсі цього слова.  

Вище ми означили ряд особливостей впливу кіно на політичну 

соціалізацію як синтетичного і техногенного виду мистецтва. Однак, мабуть, 

головна його особливість в цьому плані полягає в тому, що через свою 

техногенність кіно з першого дня існування розглядалось як народний вид 
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мистецтва, як такий, що доступний всім і кожному, незалежно від рівня освіти, 

віку, чи соціального статусу. Фактично, в перші роки свого існування, кіно 

мало статус дешевої, «ярмаркової» розваги. Однак пізніше, збагатившись 

майстерністю режисерів, сценаристів, акторів, досягненнями техніки, кіно 

стало першим з мистецтв, яке потужно вирвалось за межі вузького кола 

поціновувачів, стало інструментом донесення (в тому числі і політичної) думки 

до всіх, не розрізняючи кордонів і соціальних статусів. Техногенність 

кінематографу вперше дозволила засобам мистецького впливу на свідомість 

поширитись не на певну аудиторію людей, що цікавляться мистецтвом, а на все 

суспільство. І хоча раніше також мистецтво спорадично виконувало функції 

політичного соціалізуючого впливу (через картини, книги, тощо), справді 

масштабного пропагандистського розмаху цей вплив вперше набув саме з 

появою кіномистецтва. 

Щоправда, говорячи про вплив кіномистецтва на політичну соціалізацію, 

необхідно зробити одну поправку. На думку автора, для уникнення певної 

плутанини, треба розмежувати популярне і елітарне кіно, оскільки слово 

«кіномистецтво» традиційно більше стосується саме другого. І справді, 

найбільшого свого розвитку кіно як вид мистецтва досягло саме в тих фільмах, 

які прийнято називати нішевими – тобто створеними для обмеженої аудиторії 

поціновувачів. Таке кіно має різні назви: арт-хаус, авторське кіно, незалежне 

кіно (в США), тощо. Безперечно, найбільшого розвитку режисерське, сценарне, 

звукооператорське мистецтво, кіномова, досягли саме в фільмах, що належать 

до цієї категорії. Очевидно і те, що політичний дискурс присутній в багатьох 

«артхаусних» кінофільмах. Відповідно, вони також чинять соціалізуючий вплив 

на своїх глядачів. Проте, самі ці глядачі, тобто аудиторія популярного та 

авторського кіно суттєво відрізняються (хоча, безперечно, і частково 

пересікаються). Окрім суто кількісної різниці (аудиторія популярного кіно 

набагато чисельніша) існує також і якісна складова: до прихильників 

авторського кіно відносяться здебільшого високоосвічені, культурно обізнані 

верстви населення. Таке розмежування є об’єктивним, оскільки образний світ 
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та оповідна структура авторського фільму здебільшого є доволі складною, і її 

сприйняття потребує вміння інтерпретувати складні культурні коди, а сам 

глядач повинен бути готовим до розуміння нетривіальних творчих прийомів, 

які використовують режисери такого кіно. Проте, не дивлячись на відносну 

нечисленність глядацької аудиторії даної категорії фільмів, їх не можна просто 

ігнорувати в межах нашого дослідження, оскільки таке кіно впливає на 

політичне становлення тієї верстви населення, яку прийнято називати «творчою 

меншістю» - чисельно невелику суспільну групу, яка проте, є головним 

виробником політичних сенсів суспільства та генератором політичного порядку 

денного. 

Тут постає проблема розмежування авторського і популярного кіно. З 

цього приводу як в науці так я в середовищі кінолюбителів давно точаться 

дискусії, однак консенсусу в даному питанні досі немає. В межах даної роботи 

немає змоги звертатись до аналізу цієї складної проблеми. Автор вважає за 

доцільне зазначити лише те, що ключовою ознакою популярного кіно є те, що 

воно доступне для перегляду в неспеціалізованих кінотеатрах, і сюжетно 

розраховане на масову аудиторію. Проте, як популярне так і авторське кіно, без 

сумніву, є чинниками політичної соціалізації, хоча аудиторії таких фільмів і не 

збігаються. В якості прикладу варто згадати російські кінофільми «Складно 

бути богом» або «Левіафан», які з самого початку створювались для відносно 

неширокої аудиторії поціновувачів, проте через свою політичну актуальність 

набули розголосу і політичного значення, що виходило далеко за межі 

середовища інтелектуалів.  

Представники крайніх поглядів на розмежування авторського і 

популярного кіно вважають, що останнє взагалі не можна вважати мистецтвом, 

оскільки кіноіндустрія є своєрідною машиною з серійного виробництва образів, 

яка орієнтується виключно на касові збори і тому повністю позбавлена 

творчого начала. Якщо прийняти таку точку зору, виходить, що зазначені вище 

особливості політичного впливу кіномистецтва взагалі не стосуються 

популярного кіно. Проте, автор дотримується думки, що кожний фільм в тій 
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або іншій мірі є проявом мистецької творчості, і тому фактори впливу 

мистецтва кіно на політичну соціалізацію стосуються всієї продукції, що 

виробляє ця індустрія. 

Отже, вплив кінематографу на політичну соціалізацію є психологічним 

процесом, який протікає в сфері споживання інформації і визначається 

естетичними факторами кінематографічного впливу. Відповідно, вплив 

художнього кіно на політичну соціалізацію має три ключові аспекти: 

психологічний; аспект споживання медійного контенту; та аспект інтеріоризації 

політичного в його естетичному (мистецькому) вираженні. 

У віковому розрізі художнє кіно є потужним чинником політичної 

соціалізації на етапі становлення абстрактних уявлень про політичне 

(підлітковий вік) та етапі зрілості, протягом якого процес політичної 

соціалізації з різною мірою інтенсивності продовжується. У дорослому віці кіно 

справляє істотний вплив на індивідуальні та надіндивідуальні цінності, 

установки, стереотипи і норми поведінки. Концептуальними основами 

дослідження впливу художнього кіно на політичну соціалізацію особи є теорія 

соціального навчання, теорія культивування та  когнітивна 

(конструктивістська) теорія. 

Основними особливостями впливу художнього кіно як медіа на процес 

політичної соціалізації є: ілюзорний характер кінематографічного зображення, 

занижений (в порівнянні з іншими медіа) рівень глядацьких вимог щодо 

достовірності змісту, відносно високий рівень емоційної складової сприйняття 

інформації, цілковита вигаданість демонстрованих подій та їх сприйняття 

глядачем як практично реальних, фактор сприйняття подій від першої особи, 

відносна «авторитарність» комунікаційних умов сприйняття кіно, значна міра 

відстороненості кіно від поточних політичних подій, наявність впливу навіть на 

частину суспільства, що не цікавиться політикою, функціонування політичного 

кіно в сфері розваг та відпочинку, відносно високий рівень концентрації уваги 

за умови перегляду фільму в кінотеатрі. Межами поширення політичного 

впливу кінофільму (і відповідно, рамками його соціалізуючого впливу) є: в 
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просторову сенсі – межі спільної політичної культури, а в темпоральному 

вимірі – межі політичної епохи, тобто комплексу базових обставин протікання 

політичного процесу. 

Особливості впливу художнього кіно як мистецтва на політичну 

соціалізацію пов`язані з фактором його синтетичності (кіно є результатом 

синтезу художніх та комунікативних засобів комплексу інших мистецтв) та 

техногенності (широким використанням сучасних технічних можливостей 

впливу на глядача). Основними характеристики кіно як техногенного виду 

мистецтва є: фотографічність, тиражність та всюдисущість. 
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РОЗДІЛ 3  

Особливості легітимації політичної влади засобами художнього кіно 

 

В попередньому розділі нами була виявлена роль кіно у політичній 

соціалізації членів суспільства. Тобто, з’ясовано його вплив на індивідуальний 

розвиток людини, процес її включення в політичне життя, психологічний за 

своєю суттю процес формування уявлень про політичну дійсність. Для цього 

автор звертався як до суто психологічних аспектів такого процесу, так і до 

властивостей художнього кіно як медіа та мистецтва. Проте, процес політичної 

соціалізації, який у конкретному розгляді є суто індивідуальним, має і 

загальносуспільні наслідки. Як зазначалось, впливаючи на особистісне 

політичне становлення членів суспільства, кіно, по суті, змінює і 

загальносуспільні напрями політичного розвитку. Власне, для цього воно і 

використовується суб’єктами політики. Тож, після розгляду індивідуального 

рівня впливу кіно, автор вважає за необхідне перейти до дослідження його 

функціонування на рівні всього суспільства. Мова йде про взаємозв’язок 

художнього кіно із ідеологією та панівним політичним режимом. Такий зв'язок 

не є абстрактним, а полягає в тому, що політичний режим розглядає 

кінематограф як один із інструментів власної легітимації в очах громадян. 

Ідеологія ж у її сучасному розумінні існує лише в лоні медіа, які її постійно 

відтворюють, візуалізують, транслюють всьому суспільству. В будь-якому разі, 

масове нав’язування ідеології покликане виконувати єдину головну функцію – 

підвищувати символічне значення діючої влади чи окремих її представників в 

очах суспільства. Таким чином, художнє кіно у його зв’язку як з ідеологією так 

і з політичним режимом ми можемо розглядати як інструмент легітимації 

політичної влади. 

Важливо, що кінематограф використовується не лише як засіб 

легітимації, але й як інструмент делегітимації – профанації образів політичних 
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режимів, ідеологій чи політичних лідерів. Головними інструментами такого 

делегітимуючого впливу в художньому кіно є демонізація та використання 

засобів комічного. Особливо популярним є останній інструмент, метою якого є 

зняття з політичних лідерів та режимів елементів пафосу, серйозності, 

історичної важливості, і перетворення їх на стійкий об’єкт гумору. 

Найвідомішим історичним прикладом тут є Адольф Гітлер, та нацистський 

режим як такий, який ще за часів свого існування став об’єктом висміювання, а 

після розгрому породив цілий список комедій. Першою в даному переліку стала 

комедія Чарлі Чапліна «Найвеличніший диктатор» (1940), а згодом до неї 

додались фільми «Де фронт» (1970), «Жорстокі битви на м’яких постелях» 

(1974), «Фюрер з’їхав з глузду» (1974), «Дядя Адольф за прізвиськом Фюрер» 

(1978), та багато інших. Метою використання таких комічних засобів є 

зведення нанівець зусиль політичного режиму з власної сакралізації в очах 

суспільства. 

Вплив кінематографу на процес легітимації влади помітний і на 

буденному емпіричному рівні. Велика кількість кінофільмів створюють 

позитивні образи держави, або окремих її складових, а самі ці держави 

провадять політику с підтримки виробництва такого політично орієнтованого 

кіно. Такі зусилля держав направлені на створення позитивного образу її 

інститутів, методів і засобів здійснення влади, на виправдання самої політичної 

епохи, тобто, в кінцевому рахунку, на підвищення власної легітимності. 

Тобто, припущення про використання кінематографу для легітимації 

влади виглядає аксіоматичним навіть за умови елементарного звертання до 

повсякденного досвіду. Проте, такий досвід не відповідає на питання, яким 

чином відбувається процес такої легітимації, в чому полягає її механізм. 

Фактично, джерелом такої легітимації виступає сам зміст кінофільму: ті 

сюжети, образи та прийоми, які у своєму синтезі створюють з демонстрованих 

на екрані кадрів зв’язний сенс. Саме тому, під використанням кіно в інтересах 

суб’єктів політики ми розуміємо саме вплив останніх на зміст кінофільмів. В 

будь-якому разі, саме зміст є пластичним матеріалом, з якого твориться 
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політичний продукт, а соціально-історичні та індивідуально-психологічні 

обставини сприйняття кіно є певними константами, які знаходяться поза 

межами впливу політичних акторів. Тож, для з’ясування суті проблеми впливу 

художнього кіно на легітимацію політичної влади необхідно звернутися до 

фактичного, змістовного рівня дослідження фільму. 

Саме такого підходу вимагає логіка розгортання дослідження ролі кіно у 

політичних процесах. Вона полягає в розгляді кіно на трьох умовних рівнях. 

Першим з таких рівнів є соціально-історичні умови політичного впливу кіно: 

виявлення ключових особливостей сучасного суспільства, в умовах якого кіно 

стало можливим як політичний фактор. Цьому був присвячений перший розділ. 

На другому рівні ракурс дослідження переключається на психологічний аспект 

впливу, де кіно включається в людське життя як складова соціалізації. Сам 

фільм тут розглядається як специфічний медійний та мистецький феномен. 

Такий розгляд було здійснено у другому розділі. Нарешті, третім рівнем 

дослідження ролі кіно в політичних процесах є його безпосередній зміст. Тобто 

та інформаційна складова, яка формується політичними замовниками фільму. 

Якщо до цього додати цілепокладальний елемент, то предметом нашого 

дослідження на цьому рівні стане функціонування кіно як інструменту 

легітимації політичної влади, оскільки саме з метою підвищення власного 

символічного значення суб’єкти політики «замовляють» політичний зміст кіно. 

Таким чином, для виявлення легітимаційного впливу художнього кіно 

варто звернутись до його безпосереднього змісту. Найбільш емпірично 

доступною «політичною» властивістю фільму з точки зору його змісту є стиль. 

Глядач безпомилково впізнає кінофільм знятий в тій чи іншій країні чи 

політичній епосі саме завдяки його унікальним стильовим особливостям. 

Політичний режим в цілому, це категорія, яку можна розглядати як певний 

стиль. Саме поняття стилю має масу значень, і у зв’язку з політичними 

режимами зазвичай використовується в контексті стилю управління, або стилю 

політичного лідерства. Але в даному разі нас цікавлять не ці значення, а стиль 

як певна чітко окреслена зовнішня та поведінкова форма, що виражається в 
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особливостях одягу, манери поводження лідерів та прихильників режиму, 

законах політичного церемоніалу, навіть архітектурі, та багатьох інших 

елементах, що роблять політичний режим унікальним у візуальному та 

поведінково-функціональному сенсах. Практика звертання до наприклад, 

нацистського або більшовицького режимів виразно засвідчує, що вони мають 

легко впізнаваний, чітко виражений зовнішній стиль. Зразковими в цьому сенсі 

є, наприклад, німецькі кінофільми «Тріумф волі» (1934 рік) або «Олімпія» 

(1936 рік), кожний кадр яких демонструє своєрідну естетику, яку неможливо 

сплутати з естетикою жодного іншого політичного режиму. Така унікальна 

стильово-естетична образна система притаманна тоталітарним режимам (саме 

тому згадуючи їх, в уяві людей спливають яскраві своєрідні образи), проте не 

лише їм. Демократичним режимам стиль притаманний, можливо, не в меншій 

мірі, ніж тоталітарним та авторитарним. 

Політичні режими формують власний унікальний стиль – відбувається 

процес естетизації політичного режиму, який є невід’ємною складовою його 

легітимації в очах суспільства. Режим працює над тим, щоб бути не просто 

ідейно привабливим, а й естетично притягальним. При цьому, мова йде не 

просто про те, що політичні режими створюють власний унікальний стиль для 

пропагування себе, а й про те, шо режим як такий може існувати лише в рамках 

і контексті певного визначеного стилю. Стиль в даному разі є необхідним 

візуальним маркером, поза яким режим стає лише набором певних ідеологічних 

настанов та методів управління, нездатним заволодівати думками мас. Тобто, 

без візуалізації політичний режим перестає бути предметом набуття 

легітимності. Саме унікальний візуальний образ, і в меншій мірі, ідеологічні 

догмати, стають «надбанням» людей-прихильників політичного режиму. 

Дослідник Борис Борисов пише: «Тоталітаризм – це не тільки політична 

доктрина, але й стиль. Саме намагання тотальної організації буття вже є 

стильним. В цьому сенсі чудовими стилістами були всі тирани. Тоталітарна 

радянська епоха своєю установкою на стиль, безумовно, давила і одночасно 

підносила» [19; с. 344].  
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Головним же інструментом візуалізації стилю політичного режиму є 

художнє кіно, оскільки саме цьому виду мистецтва та медіа доступний весь 

арсенал художньої образності та технічних засобів, за допомогою яких 

можливо створювати концентровані ідеологічні образи, свого роду еталони 

політичного стилю. Як зазначалось вище, кіно в цьому сенсі є унікальним, 

оскільки воно вільне від умовностей телебачення, до якого глядач апріорі 

ставить вимоги певної «об’єктивності» та звертання до «реальних фактів». 

Надалі ми детально звернемось до практики використання пропагандистського 

кіно в інтересах політичних режимів. Б. Борисов зазначає, що фашизм відбувся 

як ідеологія завдяки якісній стилізації, і в цьому сенсі він являв собою певне 

шоу, яке постійно демонструвалося суспільству [19; с. 344]. Тобто, під стилем 

політичного режиму ми розуміємо певний визначений канон краси, як її 

інтерпретує сам режим. І цей стиль є червоною ниткою, що зв’язує в єдине ціле 

всі складові режиму: «Стилістичним каноном овіяні всі елементи тоталітарного 

мистецтва і пропаганди, від створення і підтримки іміджу вождя  до створення 

образу держави-моноліта» [19; с. 542]  

Поняття стилю є центральним для розуміння глибинного зв’язку 

політичного режиму і кінематографу як мистецтва. Саме кіно є універсальним, 

простим для сприйняття і одночасно вичерпним інструментом формування 

візуального образу політичного режиму, його піднесення над буденністю 

політики в очах громадянина. В цьому сенсі будь-який фільм, знятий с 

політичною метою несе на собі відбиток певного стилю, і є засобом поширення 

і нав’язування еталонності цього стилю в суспільстві. При цьому, не варто 

розуміти такий стиль лише як засіб демонстрації влади, її суб’єктів та святинь. 

Демонстрований кіноекраном політичний стиль є таким же всезагальним та 

всеохоплюючим, як і сама тоталітарна ідеологія: він включає «еталонні» зразки 

побуту, поведінки та зовнішнього вигляду громадян, стандартів їх громадсько-

політичної активності, сімейної, трудової поведінки, тощо. Тобто, кіно за умови 

чітко ідейно сконструйованого режиму подає і нав’язує громадянину певний 

універсальний «космос», який містить «інструкції» на всі випадки життя. 
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Відбувається процес впровадження політичного режиму як певного орієнтиру в 

усіх (або, принаймні, у більшості) сфер життя. Український дослідник Георгій 

Почепцов також зазначає нерозривність зв’язку ідеології, політичного режиму і 

кіномистецтва: «Варто також визнати, що культура епохи соціалізму, будучи 

ідеологічно орієнтованою, в ряді випадків досягала вершин світової культури. 

Ідеологічна схема наповнювалась соковитою художньою матерією, що 

дозволяє кращі фільми того часу з цікавістю дивитися і сьогодні» [77; с. 307]. 

При цьому, за словами Г. Поцепцова, ставка робилась саме на кіно, як на 

найбільш масове, народне та переконливе мистецтво. 

Таким чином, політичний режим, в умовах якого створено кінофільм, 

виявляє себе в ньому через зовнішній стиль. Цей стиль, є певною зовнішньою 

формою передачі ідеологічного змісту фільму. Тобто існує певна триєдина 

конструкція: політичний режим як ініціатор створення кінематографічного 

контенту; ідеологія, яка є змістом цього контенту; та стиль, як зовнішня форма 

його передачі. Відповідно, стиль тут варто розглядати як джерело політичної 

легітимації режиму. 

Проте, сама вказівка на такий стиль була б доволі абстрактною, і 

потребує додаткової детальної експлікації. Говорячи про стиль, що є 

візуальним змістом існування в кіно політичного режиму, ми в будь-якому разі 

маємо на увазі певний складний конгломерат елементів, перелік і суть яких 

поза конкретним аналізом залишаються неясними. Для вирішення цієї 

проблеми в дане дослідження необхідно ввести таке базове для кінознавства 

поняття як «кіномова». В широкому сенсі кіномову розуміють як «засіб 

вираження певної художньої реальності» [46; с. 190]. Тобто, це цілий спектр 

елементів кінофільму (таких як будова кадру, монтаж, особливості 

кінорозповіді, використання звуку, музики, і багато іншого) які сукупно 

становлять той арсенал, завдяки якому зміст фільму передається доступними 

йому художніми засобами. Іншими словами, згадане нами поняття стилю на 

мові кінознавства знаходить своє безпосереднє вираження у кіномові. Для 

з’ясування того, в чому полягає легітимаційний зміст кіно, та як в ньому 
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відбувається візуалізація унікального стилю політичного режиму, нам 

необхідно виявити, як творення такого стилю відбувається на рівні кіномови. 

Тобто, як засобами кінематографічної образності формується та передається 

політичне повідомлення. 

