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Визначення соціальних рухів 

 
<...> Виділимо наступні основні компоненти соціальних рухів. 
1. Колективність людей, що діють спільно. 
2. Єдність у відношенні мети колективних дій, а саме – зміни в 

суспільстві, причому ціль повинна сприймати учасниками 
однозначно.  

3. Колективність відносно дифузна, з низьким рівнем формаль-
ної організації.  

4. Дії мають відносно високий ступінь стихійності не прийма-
ють застиглі форми. 

Отже, під соціальними рухами ми маємо на увазі вільно організо-
вані колективи, що діють спільно в неінституциалізованій формі для 
того, щоб зробити зміни в суспільстві. Деякі класичні дефініції соціа-
льних рухів виглядають так: 

“Колективні підприємства для встановлення нового порядку життя”.  
“Колективні підприємства для перетворення соціального порядку”.  
“Колективні зусилля по зміні норм і цінностей”. 
“Колективність, що діє протягом деякого часу для того, щоб за-

безпечити зміни в суспільстві (у групі), частиною якого вона є, або 
не допустити змін”. 

 “Колективні зусилля по контролю над змінами або коректуван-
ню їхнім напрямком”. 

 Сучасні автори дають більш великі характеристики соціальних 
рухів: 

ХРЕСТОМАТІЯ. 
МАТЕРІАЛ ДО ДИСКУСІЇ 

* Штомпка П. Социология социальных изменений. / Пер. с нем. – М., 1996. –  
С. 339-361; 363-366. 
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 “Колективні спроби вираження невдоволення, обурення і під-
тримки або опору змінам”. 

 “Групи індивідів, що поєднуються заради вираження невдово-
лення суспільним порядком і зміни соціальних і політичних основ, 
що викликають таке невдоволення”. 

 “Нетрадиційні групи, що володіють різним ступенем формальної 
організації, що намагаються зробити радикальні зміни або перешко-
джати їм”. 

 На думку деяких дослідників, соціальні рухи “існують довше, ніж 
юрби, маси і збіговиська, і більш інтегровані. Проте вони не організо-
вані так, як звичайно організовані політичні клуби й інші асоціації”.  

 Інше визначення: рух – “це стійка підтримка зв’язків між впли-
вовими національними діячами, що успішно виступають від імені 
тих, чиї інтереси формально не мають представництва в існуючих 
структурах. У цьому процесі такі діячі привселюдно виставляють 
вимогу змінити розподіл влади, що у свою чергу демонструє публіч-
ну підтримку самої вимоги”.  

 В усіх визначеннях підкреслюється тісний зв’язок між соціаль-
ними рухами і соціальними змінами. Як відзначають Вуд і Джексон, 
“зміни є основною характеристикою соціальних рухів... Соціальні 
рухи тісно пов’язані із соціальними змінами”. Ця обставина, здавало-
ся б, очевидна, проте вимагає роз’яснення.  

 1. Ціль може бути підтримуючою, стверджуючою, коли передбача-
ється ввести в громадське життя якісь нові елементи, чи то новий уряд 
або політичний режим, нові звички, закони або інститути, або вона мо-
же бути заперечливою, коли планується зупинити, запобігти або повер-
нути назад різні процеси (наприклад, погіршення екологічної обстанов-
ки, зниження врожайності, ріст злочинності, поширення абортів і т.д.). 

 2. Соціальні рухи мають різні причинні зв’язки зі змінами. З од-
ного боку, вони можуть розглядатися як кінцева причина останніх, 
тобто як умови, необхідного і достатні для їхнього здійснення. Про-
блема в тому, що звичайно для досягнення своєї мети суспільні рухи 
повинні розгортатися в сприятливих соціальних умовах, при наявно-
сті сприятливої “структури можливостей”, або, якщо скористатися 
образним порівнянням, повинні “піднятися на гребінь хвилі” інших 
соціальних сил. Вони ефективні лише тоді, коли доповнюються ін-
шими факторами, і навряд чи єдиною причиною змін. Звичайно це 
необхідна, але достатня умова соціальних перетворень.  

 Але соціальні рухи можуть розглядатися і просто як симптоми, 
епіфеномени, що супроводжують процеси, що розкриваються за свої-
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ми власними законами (наприклад, супровід прогресу, модернізації, 
урбанізації несподіваними економічними кризами). У цьому значенні 
вони схожі на лихоманку, що відбиває більш глибокі зміни в соціаль-
ному організмі. Проблема тут у тому що багато соціальних рухів 
сприяють соціальним перетворенням, впливають на їхній напрямок і 
швидкість, не говорячи вже про тих, котрі дійсно ініціюють соціальні 
зрушення.  