Не вдаючись до аналізу складного питання структури кіномови (це є 

предметом детального вивчення кінознавчих дисциплін), зазначимо, що у 

найзагальнішому вигляді кіномова складається з трьох базових структурних 

елементів: кінематографічний час (сценарій, драматургія фільму), простір 

(кадр) та звук (голос, шуми та музика). Фактично, елементи кіно, як медіа та 

мистецтва що намагається наслідувати реальність, в загальному вигляді 

співпадають із самою цією реальністю. Ці три елементи є традиційними 

предметами дослідження кінознавства, семіотики, та ряду інших дисциплін. 

Але щоби з’ясувати суть впливу художнього кіно на масові уявлення про 

політику, виявити механізм його легітимаційного впливу, нам необхідно 

вдатися до більш детального розгляду зазначених елементів з позицій 

політичної науки, оскільки саме в них криється політичний зміст кіно, а отже і 

його потенціал як чинника легітимації політичної влади. 

Першим із зазначених елементів кіномови, що транслює політичний зміст 

фільму, є сюжет, що технічно втілюється у сценарії. Політична функція 

сценарію є подвійною. По-перше, він повинен ефективно транслювати 

необхідні політичному замовнику повідомлення. При цьому, під ефективністю 

мається на увазі не лише сама наявність у сценарії певних політичних 

повідомлень, але й фактор їх однозначного (наскільки кіномова взагалі 

дозволяє однозначність) трактування таких повідомлень глядачами незалежно 

від їх культурних орієнтацій чи освітнього рівня. Сила впливу кіно на 

легітимацію політичної влади в будь-якому разі визначається зокрема і тим, 

наскільки політичне повідомлення буде правильно зчитано з екрану та засвоєне 

глядачем, який має навіть низький рівень як загальної культури, так і культури 

сприйняття художніх образів. Тобто, сценарій повинен відповідати критерію 

простоти. Другою політичною функцією сценарію є масовість. З одного боку, 
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вона співпадає з функцією простоти, оскільки простий сюжет є доступним для 

сприйняття широкими верствами населення. Проте, масовість ставить також 

частково суперечливу простоті вимогу «цікавості»: сценарій, повинен 

інтригувати глядача, події, явища і люди (зокрема в їх політичному аспекті) 

повинні виглядати переконливо, а фінал обов’язково має бути частково 

несподіваним, проте і цілком очікуваним. Глядач масового кінофільму ніколи 

не повинен бути обманутим у своїх очікуваннях від перегляду. 

Тож, реалізація кіносценарієм його політичної функції передбачає: 

масову доступність сюжету, його простоту і одночасно – елемент інтриги та 

несподіваності. Ці складові є мінімальним необхідним набором вимог, яким 

повинен відповідати кіносценарій для касового успіху фільму, а отже, і для 

його масового політичного впливу. Підкреслимо, що даний аналіз особливостей 

сценарію нам необхідний для виявлення механізму того, як політичне 

повідомлення в кіно надходить і засвоюється масовим споживачем, і 

відповідно, стає фактором легітимації політичної влади в очах цього 

споживача. Окреслені вище вимоги до сценарію містять у собі певну 

суперечність між загаданою простотою та елементом інтриги кінофільму.  

Дослідники кіно вирішують таку суперечність через виявлення в 

кіносценаріях популярних фільмів архаїчних рис. На їх думку, якщо 

проаналізувати практично будь-який касовий кінофільм, то його сюжет у 

своєму найбільш загальному вияві є повторенням найбільш простих та 

архаїчних сюжетів, що століттями побутують у художній творчості. Автори 

сценарію лише «змінюють обгортку», певним чином інтерпретують сюжет у 

сучасному стилі, проте глядач «з радістю» переживає в новому кінофільмі 

історію яку, по суті, він знає з дитинства. Така «перевдягнута» в нові обставини 

стара історія є для глядача бажаною, оскільки створює для нього певний 

комфортний світ очікуваного, відомого та передбачуваного. Дивлячись новий 

фільм, споживач все одно знаходиться у відомих йому рамках знайомого 

культурного коду, і тому без зайвих інтелектуальних зусиль сприймає 

пропонований сюжет. Науковець А. Федоров у роботі «Аналіз культурної 
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міфології медіатексту» пише: «Дослідники переконливо довели, що для 

тотального успіху творів масової культури необхідним є розрахунок на 

фольклорний тип естетичного сприйняття, а архетипи казки та легенди, і 

відповідні ним архетипи фольклорного сприйняття, зустрівшись, дають ефект 

інтегрального успіху масових фаворитів» [90; с. 62]. Варто лише авторам 

сценарію надати героям і обставинам такого кіно політичних конотацій, як 

знайомий з дитинства сюжет автоматично переноситься на необхідний 

замовнику кіно політичний контекст. 

Для прояснення ролі архаїчності кіносценарію популярного фільму 

дослідники звертались до деяких неочевидних, на перший погляд, порівнянь. 

Так науковець Борис Борисов, порівнюючи серію кінофільмів про «Агента 007» 

та героях російських народних казок, доходить висновку, що сюжетно ці твори 

базуються на одному і тому ж принципі: «Джеймс Бонд, це сучасний фольклор. 

А у фольклорі, не дивлячись на різноманіття національних моделей, основні 

мотиви структурно повторюються» [19; с. 278]. У найзагальнішому вигляді 

такий фольклорний сюжет є універсальним, він безпрограшно діє на масового 

глядача і тому експлуатується в кіно незалежно від жанру починаючи із 

комедій та мелодрам, і закінчуючи історичними драмами чи шпигунськими 

детективами.  

Така загальна структура кінофільму, заснованого на фольклорному 

сюжеті, виглядає наступним чином. Головний (позитивний) герой хоче 

перемогти зло та возз’єднатись зі своєю коханою. На його шляху зустрічаються 

вороги (антигерої). Основна частина фільму присвячена боротьбі цих двох 

сторін. У кульмінації сюжету герой практично опиняється «в лапах» своїх 

супротивників, антагоністи зустрічаються віч-на-віч, проте в останній момент 

герой перемагає його і возз’єднується з коханою. Таку сюжетну структуру 

знаходимо у екранізованій казці Леоніда Філатова «Про Федота Стрільця», яка 

вважається сучасним синтезом традиційного російського фольклору, та 

одночасно у згаданих фільмах про Джеймса Бонда. Фактично, даній структурі 

відповідає більшість сучасних масових кінофільмів, які можуть бути як цілком 
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аполітичними, так і політично забарвленими. Варто лише авторам сценарію 

надати позитивним та негативним героям політичного змісту, як штучно 

сконструйоване протистояння «добра і зла» накладається на відому глядачеві 

фольклорну схему і починає виконувати політичну функцію. Герой в 

політичному кіно може представати вже не абстрактним персонажем, а цілком 

конкретною людиною (навіть, реально існуючою), що має власні політичні 

переконання, ідеали та цілі. Те саме, відповідно, стосується і антагоніста, який 

стає концентратом політичного ворога. На такій схемі у споживача формується 

уявлення про прототипів позитивного героя не лише як про учасників політики, 

але й як про силу, що втілює собою історичну ходу добра. Такою силою в різні 

часи в різних країнах виступали, наприклад, комуністи, американська армія, 

тощо. Згадана сюжетна схема також нерідко переміщується в історичний 

контекст, і тоді така боротьба «добра зі злом» постає як елемент «національної 

пам’яті», і стає частиною «спогадів» суспільства про своє історичне минуле. 

В межах даного дослідження у нас немає потреби звертатись до аналізу 

великої кількості емпіричного матеріалу для підтвердження функціонування 

архаїчної сюжетної схеми, оскільки такі напрацювання вже представлені в 

науковій літературі. Так на їх основі згаданий вище дослідник А. Федоров 

формулює комплексний перелік факторів, від яких залежить успіх медіатекстів 

масової культури: «опора на фольклорні та міфологічні джерела, постійність 

метафор, орієнтація на послідовне втілення найбільш стійких сюжетних схем, 

синтез природнього і надприродного, звертання не до раціонального, а до 

емоційного через ідентифікацію (уявне перевтілення у діючих персонажів, 

злиття з атмосферою, аурою твору), «чарівна сила» героїв, стандартизація 

(тиражування, уніфікація, адаптація) ідей, ситуацій, характерів, і т.д., 

мозаїчність, серійність, компенсація (ілюзія втілення бажаних, але не 

реалізованих бажань), щасливий фінал, використання такої ритмічної 

організації фільмів, телепередач, кліпів, де на почуття глядачів разом зі змістом 

кадрів впливає порядок їх зміни» [90; с. 64]. 
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Дослідники звертають увагу, що тоталітарні режими з метою власної 

легітимації в очах суспільства засобами кіно ставили собі на службу найбільш 

прості національні фольклорні сюжети, де зрозумілий усім героїчний епічний 

образ набував політичних рис. Він ставав наче продовженням прадавньої 

«славної історії» вже на сучасному кіноекрані в актуальних політичних умовах. 

Таким чином, політичний режим ще й створював ілюзію спадковості, свого 

зв’язку з національною історією. Аналізуючи період становлення нацизму в 

Німеччині, Борис Борисов зазначає: «Авторитарні настрої поволі зріли в 

німецькому мистецтві – живописі, графіці, але в більшій мірі – в кінематографі. 

Через звертання до образів національного епосу втамовувались «примарні 

томління німецької душі». Події, що послідували за 1933 роком, передбачені 

багатьма сюжетними мотивами німецького екрану» [19; с. 343].  

Мотив творення кіногероя, якого за його характеристиками цілком можна 

вважати легендарним, проте переміщеним в актуальні політичні умови, 

характерний і для радянського кіно: «…Ще один сучасний російський міф. Це 

розвідник Штірліц-Ісаєв. Феномен 12 вечорів з цим героєм в серіалі 

«Сімнадцять миттєвостей весни» до кінця ще не осмислений. Фільм безумовно 

піднімав планку національної самосвідомості, породжував відчуття героїчної 

гідності. Балансуючи на межі хроніки та легенди, він перетворив Штірліца у 

фігуру, подібну Василю Івановичу Чапаєву, який ще раніше став героєм 

національного фольклору» [19; с. 279]. Не дивлячись на те, що на момент 

виходу фільму, Штірліц вже був персонажем минулого (події кінофільму 

розвиваються у 1945 році, а сам фільм створено у 1973), радянська влада 

використовувала його як засіб власної героїзації. Через ототожнення з 

вигаданими героями минулого (Штірліц не мав історичного прототипу), 

радянський режим використовував таких епічних персонажів для створення 

ілюзії історичної спадковості та героїчного ореолу існуючої держави, і таким 

чином, легітимував себе. 

По за історично-героїчним контекстом радянська влада також активно 

використовувала художнє кіно з метою власної легітимації. З цією метою 
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автори кінематографічної пропаганди активно послуговувались таким 

архаїчним сюжетним елементом, як наявність божественного втручання в 

людську повсякденність. В атеїстичному Радянському союзі символічним 

замінником бога виступала сама держава. Особливо це проявлялось в часи 

становлення культу особи Йосипа Сталіна. Яскравим прикладом тут є 

кінофільм «Падіння Берліну» (1949), який вважається класичним зразком 

кінематографічної пропаганди. Сюжетна лінія фільму практично повторює 

зазначену вище фольклорну схему, проте розв’язка, де головний герой знову 

зустрічає свою кохану, має додатковий елемент: закоханих поєднує сам Сталін, 

який у фільмі постає як божественна істота, що знаходиться по за буденними 

перипетіями, проте втручається в життя людей в ключові моменти та позбавляє 

їх страждань. Аналізуючи даний фільм з фрейдомарксистських позицій, 

філософ Славой Жижек називає героя Йосипа Сталіна «божественним 

покровителем закоханих» [32; с. 350]. Зазначимо, що такий ефект ототожнення 

живого політика з богом був би неможливий лише сценарними засобами, без 

відповідного операторського та звукового оформлення. До аналізу цих 

складових автор звернеться надалі.  Схожий із фільмом «Падіння Берліну» 

мотив знаходимо і у популярній радянській кінокомедії «Волга-Волга» (1938), 

де закохані не можуть об’єднатись під тиском різноманітних обставин, проте 

разом прямують до Москви (символічний радянський Єрусалим), де влада 

своїм божественним втручанням не лише відновлює справедливість та карає 

винних, але й поєднує закоханих. Таким чином, в цілком традиційній архаїчній 

схемі, діюча влада виступає певним джерелом найвищої справедливості та 

блага, що розв’язує проблеми не лише соціального, а й навіть інтимного 

характеру. Передбачалось, що таке ототожнення існуючої влади з благом (у 

всіх його проявах), а отже, і думку про неприпустимість її зміни, глядач 

художнього фільму перенесе і на сприйняття реального життя. Слугували 

цьому соціально-психологічні механізми впливу кіно, зміст яких був 

викладений у попередніх розділах. 
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Таким чином, у сюжетно-сценарній складовій потенціал художнього 

фільму як засобу легітимації політичної влади проявляється через використання 

простих сюжетних схем, що нерідко мають джерела у фольклорі. 

Використовуючи рольові моделі позитивних персонажів (епічних героїв, богів, 

тощо) в якості екранних «представників» діючого політичного режиму, та їх 

антиподів (ворогів режиму) – як ворогів добра, засобами художнього кіно 

експлуатуються закарбовані в масовій культурі оповідні кліше для створення 

образів політичних героїв, держави чи політичного режиму як втілення вищого 

блага, антагоністів як ворогів цього блага, тощо. Кінцевою метою такого 

процесу є символічне поєднання та ототожнення героїчних персонажів та 

суспільно значущих цінностей із діючим політичним режимом. А це, власне, і 

складає механізм її легітимації засобами кінематографічного сюжету. 

Як зазначалось вище, вплив художнього кіно на процес легітимації 

політичної влади автор досліджує через виявлення політичних елементів змісту 

фільму. Комплекс таких змістових елементів називається кіномовою, і тому ми 

аналізуємо легітимаційний вплив кіно у відповідності до основних складових 

кіномови. Окрім сценарію (що є кінематографічним виявом часу), двома 

іншими головними складовими кіномови, як ми зазначали вище, є 

кінематографічний простір та звук. 

Простір в кіно представлений кадром. Саме в кадрі вміщується візуально 

доступна реальність фільму. Політична проблематика кінематографічного 

кадру полягає в тому, що час і простір сприймаються людиною як об’єктивні 

константи, як певні безумовні обставини буття, які єдині в практиці життя не 

піддаються сумніву. Довіра людини до власного відчуття простору і часу в 

нормальних обставинах (якщо винести за дужки випадки психічних розладів) є 

абсолютною, і складає базу пізнання світу. Одночасно з цим, для кінематографу 

простір і час є лише умовністю, пластичним матеріалом, який можна 

модифікувати у відповідності до як художніх, так і політичних завдань автора 

фільму. Сам кадр, як і перебіг часу в художньому кіно є речами, не 

безумовними, а цілком створюваними. Якщо автори документальних фільмів 
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обмежені безліччю обставин (автентичність героїв, подій, місця дії, часу, тощо), 

то об’єктивними рамками для творця художнього кіно, фактично, є лише 

предметність та тривимірність простору, а також технічні можливості 

кіноіндустрії, що, проте, постійно розширюються. Тут виникає важлива 

суперечність між обумовленістю сприйняття глядачем дійсності та технічними 

можливостями кіно, які виходять далеко за рамки цієї обумовленості. В таких 

обставинах виникає простір як для художньої виразності, так і для маніпуляції, 

в тому числі і з політичною метою. На це звертає увагу дослідник проблем 

візуальної комунікації Артур Бергер: «В процесі еволюції людини склалося 

переконання, яке здається очевидним: те що ми бачимо – існує. «Переконатися 

на власні очі» - це у повсякденній мові головний критерій істини. «Папір все 

стерпить», але те, що ми бачимо на власні очі обов’язково існує. Ця помилкова 

думка лежить в основі «довірливості» людини до образів кіно» [11; с. 49].  В 

означеній суперечності полягає джерело важливості дослідження 

кінематографічного простору як складової кіно у процесі його впливу на 

легітимацію політичної влади. 

Широкі можливості побудови віртуального кіночасу і кінопростору 

характерні саме для художнього кіно, оскільки документальний кінематограф в 

цьому дуже сильно обмежений. Автори документального фільму можуть 

маніпулювати фактами, використовувати в своїх інтересах закадровий голос, 

монтажувати події у певному порядку, показувати певних героїв у вигідному 

або невигідному світлі. Однак з самого початку документальний режисер 

обмежений певними умовами: він не може створювати свого зображення, а 

повинен користуватись хронікою; не може підбирати акторів, а повинен 

виходити з того «людського матеріалу», який є у реальних подіях; обмежений 

документальний режисер і у використанні операторських, звукових засобів, 

тощо. Режисер же художнього фільму є вільним від усіх цих умов. 

Дослідження кінематографічного простору в контексті означеної 

проблеми варто розділити на дві складові: кадр у його статичному вияві, та у 

динаміці. Під такою динамікою маємо на увазі процес зміни зображення, проте 
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не саму історію, яка розповідається у фільмі (вона була нами проаналізована 

вище). 

Роль кадру в процесі впливу кіно на легітимацію політичної влади 

особливо проявляється у фільмах, створених в авторитарних та тоталітарних 

державах. Вона полягає у специфічності операторських рішень побудови кадру, 

де зображення здебільшого звертає увагу глядача не на героя, його 

індивідуальність, переживання чи внутрішню боротьбу, а на соціально-

політичний контекст, на лінію боротьби героїв у їх політичному прояві. Такий 

ефект стає можливим завдяки масштабуванню зображення. Зображення в кіно у 

загальному вигляді поділяють на три плани: крупний план (демонструються 

обличчя героїв, звертається увага на міміку, діалог, тощо), середній план (герої 

присутні в кадрі повністю, окрім них ми бачимо тло подій) та загальний план 

(«око» кінокамери охоплює одразу великий простір, на якому люди є відносно 

дрібними, а увага концентрується на природному чи урбаністичному 

ландшафті, батальних сценах, тощо). Побіжний аналіз кінокартин, які створені 

з політичною метою (особливо в недемократичних державах) демонструє 

важливу специфіку використання згаданих планів у кіно. Фільми, метою яких є 

прославлення політичного режиму чи держави, його героїчної боротьби чи 

досягнень, здебільшого ігнорують крупні плани, тобто не звертають уваги на 

переживання окремих людей (кіногероїв). На противагу цьому вони широко 

експлуатують середні, та особливо, загальні плани, де увага камери звертається 

на людей не як на самих себе, а як на певні функції, поміщені в загальний 

соціальний та/або політичний контекст. Таким чином, у фільмах, що ставлять за 

мету легітимацію політичного режиму, використовується ефект певного 

усуспільнення простору, де головна роль віддається масам людей, злитих в 

цілісний соціальний механізм. Крупний план (що передає психологізм героя) є 

«непопулярним» в такому кіно, як непопулярним там є звертання до 

особистості, її внутрішнього світу, внутрішньої боротьби. Все це має значення 

лише в соціально-політичному контексті, і тому камера постійно «утримує» цей 

контекст: приміщення, промисловий пейзаж, тощо. Герої таких фільмів 
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виступають не самими собою, а лише репрезентантами соціального і 

політичного, вони діють у фільмі лише в тій мірі, в якій окрема людина 

необхідна для ретрансляції масштабних політичних повідомлень. Тобто, 

глядачу «не дозволяється» подивитись на кіноподії «аполітично», по за їх 

соціальним контекстом. 

Таким чином, за допомогою відповідної організації кадру художнє кіно 

використовується як безпосередній засіб виправдання, звеличення політичного 

ладу, як фактор нав’язування образів «зразкового» соціально-політичного 

устрою та його цілей. Зразковим в цьому плані був радянський кінематограф. 

Означений соціально-політичний контекст був мало не головним ще у фільмах 

класика кіно Сергія Ейзенштейна, таких як «Жовтень» (1928) та «Броненосець 

Потьомкін» (1930). Пізніше схожу естетику знаходимо у фільмах «Кубанські 

казаки» (1949), де мало не кожний кадр покликаний виступати зразком 

«щасливого життя радянських людей», фільмі «Комуніст» (1957). І навіть 

аполітичні на перший погляд ліричні чи комедійні фільми також представляють 

схожі візуальні рішення. Прикладом такого кіно є «Дівчина без адреси» (1957), 

де як позитивні так і негативні герої є суворо соціально маркованими, і занурені 

у відповідний предметний та символічний простір. Погляд кінокамери 

практично ніколи не дозволяє нам подивитись на героїв у їх самості, постійно 

«нагадуючи» про їх соціально-політичне функціонування. Проте, використання 

загальних планів з метою підкреслення патріотичного масштабу подій 

характерне і для сучасного кіно. Зразковим в цьому сенсі є американський 

фільм «Битва за Лос-Анджелес» (2011). Підкреслимо, що в подібному кіно роль 

окремої людини зводиться лише до маніфестації соціально значимих дій і 

подій, які відбуваються у фільмі. Фактично, відбувається той самий процес, що 

і в реальному житті за умов жорстких авторитарних та тоталітарних режимів. 

Особливо помітною є політизована естетика такого кіно у порівнянні з 

побудовою кадру у фільмах «аполітичних» кінорежисерів, які здебільшого 

ігнорували ідеологію. Такими, наприклад, є всі фільми Інгмара Бергмана чи 
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Андрія Тарковського, в яких широко використовуються крупні плани, а «тло» є 

не кричуще політичним, а скоріше, символічним. 

Проте, яскраво характерною для фільмів, створених з метою легітимації 

влади, є не лише техніка зображення представників «народу», а й державних 

лідерів – вождів. Якщо народ у такому кіно, як зазначалось, є функцією фону, 

то лідер – навпаки – зображувався на крупному та середньому планах – як 

особа, що стоїть «окремо» від усіх інших. На таку відмінність звертає увагу 

дослідник Борис Борисов: «Лідер зображувався в крупному плані» [19; с. 360]. 

Самі крупні плани в такому політично-пропагандистському кіно, власне, є 

характерними, перш за все для зображення вождів: «Кінематограф, що 

обслуговував тоталітарних лідерів, дуже економно користувався таким сильним 

засобом як крупний план. Особлива увага приділялась нижньому ракурсу 

зйомки для надання монументальності фігурі вождя» [19; с. 363]. 

Метою такого політичного кіно в авторитарних та тоталітарних режимах 

є створення відповідної «авторитарної» дистанції між лідером та «народом». Як 

тим народом, що функціонує поруч з лідером на екрані, так і реальним 

суспільством, представленим в конкретний момент перегляду аудиторією в 

кінозалі. Така авторитарна дистанція, створена за допомогою операторської 

роботи, помножена на драматургічну міфологічність покликана була 

створювати образи тоталітарних вождів як певних безтілесних істот, богів, що 

начебто сутнісно відрізняються від своїх підданих. Важливо, що таке 

зображення не є «надбанням» окремого режиму чи кінематографічної школи. 

Окреслена техніка характерна навіть для ідеологічно протилежних 

тоталітарних режимів. Зокрема, сюжетне та зображальне перетворення вождів 

на своєрідних богів знаходимо як в німецькому фільмі «Тріумф волі» (1934), де 

зображено Адольфа Гітлера, радянському фільмі «Падіння Берліну» (1949), де 

відповідно, таким лідером є Йосип Сталін, і набагато пізнішій 

північнокорейській кінострічці «Нація та доля» (1988), що звеличує Кім Ір 

Сена. Метою в даному разі є за допомогою кінематографічних засобів створити 
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образ політичного лідера як «надлюдини», і таким чином легітимувати його 

претензії на беззаперечну владу. 

Окрім пропагандистської ролі кадру в його статичному вигляді (тобто, 

суто як зображення), важливу роль у процесі легітимаційного впливу 

художнього кіно відіграє використання монтажу. Як зазначалось вище, на 

відміну від сприйняття реальності простору і часу людиною, для кіно ці 

категорії є лише пластичним матеріалом, який піддається трансформації як у 

художніх, так і в маніпулятивних політичних цілях. Саме монтаж є одним з 

потужних інструментів, без яких кіно неможливе як таке, і тим більше, 

неможливо оцінити його вплив на легітимацію політичної влади: «Реальна 

влада перейшла до тих, хто володіє мистецтвом монтажу, хто правильно 

розуміє думку Ейзенштейна: поєднання одного кадру з іншим, їх сполучення 

створює нову реальність» [19; с. 557]. Феномен монтажності характерний не 

лише для кіно, а охоплює широкий комплекс явищ мистецтва і медіа. Сам факт, 

що кінематографічна реальність відрізняється від буденного життя є фактом 

використання монтажу – трансформації кінематографічного простору і часу в 

інтересах творців та замовників фільму: «Монтаж – загальна родова ознака 

мистецтва. В основі художньої творчості лежить образ, який завжди 

створюється монтажно, цілеспрямованим поєднанням виразних елементів, що 

створюють нову якість, якої вони не мають, взяті окремо. Монтаж як 

композиційний прийом, заснований на «стикуванні» різних фрагментів, працює 

в структурі всього комплексу літератури, мистецтва і ЗМІ» [19; с. 558]. 

Важливу роль монтажу у формуванні уявлень сучасної людини про 

реальність (і зокрема, політичну реальність) відзначали представники різних 

наукових дисциплін. Соціальний психолог Абрахам Моль писав, що «однією з 

рис у долі культури ХХ століття є її мозаїчність. Саме така культура властива 

епосі товарного споживання. Створена вона в результаті перемоги цивілізації, 

заснованої на матеріальному достатку, з одного боку, і бурхливому розвитку 

засобів комунікації – з іншого. ЇЇ візуальний образ є наскрізь монтажним» [19; 

с. 562]. Представник Франкфуртської школи політичної філософії Вальтер 



141 

 

Беньямін також звертав увагу на «шоковий» вплив монтажу в якості однієї з 

несучих конструкцій політичного фільму та спектаклю [19; с. 565]. 

Теорія монтажу є окремою дисципліною в межах кінознавства. Її 

представники виокремлюють велику кількість типів монтажу, проте для нашого 

дослідження важливим є, перш за все, його розподіл на внутрікадровий та 

міжкадровий. Обидва ці типи використовуються практично в кожному 

сучасному фільмі і мають значний потенціал впливу на сприйняття глядачем 

політичних образів, і зокрема, образів державної влади, її інститутів та окремих 

лідерів. 

Дослідниця кіномонтажу Наталья Утілова визначає міжкадровий монтаж 

як «склейку двох кадрів, що стоять поряд, і підпорядковані авторській ідеї, 

розкриттю сенсу, змісту, їх взаємодії між собою» [88; с. 76]. Сам хід 

«розказування» історії в кіно забезпечується міжкадровим монтажем, що 

дозволяє поєднувати окремі фрагменти в єдине ціле. Ритм такого монтажу 

відповідає за відчуття глядачем часу у фільмі. 

Міжкадровий монтаж є інструментом безпосередньої реалізації 

конструювання віртуального кіночасу, в основі якого, як зазначалось вище, є 

сценарій. Мова йде про формування ритму фільму, в якому за допомогою 

відповідних часових акцентів в комплексі з іншими засобами кіномови 

продовжує формуватись образ влади, політичного режиму чи особи лідера. 

Дослідник психології візуальних образів Сергій Смирнов зазначає: 

«Міжкадровий монтаж є засобом створення віртуального кіночасу, він дозволяє 

різко змінювати ступінь концентрації дії, акцентувати смислову деталь, швидко 

нарощувати драматичну і емоційну напругу. За його допомоги екранна оповідь 

набуває динамізму, конфлікт – граничної інтенсивності» [82; с. 40]. За рахунок 

маніпуляції з природнім для людини сприйняттям часової протяжності, автор 

фільму, фактично може вказувати глядачу на те, що важливо в сюжеті, а що ні, 

кому слід співпереживати, а кому ні, тощо. Сцени фільму, вибудувані у певній 

послідовності, можуть справляти вирішальне значення у розумінні суті подій, 

що розгортаються, і таким чином, формувати «правильне» розуміння сюжету. 
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Саме засоби конструювання часової динаміки фільму дозволяють загострювати 

увагу глядача на перебігу сюжетного конфлікту між політичними «своїми» 

(ними можуть виступати як держава, її інститути, так і окремі особи) та 

«чужими» - політичними противниками. 

В історії кіно є показові приклади, коли за рахунок перестановки 

хронологічної послідовності сцен, повністю змінювалось сприйняття фільму. 

Так у стрічці французького режисера Гаспара Ное «Незворотність» (2002), весь 

фільм розбитий на тринадцять частин, які показані у зворотному порядку: 

фільм починається сценою, яка хронологічно є останньою, а завершується тією, 

яка за порядком повинна бути першою. Якщо б цей фільм дивитись у звичному 

«правильному» порядку сцен, то він би сприймався як дуже жорстока, важка 

драма, оскільки хронологічно він починається с легких позитивно-нейтральних 

кадрів, і закінчується надзвичайно жорстокими кадрами, знятими у чорно-

болотних тонах. Однак, за рахунок того, що сцени фільму демонструються у 

зворотному порядку, фільм сприймається далеко не так однозначно. Цей 

приклад демонструє, що навіть за умови незмінності самих кадрів, тільки лише 

міжкадровий монтаж може суттєво змінювати сприйняття демонстрованих 

подій, та впливати на висновки, які робить глядач по завершенню перегляду. 

Монтаж також може бути засобом створення «прозорих» політичних 

метафор, в яких містяться політичні повідомлення. Герої фільму можуть ці 

повідомлення жодним чином не артикулювати, однак лише засобами кадру 

вони вкладаються в голови глядачів. Дослідниця кіно Наталя Агафонова на 

прикладі творчості класика кінорежисури Сергія Ейзенштейна пише про вплив 

міжкадрового монтажу на формування уявлень глядача про становлення та 

руйнування влади та політичного режиму: «Суть інтелектуального монтажу 

зводилась до того, щоб засобами поєднання серії кадрів підвести глядача до 

певного смислового висновку: теоретичному поняттю, узагальненню. Зокрема, 

епізод руйнування пам’ятника Олександру ІІІ з фільму С. Ейзенштейна 

«Жовтень» уособлював крах самодержавства. Повтор його зворотному порядку 
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(пам’ятник наче складався з уламків) означало намагання реставрації монархії» 

[1; с. 45]. 

Якщо міжкадровий монтаж разом зі сценарієм є засобом створення 

віртуального кіночасу, то внутрікадровий монтаж створює другий вимір – 

віртуальний кінопростір. «Під внутрікадровим монтажем розуміють широкий 

арсенал засобів, що включають в себе масштаб зображення (крупний, середній, 

загальний план), ракурс зйомки, рух ока-камери, колір, звук, композицію, рух 

людей в просторі кадру, що є одним з найважливіших завдань режисера» [19; с. 

561]. Хоча таке визначення є доволі широким (до аналізу використання планів в 

кіно ми вже звертались, а можливості звуку стануть предметом подальшого 

дослідження), воно дає уявлення про комплексність проблеми використання 

внутрікадрового монтажу в кіно з політичною метою. Простими прикладами 

внутрікадрового монтажу в старих фільмах є наприклад суміщення автомобілю, 

який начебто їде (а насправді стоїть в павільйоні студії) з зображенням 

пейзажів, що рухаються за вікном цього автомобіля. Зараз такий монтаж 

виглядає наївно, однак технології внутрікадрового монтажу сьогодні є дуже 

розвиненими. За допомогою комп’ютерної графіки створюються, наприклад, 

сцени масових історичних баталій, які покликані підсилити у глядача відчуття 

правдивості, важливості історичних подій, що відбувались під прапором певної 

держави або керівництвом політичного лідера. Сучасні цифрові технології 

внутрікадрового монтажу дають змогу підносити образи політичних акторів, 

режимів, держав та людей, що виступають від їх імені до справді епічного 

масштабу.  

Окрім зазначених технологій, деякі дослідники звертають увагу і на 

використання за допомогою монтажу суто маніпулятивних засобів. Так, 

російський науковець Сергій Кара-Мурза в роботі «Маніпуляція свідомістю» 

наводить приклад використання в кіносеансах ефекту 25-го кадру, який з його 

точки зору дійсно існує. Він приводить приклад дослідження сублімінального 

кіно. С Кара-Мурза пише, що «процеси сприйняття нелінійні, і мають чітко 

виражені пороги. У свідомість людини надходять тільки ті сигнали, які за 
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своєю силою і тривалістю перевищують деякий поріг, а інші, слабкіші і 

короткотермінові сигнали (шуми) відсіюються. Але що з ними відбувається 

далі?» [39; с. 45]. Кара-Мурза наводить результати дослідження які були 

зроблені в одному з кінотеатрів Нью-Джерсі. Там був поставлений другий 

кінопроектор, який в інтервалах між кадрами фільму на долю секунди 

проектував на екран слова «Кока-кола» та «Їжте попкорн». Ці сигнали були 

настільки нетривалими, що людська свідомість їх вловити не могла. Тож 

передбачалось, що вони відкладаються десь у підсвідомості. Результати 

дослідження були наступними: під час використання описаних сигналів 

продажі кока-коли в буфеті кінотеатру виросли на 16%, а попкорну – на 50%. С. 

Кара-Мурза так коментує ці результати: «Для реклами подібних продуктів 

ефективність була небаченою. Але головне полягало в тому, що спеціалісти 

відразу зрозуміли величезну можливість маніпулювати поведінкою людини 

взагалі. За допомогою різних сигналів, що надсилаються людині нижче «порогу 

сприйняття» (свідомістю), але вище «порогу реєстрації» оком, вухом, нюхом)» 

[39; с. 45]. Щоправда, варто зауважити, що існування описаного ефекту 

неоднарозово піддавалося сумніву науковцями. Однак, на нашу думку, для 

розуміння можливого масштабу маніпуляцій в кіно за допомогою монтажу, 

досвід таких досліджень є важливим. 

Тож, кіно здатне формувати цілісний віртуальний світ, використовуючи 

звичні для нас поняття простору і часу. Такий кінематографічний простір і час є 

з точки зору режисера – пластичним матеріалом, використовуючи який можна 

маніпулювати тим, що з погляду глядача є незмінною часово-просторовою 

реальністю. Видатний Філософ і дослідник мистецтва Михайло Бахтін для 

позначення цієї віртуальної часово-просторової реальності використовує 

поняття «хронотоп». Він пише: «В літературно-художньому хронотопі має 

місце злиття просторових і часових прикмет в осмислене і конкретне ціле. Час 

тут згущується, ущільнюється, стає художньо зримим, простір же 

інтенсифікується, втягується в рух часу, сюжету, історії. Прикмети часу 

розкриваються в просторі, і простір осмислюється часом. Цим перетином рядів 
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і злиттям прикмет характеризується художній хронотоп» [8; с. 235]. Підкреслює 

штучність кіночасу і кінознавець Г. Прожико: «Час в екранній концепції 

реальності – категорія створювана, яка якісно перетворює структуру самої 

концепції і її окремі параметри» [79; с. 45]. 

Таким чином, створення в кіно віртуального кінематографічного 

простору та часу є одним з ключових елементів формування потужної образної 

переконливості фільму, формування у глядача суб’єктивного відчуття 

достовірності та важливості демонстрованих подій. У політичному контексті 

дані засоби слугують легітимації в очах глядача образу держави, її інститутів, 

самого феномену державної влади та осіб, що її реально втілюють. Для цього 

використовуються техніки побудови планів у фільмі (засіб протиставлення 

«народу» та лідера, возвеличення останнього), використання специфічних 

ракурсів для підкреслення «потужності» особи лідера, технології зміни часової 

динаміки перебігу кіноподій за допомогою міжкадрового монтажу з метою 

загострення уваги на конфлікті політичних суперників, засоби внутрікадрового 

монтажу для надання подіям за участі політичних лідерів або цілих держав 

суб’єктивного відчуття величі та історичної ваги. Зазначеними технологіями не 

обмежується весь арсенал засобів впливу кінематографу на легітимацію влади, 

проте вони є ключовими для розуміння такого впливу. 

Після виявлення ролі сюжету (сценарію) та простору (кадру) в комплексі 

кінематографічних засобів впливу на легітимацію політичної влади, необхідно 

звернутись до третього основного структурного елементу кіномови – звуку. В 

комплексі ці три елементи складають завершену реальність фільму, і 

утворюють певний кумулятивний ефект впливу: взаємодоповнюють одне 

одного, викликаючи психологічну потужність сприйняття, про яку автор 

зазначав у попередньому розділі. 

Звуковий світ фільму складається з чотирьох компонентів: музика, мова, 

шум і тиша. Ці компоненти є не ізольованими: вони взаємоперетинаються між 

собою, а також певним чином зливаються з візуальним рядом, завершуючи 

таким чином формування емоційного та смислового комплексу фільму.   
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Хоча сьогодні здається, що головним звуковим компонентом фільму є 

голос акторів, насправді перші 30 років існування кінематографу, кіно було 

німим, мова в ньому замінювалась між кадровими титрами. Натомість, музика в 

кіно з’явилась уже з перших кіносеансів. Спочатку вона не мала вигляд 

звукової доріжки. Музикальним оформленням фільму займався музикант 

(тапер), а інколи і цілий оркестр, що знаходився безпосередньо в кінозалі. 

Музика в фільмі традиційно вважається абсолютно ірраціональним 

засобом. Вона не передає жодних конкретних смислів або ідей: єдине, що вона 

доносить, це емоції. Емоційний заряд має потужний вплив на людину, оскільки 

він не обробляється свідомістю, а діє на психіку напряму. Так, ще в часи війн 

ХІХ століття керівники армії організовували перед боями прослуховування 

солдатам маршів, які підіймали бойовий дух, і ставали важливим фактором 

перемоги в бою. В такому ключі використовується музика, наприклад, в 

російському патріотичному фільмі «Адмірал» (2008). Там в одному з 

вирішальних боїв, прямо під час сутички, разом із солдатами, що бігли в 

наступ, рухався військовий оркестр, який повинен був підтримати солдат перед 

лицем переважаючих сил суперника. Музика цього оркестру, яка по фільму 

надавала наснаги солдатам, одночасно психологічно впливала на глядачів 

фільму, які за допомогою неї сприймали сили адмірала Колчака (головного 

героя фільму) як єдиних «справжніх патріотів». Загалом, використання 

патріотичної музики, або мелодій, що так чи інакше відомі в народній 

музикальній традиції, є інструментом символічного злиття кіногероїв та подій з 

народом як таким. В політичній площині таким чином певна політична сила (на 

кшталт згаданого адмірала Колчака) за допомогою музики потужно 

пов’язувалась з народом як певною соціальною та культурною спільнотою. 

Музика є важливим елементом посилення героїчного пафосу 

демонстрованих на екрані подій, формування почуття зв’язку між екранними 

подіями та реальністю. Саме тому ми розглядаємо її як один з елементів в 

комплексі кінематографічних засобів легітимації політичної влади. 
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Тобто, музика створює настрій і програмує поведінку людей та їх реакцію 

на ті візуальні образи, які демонструються паралельно з музикою. Вона 

довершує формування завершеного образу фільму, і саме тому музика стала 

невід’ємним елементом багатьох класичних кінофільмів. Сьогодні такі фільми 

як «Список Шиндлера», «Апокаліпсис сьогодні» чи «Хрещений батько» 

сприймаються невідривно від їх музикального супроводу, а музикальні теми з 

багатьох фільмів продовжили самостійно функціонувати в культурі, при цьому 

часто зберігаючи власний смисловий зв'язок с тематикою кіно. 

Саме тому в авторському кіно ставлення до музики було неоднозначним, 

оскільки автори інтелектуальних фільмів часто вважали, що музика може 

«перебивати» раціональний виклад подій фільму, і повністю змінювати їх 

сприйняття. Так, один з найвидатніших класиків світового кіно Мікеланджело 

Антоніоні практично ніколи не використовував музику в своїх фільмах, 

аргументуючи це тим, що вона є дешевим і досить агресивним засобом 

маніпуляції емоціями глядача. 

На противагу поширеній думці, філософ Ролан Барт відзначав, що музика 

є не таким вже чисто ірраціональним засобом: «Музика до фільму відіграє 

набагато більш раціональну роль, ніж вважається; дуже часто вона стає 

справжнім знаком, вселяє деяке знання;…так, музикальний ряд з атональних, 

ізольовано-вібруючих нот чітко означає, що супроводжуваний ним епізод – 

ввижається, тоді як зоровий ряд залишається абсолютно реальним» [7; с. 360]. 

Другим елементом звукового образу фільму є мова акторів. Як і звичайна 

практика мовлення, засоби мови в кіно поділяються на вербальні та 

невербальні. До невербальних відносяться такі інструменти психологічного 

впливу на глядача як тембр, швидкість вимови, зовнішні характеристики 

мовника, дикція, тощо. Багато авторитарних лідерів дуже уважно ставились до 

тексту, який промовляють їх кіногерої, оскільки вважали власний 

кінематографічний образ (навіть, виконаний актором), продовженням себе в 

кіно. Йосип Сталін, наприклад, особисто написав частину тексту для актора, що 

мав грати його роль у фільмі «Падіння Берліну» (1949), а Адольф Гітлер 
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спеціально для фільму «Тріумф волі» (1934) виконав промову, яка була 

включена в картину.  

Не менше значення ніж текст у формування образів влади та її 

представників має і невербальна складова . Іншими словами, важливо не «що» 

говориться, а «як». Сергій Кара-Мурза з цього приводу зазначає: «Слово з його 

магічною силою виросло з нечленороздільних звуків ватажка зграї…Що ж 

стосується слова, то його сприйняття більшою мірою залежить від того, яким 

голосом воно вимовлено. Ті, хто служив в армії, знають, наприклад, що таке 

«командирський голос» [39; с. 64]. 

Важливою, хоча і малопомітною на перший погляд, є проблема лексики 

кіногероїв. Так, якщо фільм розрахований на масовий популістський 

політичний вплив на аудиторію, то з-поміж інших засобів розподілу героїв на 

«своїх» і «чужих» може використовуватись і лексика. В такому разі позитивний 

герой («зразковий» представник політичного режиму, якого автори 

намагаються представити глядачу як «свого») наділяється простою і 

зрозумілою масам «народною мовою». Коли кіногерой розмовляє як «народ», 

то у масового глядача не усвідомлено такий герой буде маркований як «свій 

хлопець», «такий як ми». На противагу йому, антигерой може мати складну, 

частково малозрозумілу масам лексику. На основі такого «непорозуміння» між 

глядачем і героєм, формується психологічна недовіра до останнього. Такі 

прийоми широко використовувались, наприклад, в радянському кінематографі, 

де персонажі, що ототожнювались із режимом (робітники, колгоспники, тощо) 

мали нарочито народну лексику, та нерідко – провінційний аспект. Суто 

протилежно зображувались представники «ворожих класів». Яскравим 

прикладом тут є радянський фільм «Бронзовий птах» (1974), де зображуючи 

події 1920-х років автори в тому числі і за допомогою мови проводили лінію 

розмежування між «революційним класом» та представниками старого ладу. 

Метою таких мовних маніпуляцій є ототожнення влади та правлячого режиму з 

«рядовими» представниками широких верств суспільства, і таким чином, 

формування довіри до влади, сприйняття її як «своєї». 
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Лексика героїв виступає важливим елементом політичного впливу ще й в 

іншому значенні. За допомогою підміни слів, створення стійких (емоційно 

забарвлених) словосполучень через кіно в поєднанні з іншими ЗМІ, масам 

нав’язується певна лексика, що повинна замінити собою лексеми, поширені в 

мові. Найяскравішим прикладом цього є практика політкоректності. Її сенс 

полягає в тому, що практично кожне слово, крім власного значення має ще й 

емоційне забарвлення. Деякі явища, ставлення до яких є в суспільстві 

негативним, відповідно позначені негативно забарвленими словами. Так, в 

США, де традиційно панував расизм, і ставлення до чорношкірих було 

негативним, їх у повсякденній мові називали не інакше як «негр» або «чорний». 

Обидва слова, очевидно, мають негативне забарвлення, і самим своїм 

функціонуванням у мові продовжують практику соціальної та політичної 

дискримінації чорношкірих. Сенс згаданої політкоректності полягає у 

методичній заміні (перш за все, засобами ЗМІ, і зокрема, кіно) одних слів, 

іншими, з метою змінити емоційне ставлення до самого позначуваного явища. 

Так слово «негр» послідовно витіснялось словом «афроамериканець». Таким 

чином, змінюючи емоційне забарвлення слова, яким позначується певне явище, 

ми змінюємо ставлення і до самого явища. Так зміна найменування людей з 

темною шкірою має на меті подолання абсолютно реальної соціальної 

проблеми расизму. Проте, проблема расизму є в даному разі лише прикладом, а 

сама практика такої систематичної підміни слів може мати не лише позитивне 

забарвлення. Так, в тих же США, у період антирадянської кампанії 50-х років, 

для позначення всього, що пов’язано зі східним блоком поширювалось слово 

«коммі» (скорочення від «communist»), яке мало відверто негативне 

забарвлення, і посилювало антирадянську істерію в американському 

суспільстві. Кіно тут виступало потужним засобом, який активно нав’язував 

масам народу нову лексику, а отже і формував негативне ставлення до ворожої 

ідеології, одночасно легітимуючи в очах суспільства суб’єктів влади, що 

борються з такими «ворожими проявами» у власній країні. 
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Особливо важливою є роль кінематографу у змінах лексики суспільства в 

умовах потужних трансформаційних політичних змін (революцій, радикальних 

реформ, тощо), оскільки кожний політичний режим, що приходить на зміну 

старому, послуговується власним лексичним апаратом. Мова йде про 

позначення словами деяких найбільш складних, важливих та суперечливих 

соціально-політичних явищ. Відповідно, художнє кіно у системі ЗМІ тут 

виступає одним із засобів нав’язування означених лексичних змін, тим самим 

«примушуючи» суспільство розглядати означувані такими словами явища в 

руслі їх трактування панівним режимом. 

Крім лексики, одним із засобів маркування політичного «чужого» в кіно є 

акцент. Наприклад, у радянських фільмах часів ІІ Світової війни, антигерой-

фашист навмисне наділявся недолугим, нарочитим німецьким акцентом. Це 

дозволяло не просто визначити героя як ворога, а й вказати, частиною якої 

ворожої сили він є, доповнити політичне неприйняття героя суто 

психологічним фактором негативного ставлення. Такий ефект є досить сталим, 

і в деяких радянських фільмах навіть післявоєнної доби, сюжет яких не 

стосувався війни, негативні персонажі також мали німецький акцент. Це також 

не усвідомлено в очах глядача маркувало героя як частину невизначеної, проте 

вже однозначно негативної сили. Даний засіб маркування в 

пропагандистському кіно функціонує на контрасті з образом політично 

позитивного героя-протагоніста, який виступає від імені панівних політичних 

сил і одночасно позбавлений негативних мовних рис. При цьому, автори кіно за 

тоталітарних режимів старанно обходили яскраві мовні особливості керівників 

держави. В СРСР такі виражені особливості вимови мали Володимир Ленін, 

Йосип Сталін, Леонід Брежнєв. Автори кінофільмів відповідних епох старанно 

обходили можливість використання в образах інших кіногероїв мовних 

акцентів, схожих с акцентом вождя. Особливо якщо мова йде про негативних 

героїв. Наприклад, у кінематографі сталінських часів практично неможливо 

зустріти кіногероя з грузинським акцентом, за винятком самого Сталіна. Це 
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робилось для того, щоб за жодних умов не кинути тінь на вождя, і не плутати 

його особу з «простими» людьми. 

Поряд з лексикою та акцентом засобом психологічної маніпуляції в 

художньому кіно є тембр голосу героя. Тут використовується властиве людині 

ірраціональне визначення голосу як приємного або неприємного. Фактично 

механізм дії цієї технології збігається з попередньо означеним використанням 

акценту. Тільки в даному разі антагоніст наділяється неприємним тембром, 

різко контрастуючи в цьому з протагоністом. Тим більше такі голосові аспекти 

мали значення при зображенні представників діючої влади, і особливо, вождів. 

Показовим прикладом політичного значення тембру голосу є радіодебати між 

кандидатами в президенти США Джоном Кеннеді в Річардом Ніксоном. 

Кеннеді, за словами сучасників, мав набагато приємніший голос, ніж Ніксон. 

Вважається, що це сильно вплинуло на сприйняття того, що говорили 

кандидати, і відповідно, зробило внесок в перемогу Кеннеді на виборах. 

Звичайно, на радіо голос є важливішим компонентом ніж у кіно, однак це не 

відміняє показовості даного прикладу. В кіно також тембр є тривіальним 

інструментом психологічного налаштування глядача щодо героїв.  

В порівнянні з впливом музики і голосу в кіно, часто недооцінюють 

значення шуму. Використання певної комбінації шумів у фільмі може повністю 

налаштовувати відповідну психологічну атмосферу. Особливо майстерно 

використовують шуми, наприклад, у фільмах жахів, трилерах, або 

демонструючи бойові дії. Потенціал впливу шуму викликаний тим, що музика, 

потужно впливаючи на психіку, все ж інколи сприймається як надто штучна в 

поєднанні з кадром. Шум же може повністю «виходити» з кадру, оскільки 

джерела цього шуму можуть знаходитись у полі зору камери, або «десь зовсім 

поряд». 

Останнім в комплексі компонентів звукового впливу художнього кіно є 

тиша. Потенціал її психологічного впливу полягає в тому, що у звуковому кіно 

вона сприймається як незвична, а то й неочікувана. Використання пауз тиші 

може надати подіям у фільмі відчуття важливості або навіть урочистості. Такий 
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ефект інколи використовується для позначення патріотично важливих сцен у 

фільмі, підкреслення значимих політичних фігур або ілюстрації певних 

ключових історичних подій.  

Маніпулятивний потенціал шуму і тиші аналізує в згаданій вище роботі 

«Маніпуляція свідомістю» С. Кара-Мурза: «…щоб запобігти можливості 

зародження власних груп еліти (інтелігенції) в масі керованих, її треба 

повністю позбавити тиші. Так на сучасному Заході виникло явище, яке 

отримало назву «демократія шуму». Створене таке звукове (і шумове) 

оформлення оточуючого простору, що пересічна людина практично не має 

достатніх інтервалів тиші, щоб зосередитись і додумати до кінця зв’язну думку. 

Це – важлива умова беззахисності людини проти маніпуляції свідомістю. Еліта, 

навпаки, дуже високо цінить тишу і має економічні можливості організувати 

своє життя по за «демократією шуму»» [39; с. 65]. І хоча такі висновки С. Кара-

Мурзи виходять далеко за межі проблематики одного лише кіно, якщо 

погодитись з позицією автора щодо існування феномену «демократії шуму», то 

неможливо не відзначити той факт, що кіно є елементом у створенні такої 

шумової оболонки для сучасної масової людини.  

Таким чином, художнє кіно є інструментом як процесу легітимації так і 

делегітимації політичної влади. Засоби таких процесів піддаються експлікації 

через дослідження змісту фільму. Базовим змістовим елементом кінофільму є 

його стиль, що відображає візуальний стиль політичного режиму, і одночасно 

формує його через створення образів режимів, ідеологій та політичних лідерів. 

Складовими такого стилю є кінематографічний час, простір та звук. Час в кіно, 

який представлений сценарієм, виступає чинником легітимації політичної 

влади експлуатуючи традиційні для культури фольклорні сюжети 

протиставлення добра та зла, героїзації, та формування божественних образів 

тоталітарних лідерів. Кінематографічний простір, що представлений кадром, 

доповнює легітимаційний вплив сюжету створенням монументальних 

героїчних, патріотичних сцен, усуспільненням простору кіногероїв, 

перетворенням їх на «функцій» ілюстрації політичного, а також через 
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особливості візуального зображення політичних лідерів. Звук в кіно, доповнює 

вплив попередніх двох елементів через особливості використання музики, 

голосу, шуму та тиші. Такий комплекс змістових кінематографічних елементів 

фільму є носієм впливу художнього кіно у процесі легітимації політичної 

влади.   
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РОЗДІЛ 4  

Художнє кіно в системі політичної пропаганди 

 

Дослідження ролі художнього кіно в політичних процесах автор розпочав 

з виявлення його місця в структурі таких процесів, при цьому не звертаючись 

до явища самого кіно. Наступним кроком стало дослідження кінематографа 

власне як особливого складного явища – поєднання медіа та мистецтва у його 

психологічному впливі на людину в якості фактору політичної соціалізації. В 

третьому розділі автор звернувся до дослідження самого фільму в його 

внутрішній структурі, змісті, який є ключовим у розумінні ролі художнього 

кіно в процесі легітимації політичної влади. Останнім логічним етапом даного 

дослідження стане розгляд кінематографу в його інструментальному вияві, як 

засобу політичної пропаганди. Автор зверне увагу на роль художнього кіно в 

процесі «підміни» дійсності політичною пропагандою, на основні етапи 

становлення та розвитку кінопропаганди, особливості її функціонування в 

сучасних умовах, вплив на сучасний політичний дискурс, а також, на проблему 

кінопропаганди в Україні. 

Термін «пропаганда» вперше з’явився в католицькій церкві у зв’язку з 

практикою поширення віри, проте лише в ХХ столітті набув свого сучасного 

значення. Найчастіше поняття пропаганди трактують у двох значеннях: у 

широкому – як «популяризацію і поширення політичних, філософських, 

релігійних, наукових, художніх або інших ідей в суспільстві засобами усної 

мови, масової інформації, візуальними та іншими засобами впливу на суспільну 

свідомість» [93; с. 663]. Проте в політичній науці найчастіше пропаганду 

розуміють у  більш вузькому сенсі – як «політичну або ідеологічну пропаганду, 

що здійснюється з метою формування у мас певного політичного світогляду» 

[93; с. 663]. З точки зору даного дослідження обидва визначення можна вважати 

задовільними, оскільки вони передбачають, по-перше, пропаганду в 
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політичному контексті, а по-друге – звертають увагу на ЗМІ (а отже, і кіно, як 

один із їх видів) в якості основного каналу передачі пропагандистських 

повідомлень. З точки зору психології також звертають увагу на важливість 

медіа в процесі пропаганди, визначаючи її як «намагання маніпулювати 

суспільною свідомістю шляхом використання засобів масової інформації» [45; 

с. 305]. В такому разі медіа взагалі розглядають як єдиний канал поширення 

пропаганди. 

Загалом, в сучасній науці немає суттєвих (принаймні, в контексті даного 

дослідження) розбіжностей у розумінні пропаганди. Дослідник психології 

масової поведінки Акоп Назаретян визначає її як «цілеспрямоване поширення в 

суспільстві певних ідей, цінностей, норм і програм поведінки» [60; с. 163]. 

Більш широке визначення подає французький філософ та соціолог Жак Еллюль: 

«пропаганда – заздалегідь спланований і цілеспрямований духовний вплив на 

аудиторію, метою якого є залучення аудиторії на сторону того, хто веде 

пропаганду, тобто, контроль за мисленням та поведінкою. В кінцевому сенсі 

пропаганда є сукупністю певних структур, абстрактних символів, що 

впливають на людську поведінку» [110; с. 22]. Тобто, головними «стрижнями» 

пропаганди можна вважати інформацію (або її брак) та психологію (а точніше, 

психологічну вразливість) людини. Співвідношення цих двох факторів в науці 

вирішується по-різному. Так, американський дослідник Джордж Дьюї, 

критикуючи погляди Генрі Лассуела та Уолтера Ліппмана, вважав, що 

основним засобом протидії пропаганді є інформування та виховання 

критичного мислення [6; с. 176]. Подані вище визначення та підходи 

підкреслюють три важливі для нас аспекти розуміння пропаганди: вона є 

психологічним за своєю суттю процесом; основним технічним каналом 

поширення пропаганди є медіа; головною метою пропаганди є вплив на 

політичну свідомість і поведінку мас. Такі ключові моменти автор вважає 

достатніми для подальшого дослідження пропаганди в кіно, і тому в межах 

даної роботи ми не будемо звертатись до тем неполітичних випадків 
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використання пропаганди, відмінностей пропаганди від реклами, агітації та PR, 

тощо. 

Політична пропаганда не є певною унікальною властивістю чи функцією 

кіно, більше того, пропаганда передбачає тотальний та всебічний вплив на 

суспільство. Відповідно, вона здійснюється не лише засобами кіно, а цілим 

комплексом інструментів масової ретрансляції інформації: телебаченням, 

інтернетом, радіо, пресою, системою освіти, тощо. Описуючи такий 

комплексний характер пропаганди, можна говорити про «систему пропаганди», 

яку в буденній мові нерідко називають «пропагандистською машиною». 

Спираючись на визначені вище три основні аспекти пропаганди, можемо 

стверджувати, що одним із засобів пропаганди (в якості складової системи 

медіа) є художнє кіно. Для позначення такого виду пропаганди в науці 

використовується термін «кінопропаганда». Оксфордський словник 

кінознавства пропонує визначення кінопропаганди як «фільм або фільми, що 

активно пропагують певні релігійні, політичні, культурні або комерційні 

повідомлення» [114; с. 335]. Тобто, під кінопропагандою можна розуміти 

пропагандистський вплив з використанням технічних, медійних та художніх 

засобів кінематографу. В такому сенсі ми надалі будемо використовувати 

поняття «кінопропаганда» в даному дослідженні, проте предметом його стане 

лише політичний аспект кінопропаганди. Зазначимо також, що кінопропаганда 

існує не лише в сфері художнього, а й документального кіно. Відповідно до 

теми дослідження, надалі ми будемо використовувати поняття 

«кінопропаганда» лише у зв’язку із художнім кіно, виносячи за дужки 

проблему пропаганди в документалістиці. 

На практиці потужні світові держави сьогодні розглядають 

кінопропаганду як частину своєї як внутрішньої політики з формування 

національної ідентичності, так і в якості предмету культурно-політичного 

експорту. Такий експорт є частиною так званої «м’якої сили» - поширення 

державою власних стереотипів поведінки, політичних штампів, уявлень про 

історію, тощо, на інші суспільства. Західні дослідники звертають увагу на 
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інтенсивність такого процесу: «Франція, підтримана іншими країнами, як-от 

Канадою, непокоїлася з приводу ризику проникнення на її територію цих 

американських «товарів» [фільмів – авт.] не тільки з економічних причин, а й з 

культурних причин і причин, пов’язаних із національною ідентичністю, бо 

небезпека полягає в тому, що ми можемо побачити, як жителі нашої країни 

дедалі більшою мірою переймають американське мислення і американський 

підхід до життя» [20; с. 157]. Тобто, кінопропаганду можна розглядати як 

елемент внутрішньополітичного та зовнішнього поширення культурних норм, 

ширше – світогляду – зокрема, в його політичному аспекті.  

Одним із результатів такого процесу є кроки багатьох держав із 

правового регулювання сфери кіноекспорту-імпорту. При чому, подібні 

торговельні бар’єри найчастіше з’являються між державами, що знаходяться в 

стані політичного та ідеологічного протистояння. Одним із прикладів такої 

політики є внесений в квітні 2015 року на розгляд Держдуми Росії проект 

закону про повну заборону імпорту фільмів із США, ЕС та Австралії [98]. 

Важливо, що причиною такої можливої заборони є саме «антиросійський» 

характер західних фільмів. З точки зору даного дослідження цей факт важливий 

тим, що кінематографи цілих країн на рівні практичної політики можуть 

вважатись «ідеологічно шкідливими» навіть незалежно від конкретного змісту 

кожного фільму. Отже, мова йде не про політичне протистояння на рівні 

трактування в кіно, наприклад, окремих історичних фактів, а на рівні 

кінематографу як такого, що навіть в зовні аполітичних фільмах експортує 

певний стиль життя та культуру. Таке припущення підтверджується і 

практикою прокату західного кіно в СРСР, де під заборону нерідко потрапляли 

навіть фільми, в яких не проглядається політичної складової. 

В процесі пропагандистського впливу художнього кіно можна 

виокремити два рівні. Першим рівнем є формування громадської думки, 

вибудовування в суспільстві певної ідеологічної «другої реальності». Другим 

рівнем є вплив безпосередньо на політику через громадську думку. Тут мова 

йде не просто про формування ідеологічних настанов в суспільстві чи про 
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нав’язування точки зору про конкретні події минулого. Кіно тут 

використовується як інформаційна платформа для запланованих політичних 

акцій. В такому разі, пропаганда через ЗМІ є одним з перших етапів проведення 

такої політичної акції. Одним із прикладів такої підготовки є, зокрема, 

формування громадської думки щодо «необхідності» майбутньої війни. 

Український дослідник С. Безклубенко наводить історичні приклади, коли в 

Третьому Рейху виходили антипольські фільми, які повинні були сформувати 

ненависть до поляків, і нав’язати думку, що війна з Польщею неминуча [9; с. 

73]. До конкретних прикладів таких фільмів ми звернемося далі. Подібна 

тактика формування масової свідомості для того, щоб люди сприйняли 

заплановану політичним режимом політику – непоодинока. Кінематограф в 

такому разі використовується політичними акторами як один із ресурсів 

політичного проектування. Проте, така пропаганда використовується не лише з 

метою розпалювання війн чи інших протистоянь, а й може бути частиною 

державної соціальної політики. Показовим в цьому плані є приклад США, де 

політика лібералізації ставлення до певних дискримінованих соціальних груп 

«готується» та провадиться через ЗМІ, в тому числі, і через відповідні художні 

фільми. 

В цьому контексті важливим є прогностичний аспект дослідження впливу 

кінопропаганди на політичні процеси. Так аналіз інформаційних акцій, які 

проводяться певною силою через ЗМІ (в тому числі і кіно), може стати основою 

для прогнозування політичних планів цієї сили, визначення цілей, які вона 

переслідує. Це є можливим, оскільки в разі планування певної політичної акції, 

громадська думка найчастіше формується так, щоб результат цієї акції був 

сприйнятий суспільством не лише як позитивний, але й як логічний та 

неминучий. Отже, цей гіпотетичний політичний результат неявно закладається 

у зміст поширюваної пропаганди. 

Звертаючись до соціальної обумовленості кіно, автор зазначав, що воно, 

як один з видів ЗМІ, в процесі свого розвитку, паралельно зі становленням 

суспільства сучасного типу, сформувало нову реальність, яку називають 
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віртуальною. Ця віртуальна політична реальність існує у вигляді смислів, ідей, 

політичних міфів, стереотипів, тощо, які функціонують у масовій свідомості. 

Віртуальна політична реальність може більшою або меншою мірою корелювати 

з реальним, уречевленим соціальним світом: з соціально-економічними 

умовами буття суспільства, з практикою здійснення реальної політики. Однак, 

головне полягає в тому, що ці дві політичні сфери знаходяться в стані 

постійного тісного взаємовпливу. Умови соціального-економічного буття 

суспільства, частково обумовлюють формування політичних ідеологій. 

Ідеологія ж (в широкому значенні) є засобом перетворення будь яких смислів 

на реальну політичну даність. В цьому плані ЗМІ є засобом, який робить 

віртуальність ідеології реальністю. Художнє кіно виконує в цьому процесі не 

самостійну роль, а скоріше є важливою частиною ансамблю різних засобів. Бо 

створення герметичної віртуальної реальності в певному напрямі можливе тоді, 

коли не існує серйозних альтернатив, а формування цієї сфери віртуальності 

підтримується усіма форматами комунікації: телебаченням, інтернетом, радіо, 

пресою, безпосереднім спілкуванням, і серед інших – кінематографом. 

Завдання віртуальної політичної реальності, що формується засобами 

медійної пропаганди – бути смисловою «обгорткою» реальності як такої. 

Іншими словами – надавати «правильних» смислів політичним фактам 

дійсності, оскільки сама ця дійсність як така є ідеологічно нейтральною. Все ж, 

що знаходиться за межею сухого факту – наше ставлення до політичної події – 

є проявом ідеології.  

Пропаганда за своєю суттю є практичним засобом підміни реальності 

ідеологічною неправдою. Для того, щоб пропаганда виконувала свої функції 

пояснення політики, визначення напрямів суспільної дії, тощо, вона повинна 

повторювати реальність у її базових принципах. В тій мірі, в якій людина 

мислить політику, і взагалі світ як певну часову протяжність, тобто як 

послідовність подій, а не одномоментність, і політична пропаганда повинна 

повторювати цю часову схему – замінювати реальний політичний час в його 

історичному розвитку ідеологічною «копією». Тобто, політична віртуальність 
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ідеології, яка накладається на звичайну реальність, також має вимір минулого, 

теперішнього і майбутнього. Ця віртуальна політична реальність одночасно 

пояснює масам всі три ці часові періоди, надає їм ідеологічного значення. Тож, 

функціонування кінематографічної пропаганди необхідно розглядати через 

призму того, як ця пропаганда конструює для масового глядача уявлення про 

історичне минуле, сьогодення та майбутнє. 

Масові уявлення про історичне минуле тісно пов’язані з пізнавальною 

необхідністю людини структурувати розрізнені факти реальності, вкладати їх у 

певні схеми, які спрощують дійсність, проте і роблять можливим саме пізнання. 

Історія (точніше, її образ, що функціонує у масовій свідомості) також є 

результатом такого спрощення: наявні окремі факти історичного минулого 

людина схильна структурувати в певний сюжет, надавати ідеологічно 

індиферентним подіям і особам минулого певного есхатологічного та 

телеологічного значення, привносити в них елементи ідеології. Культуролог 

Юрій Лотман зазначає: «Коли ми дивимось вперед, то бачимо випадковості, а 

коли назад – закономірності. Історик увесь час вбачає закономірності у 

випадковому» [53; с. 266]. В цьому полягає корінь простоти, з якою 

кінематограф «підхоплює» історичні сюжети, та впроваджує їх у масову 

свідомість, піддавши попередній ідеологічній обробці. Це відбувається в силу 

того, що сама історія як така є сплетінням окремих історій (в значенні, 

сюжетів), які, по суті, є готовим матеріалом для кіно. Мовою філософа Жана 

Бодрійяра – історія, це ретросценарій – сюжет, який розгортається в минуле. 

На відміну від власної біографії, історичне минуле не було безпосередньо 

пережите людиною, тож саме по собі воно є певним «табула раса» -

гносеологічною пустотою, яка прагне бути заповненою в тій мірі, в якій людина 

відчуває потребу знати про минуле. В процесі такого пізнання минулого 

людина не привносить в нього жодних власних фактів, а «споживає минуле» 

через мистецтво, освіту, інших людей, і перш за все – ЗМІ. Тобто, у випадку 

історії варто говорити не про «реконструкцію» минулого (яка має місце у 

випадку згадування людиною пережитого), а про його «конструювання»: на 
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місці гносеологічного вакууму вибудовується певний логічно та ідеологічно 

завершений конструкт, який в масовій свідомості функціонує як історія. Саме 

таке історичне минуле і є продуктом виробництва кінопропаганди. В цьому 

сенсі можна сказати, що наприклад, відоме нам п’ятнадцяте століття було 

створене в столітті двадцять першому – сконструйоване різними засобами, 

провідну роль серед яких відіграє кінематограф, і має до реального 

п’ятнадцятого століття лише опосередковане відношення. Це відбувається і в 

силу того, що фундаментальна історична наука є «замкненою» в наукових 

кабінетах, а в масовій свідомості функціонує комплекс переважно ілюзорних 

уявлень, з якими і працює кіно. 

Серед трьох зазначених часових складових реальності (минулого, 

теперішнього і майбутнього) значення кінопропаганди є особливо важливим в 

контексті саме історії, оскільки з теперішнім і майбутнім постійно «працюють» 

більшість сучасних медіа: відповідні образи створюються телебаченням, 

мережею інтернет, пресою, і серед них – кіно. До творення образів історичного 

ж минулого всі медіа окрім кінематографу вдаються лише спорадично (в силу 

власної технічної обумовленості), і лише кіно є постійним, а в сучасному світі, 

фактично, головним творцем образів історичного минулого для пересічної 

дорослої людини. 

Окрім констатації ідеологічності образів минулого, що творяться 

кінопропагандою, варто звернути увагу і на інший політичний аспект. Уявлення 

сучасного суспільства про історичне значення тих або інших історичних подій 

напряму пов’язані з інтенсивністю їх відтворення в медіа. Такий процес 

відбувається в силу зазначеного вище факту, що медіа є головним джерелом 

інформації про минуле. Саме існування таких подій як фактів масової 

свідомості – продукт медіа. Політична проблема тут полягає в тому, що такий 

медійний (перш за все, кінематографічний) продукт створюється сьогодні 

переважно на Заході. Ця цивілізація засобами кіно конструює, осмислює своє 

минуле, рефлексує над ним, робить його складовою ідеології сьогодення. Увесь 

інший світ такого «медіа про минуле» не створює, або створює дуже мало, що 
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робить його споживачем тієї віртуальної історії, яка створюється Заходом, по 

суті, для самого себе. 

Результатом означеного процесу є той факт, що «третій світ», фактично, 

живе не власним історичним минулим, а історією тих країн, які виробляють 

медіапродукцію, і перш за все, кінематографічну пропаганду. Захід створює її, 

перш за все, для себе, проте споживає її весь світ. Цим пояснюється, наприклад, 

той факт, що сучасна масова людина знає набагато більше про Холокост, ніж 

про громадянську війну в Руанді чи голодомор в Україні. В масовій свідомості 

існує лише перша з цих трьох подій, тому що вона була багаторазово 

відтворена кінематографом, стала частиною великого історичного наративу. Ті 

історичні події, які не «створюються заново» в медіа – для масової людини не 

існують. Лише ЗМІ, і перш за все, кіно, можуть актуалізувати, заново створити 

для сучасного суспільства ті історичні події, які по за медіа залишаються 

здобутком лише науковців, та людей, що прямо цим цікавляться. Варто 

підкреслити важливу обставину, що таке кінематографічне «відтворення» 

минулого практично завжди є ідеологічним, сповненим політичного змісту 

сучасності. Саме тому ми розглядаємо кіно не просто як ілюстратора історії, а 

як пропагандиста. 

Сила пропагандистського впливу художнього кіно у творенні історії 

забезпечується двома психологічними обставинами. Першою з них є зазначена 

у попередніх розділах «наївна» довіра людини до баченого на власні очі. Автор 

вище звертався до точки зору науковців, що саме речі та події, які людина 

побачила, здаються їй апріорі існуючими. Такий ефект помітили також і 

кінорежисери. Знаменитий російський режисер Олександр Сакуров зазначає: 

«Людину, що побачила щось на власні очі, важко переконати, що цього не 

було. Для неї бачене – доконаний факт. Кіно в цьому сенсі – страшна зброя» 

[78]. Другою психологічною обставиною є образний характер мислення 

людини. Відтворюючи в пам’яті події, людина оперує саме візуальними 

образами, а не словами, а кінематограф, фактично, є єдиним джерелом 

(принаймні, динамічних) візуальних образів про історичне минуле. Доля 
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документальних телевізійних фільмів в цьому є незначною, оскільки такого 

контенту на телебаченні створюється відносно мало. З цього випливає ефект, 

що коли людина оперує певними категоріями історичного минулого, вона в 

більшості випадків відтворює образи, бачені раніше в художньому кіно. І якщо 

історія середини-другої половини ХХ століття дає глядачеві деяку 

альтернативу у вигляді кінохроніки, то образи «дотелевізійної» епохи 

цілковито є плодом художнього кіно. Підтвердженням функціонування 

історичних образів у свідомості людини у вигляді зображень з кіно або 

кінохроніки є той факт, що візуальні асоціації, наприклад, з II світовою війною, 

у переважної більшості людей є чорно-білими. Тобто, «пригадуючи» історичне 

минуле, людина, фактично, «пригадує» бачений раніше фільм про це минуле. 

Саме тому навіть історичні кінофільми про часи світових війн вже в сучасну 

епоху нерідко знімають у чорно-білих кольорах, або у сепії. Серед них такі 

фільми як «Список Шиндлера» (1993), «Біла стрічка» (2009), тощо. Таким 

ефектом візуальності людських спогадів про минуле користуються творці кіно. 

Дослідник відображення історії в кіно Роберт Майер так пише про творчість 

знаменитого режисера Стенлі Кубріка: «Кубрік вважав, що кіно зі значно 

меншими витратами і більшою переконливістю, ніж інші види мистецтва, 

переносить глядача на роки і століття назад» [115; с. 18-21]. Той факт, що ми 

мислимо історію у вигляді кінообразів відзначає і американський дослідник 

Франк Стерн: «Наші основні образи міжнародних криз і катастроф, таких як 

Перша світова війна, іспанська громадянська війна, Друга світова війна, 

Голокост, війна у В’єтнамі, холодна війна, і недавня війна на Балканах були 

повністю під впливом кінозображень» [124; с. 66]. 

Таким чином, формування в масовій свідомості уявлень про минуле 

пов’язане з функцією пропагандистського кіно, як історіографа. Ця функція 

полягає в тому, що кіно пише національну історію. Підкреслимо, що саме 

«пише» а не «розповідає». Деяка вищість кінематографу над повсякденністю, 

описана в попередніх розділах, робить з нього потужний інструмент творення 

національної міфології, пантеону героїв та антигероїв. Так, фільми, які 
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висвітлюють певні історичні події, за рахунок згаданих вище психологічних 

механізмів впливу, часто не усвідомлено розглядаються глядачем, не як кіно 

про історію, а як власне історія як така. Г. Прожико, порівнюючи вплив на 

формування уявлень про історію преси і кіно пише: «…отримавши газетну 

інформацію, людина опиняється наче перед «фактом в собі», відокремленим 

часовою дистанцією від моменту отримання повідомлення. «Факт в собі» 

друкованої інформації усвідомлюється читачем в минулому часі, як замкнутий 

кусок минулого. Його переживання – це переживання результату. Інший 

механізм сприйняття кіноповідомлення. Інформація про подію приходить до 

споживача у формі репортажу, як би «впускаючи» його в той момент часу, про 

який йде мова, і дозволяючи прожити цю миттєвість разом». Таким чином, 

підкреслює далі Г. Прожико, історична інформація з кіно «пробуджує в людині 

не лише раціональне сприйняття інформації, але породжує емоційне ставлення 

до факту» [79; с. 36]. Той факт, що оповідь в кіно ведеться найчастіше від 

першої особи в реальному часі, змушує переживати історичні події, не як те, що 

відбулось колись давно, а як драму, що відбувається тут і тепер, і глядач є не 

просто відстороненим спостерігачем, а він співпереживає її разом з героями, 

переживає такі ж відчуття як вони, і навіть думає ті самі думки. В цьому 

криється потужний маніпулятивний пропагандистський потенціал кіно, який 

безальтернативно  та безапеляційно, використовуючи емоції, нав’язує глядачеві 

конкретну картину історії. 

Особливо потужним такий вплив є на малоосвічені верстви населення, які 

є мало обізнаними з національною і світовою історією. Для таких людей 

кінематограф просто пише історію з чистого аркушу. Люди, які не мають змоги 

порівняти репрезентовані в кіно історичні події з власними знаннями про ці 

події, дивлячись кіно відразу сприймають розказане на екрані як правду в 

останній інстанції. З цим пов'язаний і ефект, що історичні неточності та 

невідповідності (які є в абсолютно кожному історичному фільмі) практично 

ніколи не помічаються глядачами. Це відбувається як через зазначену вище 

повну довірливість глядача до зображення, так і в силу того, що глядач є 
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занадто малокомпетентним в історичному матеріалі у порівнянні з авторами 

кінофільму. Означені «неточності» нерідко бувають випадковими, проте часто 

пов’язані і з цілеспрямованим пропагандистським перекрученням фактів. 

Варто відзначити і те, що в житті пересічної людини існує всього два 

загальнодоступних джерела відомостей про історичні події: школа та кіно. 

Меншою мірою тут представлене телебачення, яке звертається до висвітлення 

історії не системно. Але, на відміну від школи, кінематограф формує уявлення 

про національне минуле не лише у дітей, а у всіх людей незалежно від віку. На 

цю проблему звертає увагу історик М. Ферро: «…тенденція дивитись події 

минулих літ по телевізору зростає в західному суспільстві, де вона стає 

«паралельною школою»: крім того, у бувших колоніальних народів, особливо у 

тих, які не мають писемної історичної традиції, історичне знання знаходиться 

ще більше, ніж деінде, в залежності від засобів масової інформації, навіть якщо 

існує потужна усна традиція» [92; с. 55] 

Саме тому, в країнах які системно займаються пропагандою власної 

ідеології і культури, історичні кінофільми мають таке велике значення. 

Зокрема, у США кожна більш-менш значна історична подія обов’язково 

знайшла своє висвітлення в кіно. Не менш показовим є і приклад СРСР, де 

держава проявляла надзвичайну увагу до історичного кіно. Так, поява фільму 

Сергія Ейзенштейна «Іван Грозний» у 1944 році стала значною політичною 

подією. Правки до фільму вносив особисто Йосип Сталін, а сама кінокартина, 

як вважається, стала потужним ударом в ідеологічній боротьбі між СРСР і ІІІ 

Рейхом. Ще в 1923 році один з головних ідеологів більшовизму Лев Троцький 

писав: «Той факт, що ми не заволоділи кінематографом, доказує, наскільки ми 

незграбні, неосвічені, щоб не сказати дурні. Кіно являє собою наш кращий 

інструмент пропаганди» [92; с. 50]. В цьому контексті нерідко згадують і 

широко відоме висловлювання Володимира Леніна: «Ви повинні чітко 

пам’ятати, що найважливішим із мистецтв для нас є кіно» [49; с. 579]. За 

непідтвердженою «апокрифічною» версією, повна цитата містить також слова, 

що кіно є найважливішим із мистецтв «в силу безграмотності населення». 



166 

 

Функція формування кінематографом загальних ідеологічних установок, 

уявлень про минуле і майбутнє, робить кінематограф однією з найважливіших 

ланок у формуванні політичної культури. Так, якщо отримана з художнього 

кіно культурна інформація підтверджується поточними повідомленнями ЗМІ, 

виникає ефект когнітивного консонансу [30; с. 167], який полягає у схильності 

людини відбирати у ЗМІ та в інших джерелах інформації лише ті дані, які 

узгоджуються із уже наявною інформацією і відповідають її базовим 

культурно-ідеологічним установкам. В цьому сенсі кіно є первинною ланкою, 

яка формує не вторинний інформаційний багаж, а самі ці ідеологічні паттерни. 

Підкреслимо, що не варто вбачати в потужному історіотворчому 

потенціалі кіно лише аспект підкорення населення владі засобами пропаганди. 

У цієї проблеми є і інший аспект. В певних умовах кінематограф може стати 

фактором національної консолідації, створення спільної історії та міфології, а 

отже, і формування національної самоідентифікації населення, і в результаті – 

національної держави. Важливо це і для тих народів, які лише відновлюють 

свою державність. М. Ферро зазначає: «Фільм доказує, як в художньому 

варіанті, так і не в художньому, що завдяки народній пам’яті і усній традиції 

кінорежисер може повернути суспільству історію, якої її позбавила державна 

машина» [92; с. 50]. 

Узагальнюючи історіотворчий потенціал кінопропаганди для масового 

глядача, доходимо висновку, що головне джерело її інформаційної потужності 

полягає в можливості «добудовувати» ті частини реальності, які є 

недоступними глядачеві у безпосередньому досвіді. Пропаганда заповнює такі 

пізнавальні лакуни правдоподібними ідеологічними конструктами які, в решті-

решт, змінюють весь образ реальності, що функціонує в масовому суспільстві. 

Так працює кінопропаганда в сфері історичного минулого, яке практично 

цілком знаходиться по за сферою індивідуального чуттєвого осягнення. Проте, 

не лише минуле не піддається досвідному пізнанню, відповідно, згаданий 

принцип ідеологічного «добудовування» реальності характерний і для 

формування масових уявлень про політичне сьогодення. Цілий комплекс 
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складових актуального політичного життя, які пересічному глядачеві здаються 

абсолютною очевидністю, фактично, також є предметом і результатом 

пропагандистського конструювання. 

Аналізуючи кінопропаганду, можна виокремити ряд функціональних 

сфер, в яких вона формує ідеологічно забарвлені політичні образи сьогодення, 

виступає інструментом підміни і доповнення реальності. Першою і 

фундаментальною з таких функцій є участь у створенні базових ідеологічних 

конструктів, які є фундаментальними для функціонування держав і політичних 

режимів. Серед таких конструктів – «народ», «демократія», політична ідеологія 

в її конкретному прояві, тощо. 

Зокрема, поняття народу є, мовою філософії постмодерну, «великим 

наративом» - комплексним ідеологічним конструктом, який в очах пересічної 

людини постає як щось очевидне, самозрозуміле, не дивлячись на факт, що 

саме існування народу як певного цілісного політичного суб’єкту неможливо 

осягнути досвідним шляхом. «Народ» як велика ідея створюється засобами 

мистецтва, медіа, і зокрема, кіно. Саме кінопропаганда образно представляє 

ідею народу демонструючи глядачеві людей, які з погляду ідеології і є цим 

народом.  

Складність проблеми представлення образу народу у кінопропаганді 

полягає в тому, що сам народ помилково було б вважати «сумою» людей, що 

проживають на політично чи адміністративно обмеженій території, або 

розуміти під народом частину суспільства, що формально самоідентифікують 

себе з ним. Сучасна пропаганда в кіно формує образ народу як певний 

ідеальний ідеологічний комплекс, який є лише частково співвіднесеним з 

конкретними людьми, що повинні цей народ складати. На дану проблему 

звертає увагу філософ і дослідник кінематографу Славой Жижек, який писав, 

що навіть якщо більшість людей в певній країні виступає проти режиму, вони 

не є народом. Вони – окремі особи. Навіть якщо таких «окремих осіб» - 70% 

населення. Народ, воля народу – це ідеологеми, які в авторитарних режимах 

санкціонуються владою, і надаються «окремим людям», як готовий продукт 
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[32; с. 379]. Процесом же «виготовлення» такого продукту займається, зокрема, 

кінематографічна пропаганда. Звертаючись до творчості чеського режисера 

Мілоша Формана, С. Жижек зазначає, що проста демонстрація на екрані 

обивателів: простих, примітивних, егоїстичних, хтивих замість зразково-

показових героїв – підриває режим. Це відбувається тому, що ці «маленькі 

люди» самим фактом свого існування розкривають велику неправду: немає 

ніякого міфічного «народу». Не існує тієї великої єдності, заради якої можна 

виправдати насилля, терор, тощо [32; с. 389]. 

Особливо творення кінематографом великих спільних ідеологічних 

образів сучасності є важливим для суспільств, що лише переживають етап своєї 

консолідації, і відповідно, потребують ідеологічного, символічного підґрунтя 

такої єдності. Український дослідник Георгій Почепцов в цьому сенсі так писав 

про роль медіа та мистецтва в перші десятиліття радянської влади: «Нові 

символи вводились усіма можливими засобами: театр ставав політичним 

театром, література відповідала соцреалізму. Ідеологічна схема впліталась в 

художню тканину будь-якого твору. Ідеологічна схема була сильніша художніх 

якостей» [77; с. 303]. 

Аналізуючи класичний радянський кінофільм «Волга-Волга» (1938), 

Георгій Почепцов виокремлює ключові ідеологічні схеми, на яких будується 

сюжет. В результаті такого аналізу видно, що кінематограф засобами 

індивідуальних історій «говорить» про всезагальні ідеологічні принципи 

відповідного історичного періоду: вибудовує образ народу через його ідеальних 

представників та антагоністів, визначає значення і місце вождя (і влади взагалі) 

в житті цього народу, тощо. На нашу думку, згадані схеми є доволі 

універсальними для пропагандистського кіно. Г. Почепцов виокремлює три 

ключові лінії: 

- Весь фільм побудовано на протиставленні «прошарку» інтелігенції 

та «гегемона» - робочого класу; 
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- Любов (тоталітарний варіант Ромео і Джульєтти) побудована на 

тому, що Вона представляє «правильний» клас робітників, а Він – інтелігенцію. 

В кінці фільму два класи і двоє людей зливаються у любові до вождя; 

- У фільмі реалізується схема «дурний місцевий керівник – розумний 

народ», яка реалізує для глядача декілька політичних пояснювальних схем. По-

перше, Бивалов (місцевий керівник) стає втіленням усіх локальних проблем, які 

очевидні людям і заважають соціалістичній ідилії. По-друге, остаточне 

відторгнення народом Бивалова не тільки легітимує практику сталінського 

терору і «партійних чисток», але й подає її як істинно народне явище [77; с. 

306]. 

Таким чином, комедійний за формою фільм, по суті, окреслює та 

легітимує в очах глядача головні елементи сталінського режиму: роль класів у 

соціалістичному суспільстві, співвідношення суспільного та інтимного, 

пояснення недосконалості радянської влади та терору, як засобу ліквідації цієї 

недосконалості, а також – головне місце вождя у суспільному устрої. Автор 

детально звернувся до фільму «Волга-Волга», оскільки його варто розглядати 

не як унікальний, а як цілком типовий приклад кінопропаганди. В подальшому, 

практично ідентичні ідеологічні схеми були повторені у фільмах «Карнавальна 

ніч» (1956), «Старий знайомий» (1969), та інших. Відповідно, образ сучасності, 

що створюється в пропагандистському кіно, включає в себе практично всі 

аспекти дійсності в їх ідеологічній обробці. Так, формується ставлення до 

політичних феноменів, таких як демократія, права людини, тощо. Так само і 

щодо цілих держав та суспільно-політичних устроїв. В радянському 

кінематографі, до прикладу, десятиліттями створювався певний чітко вивірений 

образ західних держав, і перш за все – США. Неодмінним атрибутом цього 

образу був акцент на експлуатації власниками робітників підприємств, 

корупції, всесильній мафії, продажності чиновників, всюдисущості західних 

спецслужб, жадібності бізнесменів, тощо. Практично дзеркально негативним 

було і зображення радянської дійсності у західній пропаганді. 
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Поряд із формуванням у пропагандистському кіно базових ідеологічних 

конструктів сучасності, окремою його функцією є творення ідеальних зразків 

окремих складових елементів держави. До таких складових відносяться, перш 

за все: армія, суд, поліція, спецслужби, уряд, президент, парламент. В окремих 

випадках цей перелік доповнюється такими інститутами як система освіти, 

церква, тощо. Означений перелік демонструє, що особлива увага в 

кінопропаганді приділяється силовим структурам. Мета такої пропаганди – 

поставити знак тотожності між поняттям справедливості та діями силових 

структур держави, і таким чином, легітимувати право останньої на монопольне 

право на насильство. В цих умовах особливо важливим елементом є 

романтизація та ідеалізація спецслужб держави, оскільки їх роль у підтриманні 

справедливості з точки зору пересічного громадянина є найменш очевидною. 

Дослідник Борис Борисов зазначає: «Популярна художня література і фільми 

про секретні служби завжди в своїй основі є політичними творами» [19; с. 482]. 

Найбільш відомими зразками такої кінопродукції на Заході є знаменита сага 

про Джеймса Бонда, яка станом на 2015 рік вже включає 24 фільми. Радянським 

аналогом шпигунської історії був фільм «Сімнадцять миттєвостей весни» 

(1973), який зробив його головного героя – Штірліца – практично легендарним 

персонажем. Увага до образу радянських спецслужб у СРСР була настільки 

високою, що перед випуском фільму його особисто рецензував та вносив 

правки тодішній голова КДБ Юрій Андропов. На важливість образів шпигунів 

у кінопропаганді звертає увагу британський дослідник Філіп Тейлор: «В кіно 

всюди були шпигуни: як ще можна було пояснити, що технологічно більш 

слабкі росіяни створили атомну бомбу, якщо зрадники не передали їм секрет?» 

[125; с. 261]. Образи силових структур в пропаганді ідеологічно протилежних 

держав нерідко будуються на протиставленні власних інститутів держави як 

втілення справедливості і відповідних інститутів «ворожої» країни: через 

образи корумпованих політиків та злочинних силовиків іншої держави глядач 

пізнає таку державу як певного антипода. 
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В межах даної роботи немає змоги детально звертатися до теми 

особливостей конструювання в кінопропаганді образів окремих політичних 

інститутів, проте дана проблема, на нашу думку, є перспективним напрямом 

подальших досліджень. 

Проте, ідеологічна обробка кінематографом дійсності відбувається не 

лише на рівні таких відносних абстракцій як базові ідейно-політичні 

конструкти та держава з її інститутами. Третьою функцією політичної 

кінопропаганди є ідеалізація побуту рядових громадян. В цій функціональній 

сфері окреслені вище ідеологеми знаходять своє пряме відображення в 

безпосередньому житті людей, розливаються в усіх його сферах. При цьому 

пропаганда спирається не на фактичний стан побутового життя, а на 

нормативний, ідеальний образ побуту, як він повинен виглядати очами панівної 

ідеології. Зокрема, в СРСР мало не в більшості фільмів культивувався образ 

щасливого життя радянських людей. В цьому образі було продумано все: одяг, 

побут, професії, переконання, тощо. У відповідності до ідеологічних цілей в 

кіно визначався та впроваджувався еталон символічної вартості соціальних 

інститутів (освіти, праці, проведення дитинства, старості, тощо) та етичних 

категорій (чесності, колективізму, відданості ідеї, емансипації жінки, тощо). 

Зразковим в цьому плані є знаменитий радянський фільм «Кубанські козаки» 

(1949), який є свого роду еталонним взірцем апофеозу кінопропаганди 

сталінської епохи. Життя і побут героїв цього фільму подавався як зразковий і 

«нормальний» для всіх радянських людей. Георгій Почепцов зазначає: 

«Нормою є те, що оголошується нормою. «Кубанські козаки» відображали 

дійсність ефективніше, ніж те, що людина бачила своїми очима. Це 

сприймалося виключенням з моделі всезагального добробуту. Саме це було 

головним комунікативним законом сталінського суспільства: говорити варто те, 

що варто» [77; с. 301]. Хоча кінореальність таких фільмів не має жодного 

відношення до справжнього життя людей, у масового глядача створювалось 

враження, ніби радянські люди справді так живуть, ніби ця реальність існує 
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десь зовсім поруч, і до неї ось-ось можна буде доторкнутись, ніби оманою і 

виключенням з правила є не фільм, а власні (нерідко злиденні) умови життя. 

Кінематограф тоталітарних держав найбільш чітко і повно демонструє 

означену пропагандистську ідеалізацію побуту, проте така ідеалізація (хоча і в 

менш очевидній манері) характерна і для художнього кіно демократичних 

країн. Зокрема, популярний кінематограф Сполучених Штатів насичений 

фільмами, в яких дія відбувається або ж на тлі нарочито ідеального побуту 

успішних американців, або ж таких, де герої долають побутові труднощі, і в 

результаті отримують «приз» у вигляді того ж ідеального життя. Прикладом 

останнього є кінофільм «У гонитві за щастям» (2006). Суть пропагандистського 

впливу в ідеалізації побуту полягає в тому, що завищені норми комфортності та 

заможності життя у кіно демонструються як стандартні та нормальні. 

Відповідно, у масового глядача виникає бажання відповідати таким дещо 

завищеним стандартам. Таким чином, кіно вказує суспільству на те, чого варто 

бажати, і підкоряючи таким чином сферу бажань, направляє соціальну 

поведінку у політично «безпечне» русло. 

Прямим наслідком ідеологізації побуту у кінопропаганді є необхідність 

створення людини (кіногероя), яка би відповідала такому ідеальному побуту. 

Представляти народ в ідеологічно забарвленому побуті не може звичайна 

людина: замість неї повинен існувати герой – відповідний оточенню персонаж 

із завищеними етичними та соціальними якостями. Звідси виникає 

кінематографічний дуалізм героя та антигероя, як конкретно-функціональний 

прояв пропагандистського образу реальності сьогодення. Творення героїчних 

персонажів є четвертим із означених функціональних проявів кінопропаганди в 

процесі формування образу сучасності в кіно. 

Пропагандистський кіногерой є привабливим для сучасників, а метою 

цього образу є всезагальне прагнення народу наслідувати, ставати таким, яким 

описаний цей «найкращий» хлопець або дівчина в кіно. Автор вище згадував, 

що в СРСР таким еталоном був «будівник комунізму», в Третьому Рейху – 

«арієць», а в США – «успішна людина». В таких образах продумано абсолютно 
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все: одяг, зовнішній вигляд, лексика, поведінка. Тобто, цей віртуальний еталон 

є вичерпним зразком для наслідування для пересічної людини. Не випадково 

саме кіно стало головним засобом пропаганди таких образів, оскільки воно 

дозволяє створювати ясні і зрозумілі візуальні моделі людей, а також бачити їх 

у динаміці, тобто прослідковувати поведінку.  

Принцип творення образу кіногероя на прикладі радянської 

кінопропаганди приводить згаданий вище Георгій Почепцов. На його думку, 

радянська ідеологія постійно породжувала героїв та героїчні ситуації. Їх 

створювали як із трагедій (війна, тощо), так і з тривіальних випадків 

(виробництво, сільське господарство, і т.ін.). Якщо персонаж загинув за 

батьківщину – він герой, якщо будує БАМ – він герой, якщо ударник праці – 

герой [77; с. 331]. Загалом, пропагандистське бачення ідеальної людини – це 

героїчний епос про постійне долання труднощів і досягнення видатних 

результатів. Узагальнюючи образи героїв кінопропаганди, можна підсумувати, 

що більшість з них вміщуються в таку типову послідовну схему: людина 

(наділена ідеологічно правильними рисами), проблема (що несе загрозу не 

лише герою, але й усьому символічному ладу ідеології), конкретизація 

проблеми в антигерої (який представляє не сам себе, а увесь ворожий клас, 

державу, суспільний лад, тощо), та в решті решт – подолання проблеми і 

тріумф героя (а разом з ним, і відповідних соціально-політичних цінностей). 

Цей ланцюжок є цілком кінематографічним, і лягає в класичну сценарну логіку. 

З більшою або меншою очевидністю під таку схему підпадає левова частка 

політичного кіно як авторитарних, так і демократичних держав. При цьому, 

такий шлях пропагандистського героя повинен бути ідеальною моделлю для 

глядача, з якої він пізнає не просто самого персонажа в його ідеологічній 

завершеності, а й інформацію про загрози для існування всього політичного 

ладу, що вимальовується у фільмі. Зокрема, завдяки такій моделі в радянському 

кіно формувався образ «радянської людини» - синтетичного наднаціонального 

ідеологічного персонажу, що повинен був стати зразком для суспільства СРСР. 
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З означеної вище логіки функціонування героя у пропагандистському 

кіно випливає, що він не може існувати у фільмі самостійно: герой залишається 

логічно незавершеним без антигероя, що йому протистоїть. Головна функція 

пропагандистського «ворога» полягає у виправданні всіх вад суспільства і 

політичного ладу. Антипод героя повинен концентрувати на собі весь негатив 

який об’єктивно існує, а тому він не може бути надто простим або 

примітивним. Антигерой в пропаганді виступає достатньо сильним та 

розумним, оскільки в іншому випадку у глядача виникає питання, чому 

концентроване в цьому персонажі зло досі не подолане в реальному житті. 

Пропагандистський антипод героя, як і його візаві, діє у фільмі не від власного 

імені, а є символічно пов’язаним з ворожим політичним ладом, ідеологією, 

державою, тощо. На взаємозалежність героя та ворога звертає увагу і Г. 

Почепцов: «Сила героя визначається силою ворога, без якого йому неможливо 

проявити себе. Ворог у вигляді подолання природних катаклізмів (аварія, 

підкорення гірських вершин, тощо) не дає необхідного рівня особистісної 

забарвленості. Таким чином, «герой» і «ворог» є взаємозалежними сутностями» 

[77; с. 330]. Американський дослідник Джоель Вальдфогель зазначає, що в 

сучасному світі американському кінематографу (і не лише йому) дуже складно 

створювати в кіно образи абсолютних негідників, оскільки вони повинні 

сприйматись однозначно всією культурно різноманітною аудиторією 

глобального кіноринку [20; с. 163]. В сучасному однополярному світі  таке 

завдання вирішується шляхом пошуку «ізгою» - персонажу, якого можна 

представити як достатньо впливового, проте абсолютно непопулярного. Серед 

таких – російська мафія, ісламісти або навіть КНДР. Прикладом останнього є 

фільм «Інтерв’ю» (2014), головним антагоністом у якому є північнокорейський 

лідер Кім Чен Ин. 

Обов’язковою умовою долі героя у пропагандистському фільмі є 

особистий успіх. Такий ідеологічний наратив вводить одразу два принципові 

постулати, що були актуальними як для кіно тоталітарних режимів, так і 

сучасних демократій: суспільство, в якому діє протагоніст, є принципово 
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справедливим, а особистий успіх є невідривним від суспільного. Діалектика 

особистого та суспільного успіху є обов’язковою для кінопропаганди, оскільки 

герой в такому кіно повинен приходити не просто до власного «хепі енду» а 

демонструвати універсальну модель успішності, в яку повинен повірити глядач. 

Так в радянському кіно через успіх «правильних» кіногероїв формувалась мрія 

про успішну розбудову соціалізму, а в американському – про можливість 

кожного зреалізувати ідеал «американської мрії». 

Принципове протиборство протагоніста і антагоніста у 

пропагандистському відображенні сучасності полягає в тому, що протагоніст 

представляє нормативну (ідеальну) дійсність, а антагоніст – реальний світ. 

Фільм в такому разі є подоланням розриву між ідеальним світом ідеології і 

реальним світом: нормативна дійсність в ньому представляється як реальна, а 

проблеми – як такі, що можна подолати. В кінцевому результаті торжество 

позитивних героїв стає певним відображенням ідеальної нормативної структури 

суспільства. 

На додатковий елемент побудови нормативної дійсності в радянській 

кінопропаганді звертає увагу Г. Почепцов. За його словами, світ що 

вибудовувався в кіно, включав в себе просторовий вимір символічної географії, 

де Москва виступала центром всесвіту, в якому знаходиться еталонна «правда», 

і куди прагнуть всі вороги та герої [77; с. 337]. Сюжетна будова, в якій саме в 

Москві вирішується доля героїв, саме там відбувається торжество 

справедливості, складаються людські долі – непоодинока в радянському 

кінематографі. Такий елемент символічного центру наявний у фільмах «Волга-

Волга» (1938), «Дівчина з характером» (1939), «Свинарка та пастух» (1941), 

«Падіння Берліну» (1949), і навіть значно більш пізніх кінокартинах «Москва 

сльозам не вірить» (1979), «Карнавал» (1981), та інших. 

Головною умовою успіху створення в масовій свідомості образу 

політичної реальності, є безальтернативність нав'язуваної ідеологічної моделі. 

Саме тому, держава, яка системно займається поширенням власної ідеології, 

намагається звести нанівець можливість того, щоб масовий глядач побачив 
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альтернативний образ політичної реальності. І якщо, скажімо, в СРСР така 

безальтернативність забезпечувалась «залізною завісою», то складнішою є 

ситуація в цьому плані в сучасних західних демократіях. Особливо показовим є 

приклад Франції, яка давно і системно займається пропагандою власної 

культури у себе і за кордоном. Саме тому, підтримуваний державою 

французький кінематограф, завжди був найпотужнішим у Європі. До питання 

поширення європейської кінопродукції звертається Сергій Кара-Мурза: 

«Європарламент прийняв чисто волюнтаристське, не маюче нічого спільного з 

принципами ринку рішення: будь-який канал ТБ в Європі зобов’язаний не 

менше 51% часу надавати творчій продукції європейських авторів. В лютому 

1996 року перший канал французького ТБ був оштрафований Вищою радою 

телерадіомовлення Франції на 10 млн. дол. за те, що в 1995 році недобрав 65 

годин показу європейських фільмів…за те саме порушення була оштрафована 

телекомпанія Берлусконі в Італії» [39; с. 190]. На думку автора, такий жорсткий 

культурний протекціонізм на телебаченні і в кінопрокаті є не просто елементом 

гуманітарної політики, а покликаний захищати і поширювати європейські 

політичні цінності та певну візію історії, сьогодення і майбутнього Європи. 

Про те, наскільки серйозним є розуміння впливу кінопропаганди на 

масову політичну свідомість та формування образу політичної дійсності, 

свідчить ще один приклад приведений С. Кара-Мурзою, вже з російської 

практики. Він згадує скандал, пов'язаний з демонстрацією на каналі НТВ 

фільму Мартіна Скорсезе «Остання спокуса Христа» (1988). «Провина» 

режисера полягала в тому, що він дозволив собі трактовку страстей Христових, 

яка розходиться з канонічними текстами. Так от, одна лише трансляція фільму 

по телебаченню викликала шквал критики з боку РПЦ, і навіть від Союзу 

мусульман Росії, які виступили з різкими заявами. Не менш серйозно такий 

прецедент сприймає і сам С. Кара-Мурза, який вважає, що «демонстрація 

фільму була свідомою акцією з розколу суспільства» [39; с. 414]. З точки зору 

даного дослідження згаданий приклад є важливим в якості демонстрації факту, 

що всі учасники протистояння сприймають кіно як безумовний важливий 



177 

 

фактор політичного впливу на суспільство навіть в тому випадку, коли сам 

фільм не є прямо політичним. 

Таким чином, у процесі формування засобами кінопропаганди образу 

актуальної політичної дійсності можна виокремити чотири основні 

функціональні сфери: формування масових уявлень про базові ідеологічні 

конструкти (такі як народ, певна конкретна ідеологія, суспільне благо, 

суспільна справедливість, тощо); творення образів держави та її інститутів 

(центральних органів влади, силових структур); формування ідеального побуту 

людини-представника панівної ідеології (у трудовому житті, особистій та 

громадсько-політичній сферах); створення нормативного образу ідеальної 

людини та її ворогів (ідеологічного героя та антигероя). Дані функціональні 

сфери автор виокремлює лише аналітично: в реальному кінематографі вони 

присутні як складне взаємопереплетіння зазначених елементів, що у своїй 

єдності створюють цілісний пропагандистський образ політичної дійсності. 

Поряд з уявленнями про минуле і сьогодення, третьою складовою 

віртуальної політичної реальності у її часовому вимірі, що формується 

кінопропагандою, є майбутнє. Формування цих уявлень пов’язане, перш за все, 

з властивістю людської психіки, яка полягає в постійному створенні в 

свідомості на основі наявної інформації певного образу майбутнього, 

постійною екстраполяцією існуючого стану справ на події, що послідують далі. 

Г. Прожико зазначає: «Варто додати ще одну характеристику [людської психіки 

– авт.] – прогностичний характер образу світу, його направленість на 

відображення не того, що є, а того, що буде в найближчому або більш 

віддаленому майбутньому. Фактично ми живемо не в тому світі, яким він є 

кожну дану долю секунди, а в тому, яким він буде через деякий інтервал часу. 

Ця дистанція між реальним і очікуваним оточуючим світом робить нас, людей, 

творцями своєї дійсності» [79; с. 22]. 

Такий прогностичний характер нашого ставлення до дійсності, і природня 

цікавість до майбутнього, дозволяє створювати в кіно політичні образи 

майбутнього. Ці образи виконують, перш за все, мобілізаційну функцію: вони 
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дозволяють досі політично аморфне суспільство перетворити на когорту людей, 

які однаково бачать політичне майбутнє своєї країни і своє місце в ньому, та 

готові рішуче рухатись до цього створеного кінопропагандою політичного 

міражу. 

Політичні образи майбутнього, що створюються в кінопропагандою, 

умовно можна поділити на дві основні групи: утопії та антиутопії. 

Сенс утопій полягає в конструюванні ідеального проекту майбутнього. 

Найбільш характерним він був для СРСР (до 70-х років), оскільки в цій країні 

був в наявності детально розроблений політичний образ такого «кінця історії» - 

комунізм. Елементи дещо наївного образу такого комуністичного раю були, 

наприклад, у фільмі «Начальник Чукотки» (1966), в якому йдеться про 

встановлення радянської влади на Чукотці. Молодий і завзятий поставлений 

радянською владою керівник цього регіону протягом фільму уявляє, як Чукотка 

перетворюється на технологічно розвинений комуністичний рай. Проте, вже з 

70-х років, коли соціальний оптимізм щодо побудови в СРСР комунізму почав 

згасати, жанр політичної утопії також почав виходити з «обіходу», а до 1980 

року (дати обіцяного досягнення комунізму) радянські утопії і зовсім зникли з 

екранів. Ми вважаємо це одним із симптомів загальної ідеологічної кризи, яку 

переживало в ті часи радянське суспільство. 

Значно популярнішим, ніж утопія, було творення в кіно візії політичного 

майбутнього у вигляді антиутопії. Зміст її у короткому викладі можна передати 

як картину того, «що буде якщо наша ідеологія (та/або держава, політичний 

режим, вождь) програє». Популярність політичної антиутопії можна пояснити 

тим, що, спільний ворог та небезпека є значно потужнішим об’єднуючим і 

мотивуючим фактором для суспільства, ніж приємний та «солодкий» образ 

щасливого майбутнього. В політичній антиутопії особливих успіхів досягли 

Сполучені Штати. Актуальність цього жанру припала на часи холодної війни: в 

чисельних американських фільмах обігравались мотиви потенційної висадки 

радянських військ в США, проте найпопулярнішим було обігравання страхів 

американського суспільства щодо можливості ядерної війни з СРСР. Серед 



179 

 

таких фільмів – «Я був комуністом для ФБР» (1951), «З Росії с любов’ю» 

(1963), «Система безпеки» (1964), «Випадок з Бедфордом» (1965), «Втеча 

Логана» (1976), тощо. 

Образи політичного минулого, сьогодення і майбутнього, які 

створювались в кіно, були не розрізненими картинами, а елементами мозаїки, 

зусиллями ідеологів складалась в цілісну картину дійсності. В цій картині легко 

і доступно для кожного були окреслені відповіді на питання: «хто ми є як 

народ», «яке місце в світі займає наша держава», «як я повинен вести себе як 

громадянин», «хто наші друзі і вороги в світі», «що буде, якщо вороги 

переможуть», тощо. Все це разом створювало вичерпну картину політичної 

дійсності. Результат створення цієї картини полягав в тому, що після перегляду 

відповідних фільмів, в масовій свідомості формулювались відповіді на 

здебільшого неартикульовані політичні питання, формувались напрями 

політичної поведінки. Проте, як було зазначено вище, створення політичного 

образу реальності можливо лише за тієї умови, якщо крім кіно, воно 

підтримується всіма іншими видами ЗМІ, працює в якості єдиної системи медіа. 

Формування засобами кінопропаганди цілісного образу політичної 

дійсності у її темпоральних проявах минулого сьогодення і майбутнього є 

певною універсальною формулою, яка проте, неоднаково втілювалась у 

реальній практиці пропаганди різних епох, держав та політичних режимів. Сама 

вказівка на формування пропагандою образу дійсності була б неповною без 

з’ясування історичних аспектів даного процесу. Саме тому автор вважає за 

необхідне звернутись до з’ясування основних аспектів історичного процесу 

становлення художнього кіно як засобу політичної пропаганди. Зазначимо, що 

фундаментальну періодизацію розвитку кінопропаганди автор вважає 

перспективним напрямом подальших досліджень, а в межах даної роботи ми 

звернемось лише до деяких головних етапів цього процесу. 

Кінематограф, з’явившись в 1895-96 роках, практично відразу став 

засобом політичної пропаганди. Найбільші сплески пропагандистської 

активності кіно припадають на періоди відкритих воєнних конфліктів або 
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загострень ідеологічного протистояння, коли постає гостра необхідність 

мобілізувати маси на підтримку держави та її політики. 

Перший умовний етап розвитку політичної кінопропаганди можна 

окреслити часовими рамками від появи кіно (кінець XIX століття) до 

формування тоталітарних режимів на початку 1930-х років. Перші зразки 

пропагандистського кіно датуються вже 1898 роком. Це була серія коротких 

німих фільмів, які висвітлювали війну між Мексикою та США. Дані фільми 

були створені в Сполучених Штатах, і тому їх ідеологічно вони були 

спрямовані на утвердження тотальної переваги США над супротивником. 

Наступний, 1899 рік відзначився ще однією пропагандистською новацією – 

псевдо документальними фальшивками, в яких демонструвались начебто 

бойові дії англо-бурської війни, які насправді були абсолютно постановочними 

і знятими у США. З маркетингових міркувань було знято навіть дві версії одних 

і тих самих подій: ту, в якій перемогли бури, і ту, в якій перемогу здобули 

англійці. Ці дві протилежні «документальні» версії одних і тих самих бойових 

дій навіть деякий час демонструвались одночасно в кінотеатрах різних штатів 

США [124; с. 68]. 

Однак, на думку румунського дослідника Крістіана Попеску, перший суто 

пропагандистський повнометражний фільм був знятий у Румунії в 1912 році. 

Це був фільм «Незалежність Румунії», який «призначався для того, щоб 

підготувати румунську громадськість до вступу країни в очікуваний 

балканський конфлікт» [119; с. 12]. 

Але справді серйозним пропагандистським інструментом кіно вперше 

стало в часи Першої світової війни. До цього підштовхували не лише держави, 

які намагалися використати засоби нового медіа на свою користь, але і саме 

населення деяких країн, яке було налаштовано рішуче щодо майбутньої війни, і 

бажало бачити відображення цих своїх настроїв на кіноекрані. Американський 

дослідник Франк Стерн з цього приводу напівжартома пише, що «в Німеччині 

найпопулярнішою кінозіркою був Кайзер Вільгельм ІІ» [124; с. 68]. Автор далі 

продовжує, що «Перша світова війна була муками народження фільму як 
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засобу пропаганди, що інколи приховував свої ідеологічні і політичні якості за 

екранними емоціями, але частіше свідомо мобілізував серце і розум за 

національною ознакою проти передбачуваного або реального ворога» [124; с. 

69]. Розуміння того, наскільки потужним засобом пропаганди є кіно, вже було у 

владних колах європейських держав, так «генерал Людендорф, начальник 

штабу німецької армії, наполягав на тому, щоб впливати на маси в інтересах 

держави і визначив фільм як «ефективну військову зброю»» [124; с. 69]. 

Вже після війни, разом зі спадом мілітаристської націоналістичної 

гарячки, коли населення отримало та усвідомило наслідки та жахи першої 

справді техногенної війни, в кіно значну роль почав відігравати пацифістський 

дискурс. Одним з найкращих зразків кіно цього періоду був класичний фільм, 

знятий за романом Еріха Марії Ремарка, «На західному фронті без змін», який 

вийшов 1930 року. 

В Радянському Союзі 20-ті роки стали часом створення революційної 

кіноміфології, яка в свідомості переважно не писемних на той час радянських 

людей створювала єдиний доступний образ подій 1917-18 років. Найбільше в 

цьому сенсі відзначився видатний режисер Сергій Ейзенштейн, який у фільмах 

«Броненосець Потьомкін» (1925) та «Жовтень» (1928) створив практично 

документальні кадри найважливіших для радянської ідеології подій. Дослідник 

Річард Тейлор зазначає: «Оскільки не існувало жодних документальних кадрів 

штурму Зимового палацу, відтворені Ейзенштейном події стали вихідним 

матеріалом для істориків і режисерів, узаконюючи ці кадри, як справжній 

хронологічний запис, що ілюструє його успіх як пропагандистського фільму» 

[126; с. 92]. Лише через багато десятиліть, коли тиск радянської цензури спав, 

стало відомо, що ейзенштейнівське трактування подій 1917 року абсолютно не 

відповідає історичним фактам. Проте в масовій свідомості, постійно тиражовані 

телебаченням кадри із фільму «Жовтень» і досі сприймаються як 

документальні. 

Другий історичний етап розвитку кінопропаганди відзначився 

формуванням потужних інформаційних індустрій у тоталітарних державах: 
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СРСР та Німеччині. Часовими рамками цього періоду є початок 1930-х років – 

кінець 1940-х років. Саме в цей період пропаганда в кіно конституювалась як 

потужний ідеологічний інструмент, що систематично використовується в 

політичній боротьбі. Особливих успіхів в цій сфері досяг Третій Рейх. 

«Нацистський контроль німецької кіноіндустрії був надзвичайним прикладом 

використання пропаганди, і в 1933 році Гітлер створив Міністерство народної 

освіти і пропаганди, яке очолив Йозеф Гебельс» [122; с. 12]. Відразу після 

приходу нацистів до влади, вони взяли під контроль найбільшу німецьку 

кінокорпорацію UFA. З тих пір практично будь-яка ідеологічна акція чи суттєва 

політична подія не обходилась без пропагандистської підтримки з боку кіно. 

Франк Стерн зазначає, що «жодна інша галузь культури і громадського життя 

не досягла такої інтенсивної уваги з боку нацистських лідерів» [124; с. 70]. 

Звертає увагу на важливість кіно для нацистської пропаганди і С. Кара-Мурза: 

«Фашисти ефективно використовували видовища і кіно. Вони цілеспрямовано 

створювали величезні спектаклі, в яких реальність втрачала свій об’єктивний 

характер, а ставала всього лише засобом, декорацією» [39; с. 62]. 

Найбільшою кінопамяткою епохи нацизму став фільм Лені Ріфеншталь 

«Тріумф волі» (1934), який став проривом для кіно як в сенсі масштабу зйомок, 

так і в технічному плані. «В 1934 році фюрер наказав зняти фільм про з’їзд 

партії нацистів. Були виділені неймовірні гроші. І весь з’їзд з його мільйоном 

(!) учасників готувався як зйомка грандіозного фільму, метою був саме фільм: 

«Суть цього гігантського заходу полягала у створенні штучного космосу, який 

би здавався абсолютно реальним. Результатом було створення першого справді 

документального фільму, який описував абсолютно фіктивну подію», - пише 

сучасний дослідник того проекту» [39; с. 62]. 

Третій рейх є важливою віхою у розвитку кінопропаганди ще й тому, що 

тоді вперше в історії була розроблена комплексна політика в галузі кіно. Її 

елементами було усунення від кіно «неарійських» митців, системне введення 

цензури, підпорядкування державі кіностудій. [9; с. 71]. Практично всю історію 

Третього Рейху сьогодні можна описати в знятих в цій державі кінофільмах. 
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Вони були присвячені і вдаваному пригніченню етнічних німців в 

Чехословаччині, і «звірствам» поляків, і прагненню австрійців до возз’єднання 

з «великою Німеччиною», і звичайно ж, «покидькам» євреям, які руйнують 

Рейх зсередини. Відомими зразками кінопропаганди нацистів став фільм 

«Єврей Зюсс» Ф. Харлана (1940), епічна драма «Кольберг» (1945), заради 

зйомок якої в 1945 році з фронту було відізвано значну кількість солдат для 

участі у батальних сценах, а міністр пропаганди Йозеф Гебельс наголошував: 

«Я дуже багато чого чекаю від цього фільму. Він якнайкраще підходить до 

нинішнього військово-політичного ландшафту» [21; с. 160]. 

З початком війни пропагандистські фільми почали випускати і країни-

союзники. Проте, якщо в США їх випуск стрімко набирав оберти, то у Франції 

цій сфері не надавали достатньої уваги. Історик М. Ферро пише: «Один критик 

з «New York Times» писав тоді: «В порівнянні з кінпродукцією компанії 

Уорнер, яка робить акцент на діяльності нацистів в Америці, дивно бачити, що 

французи, які повинні мати додаткові приводи хвилюватись, дотримуються 

найбільш загальних місць перед лицем цієї загрози…», і далі: «Після початку 

війни Рузвельт відразу дав наказ розвивати кіно, яке прославляло б 

правомірність американських цінностей. І ось, між вереснем 1939 і червнем 

1940, будучи вже у стані війни, Франція досі не випускала антинацистських 

фільмів, в США ж їх випуск продовжував зростати» [92; с. 51]. Хоча поразка 

Франції на першому етапі війни пояснюється цілим комплексом причин, 

відставання у пропагандистській гонці можна вважати однією з них. 

Розуміли значення кінопропаганди і в Радянському Союзі. Так вже в 

перші дні після початку війни, коли радянські війська спішно відступали, був 

прийнятий цілий комплекс рішень пов'язаний з виробництвом і поширенням 

пропагандистського кіно: в усіх кінотеатрах СРСР було організовано прокат 

воєнних фільмів; в умовах жорсткого дефіциту виділялись гроші на зйомки 

нових кінострічок; були знижені ціни на квитки в кіно, тощо [29; с. 712]. Не 

менш ретельно в СРСР займалися и пропагандою безпосередньо серед 

військових. З цією метою армія та флот отримували все необхідне устаткування 



184 

 

[44; с. 102]. На увагу радянської влади до кінопропаганди звертає увагу також 

дослідник Борис Борисов: «З тих пір як Ленін і Сталін належно оцінили 

масовий гіпнотичний вплив екрану на населення, кінематограф в СРСР 

знаходився під жорстким цензорським оком, став заручником ідеології» [19; с. 

645]. Фактично, саме Друга світова війна стала першим масштабним 

зіткненням кінопропагандистських машин найпотужніших держав свого часу, і 

заклала принципи подальшого протистояння головних ідеологічних 

супротивників. 

Повоєнні роки позначились дуже коротким періодом затишшя у 

кінопропагандистській боротьбі, оскільки вже наприкінці 1940-х років 

Сполучені Штати та СРСР почали інтенсивно використовувати цю ідеологічну 

зброю один проти одного. холодна війна була найбільш тривалим періодом 

пропагандистського протистояння з використанням кіно. Періодом, коли 

масштаб такої боротьби набув найбільшого розмаху. Тому часи холодної війни 

(кінець 1940-х – кінець 1980-х років) ми вважаємо третім історичним етапом 

розвитку кінопропаганди. 

У 1949 році в США вийшов фільм з красномовною назвою «Червона 

небезпека», який можна вважати початком холодної війни в кіно. Особливо на 

американській кіноіндустрії 1950-х років відзначився маккартизм – рух в 

громадсько-політичному житті США, направлений проти будь яких проявів 

комунізму. Практично всі режисери, актори і сценаристи повинні були пройти 

детальну перевірку на можливу причетність до комуністичного руху. Однією з 

найвідоміших жертв цієї антирадянської кампанії став Чарлі Чаплін. Навіть 

зірку такого масштабу «зачепило» хвилею холодної війни, в результаті чого він 

вимушений був переїхати зі США у Велику Британію. Український дослідник 

Сергій Безклубенко пише: «Своє історичне покликання новоявлена інквізиція 

вбачала насамперед у тому, щоб «очистити кінематографічне середовище», цей 

велетенський засіб комунікації, визнаний недавно за першорядну індустрію, від 

«небажаних». «Небажаними» ж при ближчому розгляді виявились комуністи і 

ті, що співчувають, - анархісти, ліберали, норовисті й «інтелектуали» [9; с. 148]. 
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Далі він зазначає: «Наслідком «полювання на відьом» було уточнення 

американських «правил гри» в кіно – посилення жорсткості так званого 

Кодексу честі кінопідприємців щодо визначення норм кінооповідей. Віднині 

негідним – бо «комуністичне»! – вважався будь-який твір, що переповідає 

«історію приниження або відчаю в стилі росіян», зображення бізнесмена 

несимпатичним, судді – продажним, банкіра – жадібним, депутата – 

корумпованим; найменша критика на адресу респектабельної людини є 

аморальною» [9; с. 155]. Саме такі тенденції визначали загальну атмосферу 

розвитку американського кіновиробництва в перші десятиліття холодної війни. 

Як автор зазначав у попередніх розділах, прикметною ознакою масового 

пропагандистського кіно є використання стандартних сюжетних схем та 

принципів протистояння героя та антигероя, де самі ці схеми є сталими, а 

конкретні «ролі» позитивних та негативних сторін є варіативними залежно від 

політичної доцільності. На відповідні принципи у американському кіно часів 

холодної війни звертає увагу і С. Безклубенко: «В Голлівудських фільмах цього 

періоду продовжували використовувати ті самі стандартні сюжетні ходи і 

жанри, що і завжди. Єдиною зміною було те, що «комуністи просто замінили 

колишніх гангстерів, викрадачів дітей і рекетирів. Дія і побудова інтриги такі 

самі, тільки діалоги змінились» [9; с. 159]. До ідеологічного протистояння були 

залучені навіть жанри кіно, які здебільшого є неполітичними: жахи, наукова 

фантастика, тощо. Так, наприклад, фільм «Боротьба світів» за романом 

Герберта Уеллса, знятий 1953 року, є явною «алегорією антикомунізму» [9; с. 

160]. Американський дослідник Джон Флін також підкреслює, що «Війна 

світів» стала дзеркалом високого рівня страхів щодо загрози західній 

цивілізації, які панували в суспільстві в період холодної війни, і особливо на її 

початку: «У фільмі відтворене життя, суперечливі теми, страхи та паранойя» 

[111; с. 65]. Популярною темою в кінопропаганді часів холодної війни було 

шпигунство та ядерна зброя. Періодичні загострення ядерного протистояння 

США та СРСР, такі як карибська криза 1963 року, підігрівали інтерес до таких 

тем. Пропаганда вміло спекулювала на страхах суспільства щодо всюдисущості 
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радянських шпіонів та можливої ядерної війни. Тема атомних шпигунів 

розкривається, до прикладу, у фільмі 1948 року «Велика небезпека». Весь цей 

фільм, починаючи від його назви, повинен буд красномовно промовляти до 

глядача щодо того, хто є джерелом такої небезпеки. 

Як і в реальній гонці озброєнь, в кінопропагандистському  протистоянні 

США та СРСР також довгий час утримували паритет. Вище автор згадував, як в 

радянському кіно експлуатувались образи агресивних американських солдат, 

продажних політиків, всесильної мафії, та інших атрибутів зла, які повинні 

були у радянського глядача асоціюватись із Заходом. Принципи побудови 

пропагандистського впливу, що повинні включати не лише сучасність, а й 

минуле, обумовлювали той факт, що часто сторони звертались і до екранізації 

історичних подій, які повинні були натякати на сучасну політику, таким чином 

«зображення минулого були викликані, щоб вести сучасні бої і сприяти 

підтримці політики сили, реальних і ідеологічних втручань» [124; с. 71]. Кіно 

холодної війни активно використовувалось для нав’язування масам відчуття 

страху і ворожості, та одночасно для демонстрації сили власної держави, 

плекання патріотизму. Показовим в цьому плані є фільм «Червоний світанок» 

(1984), в якому США стають жертвою нападу з боку СРСР та інших держав 

соцтабору. Герої фільму – група школярів беруть участь у партизанській війні 

проти комуністів, і звичайно ж, перемагають [117; с. 12]. Хоча сюжет цього 

фільму достатньо типовий і вкладається у зазначені вище сценарні схеми, він є 

показовим в тому сенсі, що його основними героями, а отже і реципієнтами 

пропаганди, виступають діти та підлітки. 

Завершення холодної війни супроводжувалось згортанням 

пропагандистської боротьби по лінії двох протиборчих ідеологічних систем 

(Заходу та СРСР). На початку 1990-х основна тематика кінопропаганди зазнає 

суттєвих змін. Цей поворот є останньою натепер фундаментальною зміною в 

даній сфері у світовому масштабі. Саме тому ми вважаємо за доцільне 

виокремити кінопропаганду, створену після 1991 року в окремий (четвертий) 

етап її розвитку. Характерною особливістю цього періоду є також відносне 
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домінування Заходу, і перш за все, США, у виробництві кінопропаганди. Не 

дивлячись на те, що ряд відносно закритих для зовнішнього світу держав 

продовжують виробляти власне ідеологічне кіно (перш за все, це КНР, КНДР, 

Іран), на даному етапі саме Захід є безумовним трендсеттером в кінематографі, 

саме він задає загальні напрями формування основних тематик, що є 

домінуючими в сучасному кіно. Серед таких тематик варто виокремити дві 

найбільш поширені: це дискурс прав людини та проблема тероризму.  

Проблематика прав людини займає важливе місце в сучасному 

політичному кіно. Перш за все, тут мова йде про встановлення рівноправ’я 

раніше дискримінованих соціальних груп, таких як чорношкірі, представники 

сексуальних чи національних меншин, інваліди, тощо. Політику ставлення до 

цих груп в кінематографі можна умовно поділити на три етапи. Спочатку 

питання толерантності в західному кіно жодним чином не підіймалось. Аж до 

1970-х років ксенофобія у фільмах не вважалась чимось екстраординарним, і 

глядачі (звісно, лише ті, які не належали до дискримінованих груп) сприймали 

такі сюжети як належні. На цьому етапі цілеспрямованої державної політики з 

запобігання ксенофобії не існувало, а автори масового кіно намагались лише 

догодити основній частині аудиторії, таким чином лише підсилюючи 

ксенофобські настрої. Аж до 1970-х років нормальною практикою було 

зображення в кіно чорношкірого як типового злочинця, або гомосексуала як 

покидька чи підступного збоченця. Показовим в цьому плані є 

короткометражний фільм «Boys Beware» (1961), який є ксенофобським за 

змістом та типовою для свого часу пропагандою за формою. 

І хоча згаданий фільм було знято в США, саме з цієї країни почалась 

інформаційна кампанія з встановлення рівноправ’я дискримінованих 

соціальних груп. На другому умовному етапі (приблизно 1970-ті – початок 

2000-х років), держава і кіноконцерни почали проводити зворотню політику, 

яка полягала в пропаганді рівності. Популярними були фільми «Американська 

історія Х» 1998 року (тема чорношкірих), «Філадельфія» 1993 року (тема 

гомосексуальності і жертв СНІДу), «Список Шиндлера» 1993 року (тема 
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євреїв), та багато інших, в яких до масового глядача доносилась ідея рівності і 

толерантності. Як завжди, флагманом в цьому процесі був Голівуд, однак ця 

хвиля була швидко підхоплена і європейськими кіновиробниками. 

Третій етап розвитку теми рівності в західному кіно почався вже в 2000-ні 

роки. Сьогодні негласною конвенцією для західного масового кіно є не 

акцентування уваги на рівних правах тих чи інших груп, а їх включення в 

сюжет на рівні з іншими, як стандартні елементи, що не є центральними 

смисловими складовими фільму. Показовим в цьому плані є фільм «Дітки в 

порядку» (2010), який є типовою сімейною комедією, проте роль сім’ї у фільмі 

відіграє лесбійська пара. Важливим тут є те, що якщо замінити цю пару у 

фільмі на «звичайну», то по суті на фільм це жодним  чином не вплине. Таким 

чином, ці теми проходять в сучасному кіно як «звичайні», тобто такі, що не 

потребують додаткового пояснення глядачам. Таким самим чином в 

кінематографі вирішується проблема всіх раніше дискримінованих груп. Серед 

них – фільми «Недоторканні» (2011), «Гра в імітацію» (2014), тощо. 

Поряд з проблематикою прав людини, другою за популярністю 

політичною темою в кіно є тероризм, інтерес до якого активізувався після 

терактів 11 вересня 2001 року. Фактично мова йде про те, що в традиційних 

голлівудських бойовиках і кримінальних драмах роль антагоністів, яких в часи 

холодної війни відігравали комуністи, тепер перейшла до представників 

неназваних або конкретних терористичних угрупувань. Така політика кіно з 

одного боку – нав’язує масовому глядачу чітке розуміння того, хто є правий у 

світовому протистоянні Заходу і ісламського Сходу, а з іншого – експлуатує 

прості та знайомі пересічному глядачеві жанрові шаблони. Дещо осторонь 

антитерористичній тематиці є фільми, які нетривіально трактують означену 

проблему. Найбільш помітний серед них – фільм Майкла Мура «Фаренгейт 

9/11» (2004), в якому даються далеко не однозначні оцінки діяльності 

американського уряду в антитерористичній кампанії. Деякі науковці, в свою 

чергу, також розглядають цей фільм як пропагандистський, оскільки він апелює 



189 

 

переважно до емоцій глядача, і не залишає простору для власного ставлення до 

демонстрованих подій [116; с. 99]. 

Тож, найбільш потужними ідеологічними лініями в сучасному світовому 

кіно є тематики прав людини та терористичної загрози. Проте, немало уваги 

приділяється і проблемам «країн-ізгоїв», екологічної політики, змін клімату, 

тощо. Тематика останніх наявна в таких популярних фільмах як «Аватар» 

(2009), «Інтерстеллар» (2014), тощо 

Крім побіжно згаданих вище загальносвітових політичних тем 

кінопропаганди, які впливають зокрема і на українського масового глядача, є і 

цілий ряд фільмів, які звертаються до суто української проблематики. 

Переважно, це фільми іноземного (Російського, Польського) виробництва, які 

дають відповіді глядачам цих країн на питання того, що є Україна в їх власній 

історії і геополітиці. Звичайно, такі фільми акцентуються переважно на 

конфліктних сторінках міжнаціональної історії, і відповідно, подають Україну і 

українців переважно в негативному світлі. 

Мабуть, першим фільмом, в якому серйозно зачіпається тема України є 

німецький фільм «Дні жаху у Києві», знятий 1918 року. В ньому йде мова про 

звірства більшовицьких військ, які намагались захопити українську столицю. 

Це кіно було знято для ідеологічної підтримки уряду гетьмана Павла 

Скоропадського, і повинно було продемонструвати глядачам жахливу картину 

того, що станеться якщо більшовики знову захоплять Київ. Згодом, в кіно 

радянського періоду тема російсько-українських відносин згадувалась 

переважно в контексті дискурсу «трьох братніх народів». Щоправда, радянська 

пропаганда післявоєнної доби використовувала і карту так званого 

«українського колабораціонізму» - співпраці українців з німецьким 

окупаційним режимом. Так, навіть у фільмах про Другу світову війну, які не 

стосуються теми України, воєнні зрадники нерідко були українцями. 

Наприклад, у фільмі «Скринька Марії Медичі» (1980) єдиним персонажем з 

українським прізвищем є зрадник, що перейшов на сторону нацистів. 
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В пострадянський період українська тематика фігурувала переважно в 

російському кінематографі. Домінуючим дискурсом щодо України в ньому 

донедавна була позиція, що українці – частина російського народу і єдиного 

культурного простору, а незалежність нашої держави – історичне 

непорозуміння. З іншого боку, в російському кіно експлуатується уявлення про 

українців як «смішних, дивакуватих недоуків», над якими може посміятись 

росіянин. Такий дискурс підтримується не лише кінематографом, і навіть, 

меншою мірою ним. Головну роль сьогодні в Росії в цьому питанні відіграє 

телебачення, інші ж види ЗМІ також беруть участь у формуванні відповідного 

образу. Показовим в плані російської інформаційної політики щодо України є 

фільм «Тарас Бульба» (2009). Активізацію протистояння в сфері 

кінопропаганди між Україною та Росією викликали події війни 2014-2015 років. 

Цей період характеризується двома основними тенденціями: з одного боку – 

зростанням значущості української тематики в російському кіно та формування 

образів українців як суто негативних персонажів, а з іншого – активізацію 

державної політики в Україні щодо протидії російській пропаганді. Обидві 

тенденції є цілком новими, і поки що належним чином не осмислені наукою. 

Саме в 2014-2015 роках сфера українського кінопрокату перестала бути 

об’єктом використання російської кіноіндустрії з насаджування власної візії 

міждержавних взаємин та спільної історії. Суттєву роль в цьому зіграла 

безпрецедентна для нашої країни практика масової заборони російського кіно. 

Відповідний закон вступив в дію в червні 2015 року. Серед інших, в Україні 

заборонені такі кінокартини російського виробництва як «9 рота» (2005), «Біла 

гвардія» (2011), «Піддубний» (2014), «Брат 2» (2000), «Марш-бросок» (2003), та 

багато інших. Ключовими критеріями заборони є виправдання окупації, 

зображення силових структур держави-агресора та наявність у фільмах акторів, 

що відомі своєю антиукраїнською позицією.  

Період російсько-української війни характерний також і появою 

українського масового ідеологічного кіно. Хоча патріотичні фільми в нашій 

державі створювались і раніше, серед них не було жодного успішного проекту 
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як через низьку художню якість таких картин, так і через недоліки 

маркетингової політики. Помітною спробою в створенні української кіноісторії 

був фільм «Богдан-Зиновій Хмельницький» (2006), проте він ні за технічним, ні 

за художнім рівнем зйомки не відповідав сучасним вимогам глядачів, і тому 

був не в змозі виконувати покладені на нього пропагандистські функції. 

Знаковим в цьому сенсі став фільм Олеся Саніна «Поводир» (2013), який 

вийшов в український прокат в листопаді 2014 року. Цей фільм можна вважати 

першим успішним комерційним проектом, в якому вітчизняна історія ХХ 

століття трактується незалежно від штампів радянської та російської 

пропаганди. 

Другорядна роль України у світовій політиці є причиною того, що за 

виключенням Росії, наша держава є практично непоміченою в зарубіжному 

кінематографі. Єдиним помітним виключенням з цього правила є польський 

фільм «Вогнем і мечем» (1999). В ньому українці показані переважно як 

жорстокі дикуни, і відповідно, це історично виправдовувало польську політику 

щодо цих земель. 

Проте, не дивлячись на суттєві зрушення в сфері вітчизняної 

кінопропаганди, в Україні досі практично відсутня державна політика в сфері 

кіно, системна підтримка кіновиробництва та цілісний ідеологічний образ 

минулого, сьогодення та майбутнього. Без цих трьох складових українське кіно 

не зможе справляти відчутний політико-ідеологічний вплив на суспільство, а 

отже і відігравати свою роль у формуванні національної самосвідомості. 

Отже, ми розуміємо кінопропаганду як пропагандистський вплив з 

використанням технічних, медійних та художніх засобів кінематографу. В 

процесі пропагандистського впливу художнього кіно автор виокремлює два 

рівні: рівень формування в масовій свідомості політичної «другої реальності» 

та рівень безпосереднього впливу на політику через громадську думку. 

Обов’язковою умовою виконання кінопропагандою її політичних функцій є 

повторення нею реальності у її базових часових обставинам минулого, 

теперішнього і майбутнього. Пропаганда повторює дану часову схему, 
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замінюючи реальний політичний час в його історичному розвитку ідеологічною 

«копією». Формування в масовій свідомості уявлень про минуле пов’язане з 

функцією пропагандистського кіно, як історіографа. Ця функція полягає в тому, 

що кіно пише національну історію для масового глядача, створює її 

концептуальне бачення. При цьому, західний світ, виробляючи через кіно 

бачення історії для себе, поширює його також на країни «Третього світу», що є 

беззахисними щодо такого впливу. Сила пропагандистського впливу 

художнього кіно у творенні історії забезпечується двома основними 

психологічними обставинами: довірою людини до баченого на власні очі та 

образним характером мислення. У процесі формування засобами 

кінопропаганди образу актуальної політичної дійсності автор виокремлює 

чотири основні функціональні сфери: формування масових уявлень про базові 

ідеологічні конструкти (такі як народ, певна конкретна ідеологія, суспільне 

благо, суспільна справедливість, тощо); творення образів держави та її 

інститутів (центральних органів влади, силових структур); формування 

ідеального побуту людини-представника панівної ідеології (у трудовому житті, 

особистій та громадсько-політичній сферах); створення нормативного образу 

ідеальної людини та її ворогів (ідеологічного героя та антигероя). Дані 

функціональні сфери у своїй єдності створюють цілісний пропагандистський 

образ політичної дійсності. Основними засобами творення пропагандистського 

образу майбутнього є утопії та антиутопії, що є фактичним продовженням в 

майбутнє ідеологічним схем тріумфу або поразки панівної ідеології чи 

політичного режиму.  

В розвитку кінопропаганди ми виокремлюємо чотири основні історичні 

етапи: Етап започаткування пропагандистського використання кіно (1890-ті – 

поч. 1930-х рр), етап розвитку кінопропаганди у період формування 

тоталітарних режимів (поч. 1930-х – кін. 1940-х), етап використання 

пропагандистського кіно у холодній війні (кін. 1940-х – кін. 1980-х), та етап 

сучасних пропагандистських дискурсів (поч. 1990-х – наш час). Український 

контекст проблематики політичної кінопропаганди визначається переважним 
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домінуванням іноземних кінофільмів в прокаті та на телебаченні, недоліками 

державної політики в галузі кіно та провідною роллю Російської Федерації у 

створенні кінофільмів, в яких фігурує українська тематика. 
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ВИСНОВКИ 

 

Комплексне дослідження проблеми ролі художнього кіно в політичних 

процесах сучасного суспільства дає змогу зробити наступні основні висновки: 

1. Аналіз існуючих підходів до визначення складових політичних 

процесів дозволяє визначити роль художнього кіно у них як з точки зору 

суб’єктного, так і системного підходів. Відповідно до першого з них художнє 

кіно є одним із ресурсів політичного процесу. В рамках системного підходу 

роль кінематографу варто розглядати відповідно до підсистем політичної 

системи. В межах інституціональної підсистеми: кінематограф є чинником 

процесу формування уявлень про державні пріоритети та інтереси та процесу 

легітимації політичної влади і державних інститутів. В нормативній підсистемі: 

процесу творення етичних еталонів в сфері політичного та процесу поширення і 

засвоєння норм політичної участі. У функціональній підсистемі: процесу 

ідейно-стильової візуалізації політичного режиму. У комунікативній 

підсистемі: процесу формування політичного дискурсу. У духовно-ідеологічній 

підсистемі: процесу формування політичної культури і процесу творення 

національної історії та міфології. 

У відповідності до класифікації політичних процесів фактор впливу 

художнього кіно можна виокремити у таких з них. За рівнем протікання 

художнє кіно виступає фактором політичних процесів в межах політичної 

системи держав та на наддержавному рівні – перш за все – рівні світових 

«культур». За критерієм стабільності чинник впливу кінематографу можна 

виокремити як у стабільних політичних процесах, так і в трансформаційних, 

однак в останніх роль кіно значно зростає. Художнє кіно функціонує в 

легальних політичних процесах, а за часовими рамками – в середньо, і 

довгострокових, відображаючи політичні та ідеологічні макротенденції змін 

політичних систем. За напрямом свого розгортання, кіно проявляється у 
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вертикальних політичних процесах, кінцевим об’єктом яких завжди є великі 

політичні спільноти, а держава може виступати як ініціатором використання 

кіно, так і контрагентом. 

Коло суб’єктів використання художнього кіно у політичних процесах 

поділяється на дві групи: політичні та неполітичні. До політичних суб’єктів 

належать: ідеологічно вмотивовані автори кінофільму (режисери, продюсери та 

сценаристи) та держава через її відповідні органи або через окремих осіб. 

Неполітичними суб’єктами використання кіно в політичних процесах є: 

суспільство через кінобізнес, який надає суспільним запитам конкретної форми 

та політично невмотивовані автори кінофільму. Об’єктом впливу художнього 

кіно в політичних процесах є сучасне масове суспільство. Така об’єктність 

суспільства напряму залежить від базових характеристик суспільства як 

масового, що визначає специфіку механізмів виробництва, обміну та 

споживання інформації у ньому. 

Комплексність політичних аспектів кінофільму проявляється в 

особливостях його змісту а також у наборі приймів та технологій із його 

нав’язування та втілюється у понятті кіноідеології. 

2. Вплив художнього кіно на політичну соціалізацію автор визначає як 

психологічний процес, що протікає в сфері споживання інформації і 

визначається естетичними факторами кінематографічного впливу. Таким 

чином, вплив художнього кіно на політичну соціалізацію варто розглядати як 

трьохаспектний процес: психологічний; процес споживання медійного 

контенту; та процес інтеріоризації політичного в його естетичному 

(мистецькому) вираженні. 

Вплив кінематографу як медіа на процес політичної соціалізації 

визначається рядом особливостей: ілюзорним характером кінозображення, 

заниженим у порівнянні з іншими медіа рівнем глядацьких вимог щодо 

достовірності змісту, відносно високим рівнем емоційної складової сприйняття 

інформації, цілковитою вигаданістю демонстрованих подій та їх сприйняттям 

глядачем як практично реальних, фактором сприйняття подій від першої особи, 
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відносною «авторитарністю» комунікаційних умов сприйняття кіно, значною 

мірою часової відстороненості кіно від поточних політичних подій, наявністю 

впливу на ту частину суспільства, що не цікавиться політикою, 

функціонуванням політичного кіно у сфері розваг та відпочинку, відносно 

високим рівнем концентрації уваги за умови перегляду фільму в кінотеатрі.  

Вплив художнього кіно як мистецтва на процес політичної соціалізації 

визначається такими особливостями: синтетичністю кіномистецтва, тобто його 

статусом як результату поєднання художніх та комунікативних засобів 

комплексу інших мистецтв; техногенністю – широким використанням сучасних 

технічних можливостей впливу на глядача. Межами поширення політичного 

впливу кінофільму як фактору соціалізації є: в просторову вимірі – межі 

спільної для авторів і споживачів кіно політичної культури, а в темпоральному 

вимірі – межі політичної епохи, тобто комплексу базових обставин протікання 

політичного процесу. 

3. Художнє кіно є одним із чинників процесів легітимації та 

делегітимації політичної влади. Легітимаційний вплив кіно виявляється через 

аналіз змісту фільму, що втілюється у його специфічному кінематографічному 

стилі. Такий стиль складається із трьох елементів: кінематографічного часу, 

простору та звуку. Час в кіно представлений сценарієм і виступає чинником 

легітимації політичної влади експлуатуючи традиційні для культури 

фольклорні сюжети протиставлення добра та зла, героїзації, та формування 

ідеальних образів тоталітарних лідерів. Кінематографічний простір 

представлений кадром і доповнює легітимаційний вплив сюжету створенням 

монументальних героїчних, патріотичних сцен, усуспільненням простору 

кіногероїв, перетворенням їх на «функції» ілюстрації політичного, а також 

через особливості візуального зображення політичних лідерів. Звук в кіно, 

доповнює вплив кінематографічного часу та простору через особливості 

використання музики, голосу, шуму та тиші.  

4. Цілеспрямований ідеологічний вплив суб’єкта політики через кіно 

на масового глядача є пропагандою. Кінопропаганду автор визначає як 
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пропагандистський вплив із використанням технічних, медійних та художніх 

засобів кінематографу. 

Умовою виконання кінопропагандою її політичних функцій є повторення 

нею реальності у її базових часових обставинах минулого, теперішнього і 

майбутнього. Кінопропаганда розглядається як інструмент підміни реальності 

ідеологічною «копією». Вона пише національну та світову історію для масового 

глядача, створює її концептуальне бачення. Пропагандистський образ 

актуальної політичної дійсності у кіно створюється через чотири основні 

функціональні сфери: формування масових уявлень про базові ідеологічні 

конструкти, такі як народ, певна ідеологія, суспільне благо, суспільна 

справедливість; творення образів держави та її інститутів; формування 

ідеального побуту людини-представника панівної ідеології у трудовому житті, 

особистій та громадсько-політичній сферах; створення нормативного образу 

ідеальної людини та її ворогів: ідеологічного героя та антигероя. Засобами 

формування пропагандистського образу майбутнього є утопії та антиутопії, що 

є фактичним продовженням в майбутнє ідеологічним схем тріумфу або поразки 

панівної ідеології чи політичного режиму. У своїй єдності означені складові 

створюють цілісний пропагандистський образ політичної реальності. 

В процесі історичного розвитку кінопропаганди можна виокремити 

чотири основні етапи: етап започаткування пропагандистського використання 

кіно (1890-ті – поч. 1930-х рр), етап розвитку кінопропаганди у період 

формування тоталітарних режимів (поч. 1930-х – кін. 1940-х), етап 

використання пропагандистського кіно у холодній війні (кін. 1940-х – кін. 1980-

х), та етап сучасних пропагандистських дискурсів (поч. 1990-х – наш час). 

Особливості функціонуванні кінопропаганди в сучасній Україні визначаються 

повним домінуванням іноземного кіно у вітчизняному прокаті; створенням 

основної маси кінофільмів, в яких проявляється українська політична тематика 

у Російській Федерації; відсутністю державної політики з формування образу 

сучасної України та її історичного минулого в художньому кіно.  
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