 Найбільш розумним є підхід, відповідно до якого рухи – це засо-
би в причинному ланцюзі соціальної практики, продукти більш ран-
ніх змін і разом з тим виробники (або принаймні співвиробники) по-
дальших перетворень. Рухи виникають не на порожньому місці, вони 
поєднують соціальний процес і спроби вплинути на його хід. За сло-
вами Тома Бернса, “вони є носіями, так само як і творцями, і рефор-
маторами нормативних систем”. Аналогічне зауваження робить і 
Дітер Рухт: “Соціальні рухи є одночасно продуктом і виробником 
соціальних процесів. Діючи в межах історично створеної і відносно 
стабільної основи, вони також активно беруть участь у зміні політич-
них поглядів, владних структур і культурних символів”. Скористає-
мося простою діаграмою:  

 
 
 
 

  
Потік соціальних змін 

 
 3. Третє розуміння стосується області, у якій дійсно відбувають-

ся зміни, викликані соціальними рухами. Справа в тому, що будь-
який соціальний рух складає частина того самого суспільства, у яко-
му відбуваються зміни, що охоплюють деякі (іноді досить великі) 
області його функціонування, інакше кажучи, діє на суспільство зсе-
редини. Це випадок, коли “суспільство перетворює суспільство”. 
Значна частина змін, вироблених рухами, являє собою зміни в само-
му русі (його складі, ідеології, правилах, розпорядженнях, організаці-
ях і т.д.), і навіть зовнішні зрушення в більш широкому контексті 
(законодавчій системі, політичних режимах, культурі), викликані 
рухом, за принципом зворотного зв’язку впливають на його власних 
членів і структури, змінюючи їхню мотивацію, пристосування, ідеї і 
т.д. Соціальні рухи, змінюючи суспільство, змінюють у цьому проце-
сі себе (вони мобілізуються, організуються) для того, щоб впливати 

попередні  
соціальні процеси  

соціальні  
рухи 

наступні  
соціальні процеси 
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на суспільство більш ефективно. Зміни в самому русі і зміни, що роб-
лять рух, ідуть нога в ногу, створюючи взаємозалежні, конкуруючі 
процеси. Ця унікальна риса соціальних рухів робить справедливою 
заяву Гару Маркса і Джеймса Вуда про те, що “соціальні рухи більш 
динамічні, ніж більшість інших соціальних форм”. Вони є соціальни-
ми рухами раг ехсеllепсе (по перевазі). 

 
 Типи соціальних рухів 

 
 1. Соціальні рухи відрізняються один від одного по масштабах 

передбачуваних змін. Деякі з них відносно обмежені по своїм цілям і 
не орієнтовані на перетворення основних інституціональних струк-
тур. Вони хочуть перетворень усередині структури, а не її самої. Ми 
називаємо їх реформістськими. Такі, наприклад, рухи за і проти абор-
тів, що вимагають відповідних змін у законодавстві; рухи за права 
тварин, що закликають заборонити експерименти над ними; руху, що 
виступають за обмеження швидкості на німецьких автострадах. Інші 
рухи прагнуть до більш глибоких перетворень, намагаються торкну-
тися основи соціальної організації. Внаслідок того, що під їхнім при-
цілом виявляються інститути, що займають центральне, стратегічне 
положення, зміни мають набагато більш далекі наслідки, чим перед-
бачалося споконвічно. У результаті відбувається перетворення само-
го суспільства, а не всередині нього. Такі рухи ми називаємо радика-
льними. До них відносяться, наприклад, рухи за цивільні права в 
США, проти апартеїду в Південній Африці, за національне звільнен-
ня в колоніальних країнах. Коли передбачувані зміни охоплюють усі 
ключові аспекти соціальної структури (політичний, економічний, 
культурний) і спрямовані на тотальну зміну суспільства, побудова 
замість нього “альтернативного” суспільства тоді ми говоримо про 
революційні рухи. До них, зокрема, Відносяться фашистський і ко-
муністичний рухи. 

 Інше формулювання тієї ж типології дав Нейл Смелзер, що розрі-
зняв рухи, “орієнтовані на норми” і “орієнтовані на цінності”. Перші 
націлені на твердження розділеної усіма ідеології, що припускає пере-
гляд норм; другі – на перегляд цінностей. Цінності, по Смелзеру, міс-
тять у собі загальнолюдські прагнення до справедливості, знання, де-
мократії, волі, а норми являють собою засоби-досягнення цих цілей. 
Такі, наприклад, дисципліна, освіта, праця. “Норми мають більш спе-
цифічний характер, ніж загальні цінності, оскільки вони уточнюють 
визначені регулюючі принципи, необхідні для реалізації цінностей. 
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 2. Соціальні рухи розрізняються по якості передбачуваних змін. 
Деякі прагнуть створити нові інститути, ввести нові закони, впрова-
дити новий спосіб життя, нові вірування. Коротше кажучи, вони хо-
чуть сформувати суспільство, що раніш не існувало. Такі рухи орієн-
товані на майбутнє. Їх можна назвати прогресивними. До них можна 
віднести, наприклад, рухи республіканців, соціалістів, рухи за звіль-
нення жінок. Інші рухи звернені в минуле, прагнучи відновити інсти-
тути, закони, спосіб життя і вірування, що колись існували, але забу-
лися або були відкинуті в ході історії. Пропоновані ними зміни спря-
мовані в минуле, і основна увага приділяється відродженню традиції. 
Ми можемо назвати їх “консервативними”, або “ретроактивними”. 
Це й екологічний рух; і фундаменталістські релігійні рухи, і рух 
“Моральної більшості” у США, що призиває повернутися до сімей-
них цінностей; і монархічні рухи, що виступають за відновлення мо-
нархічного ладу; і рух за етнічне відродження в Східній і Централь-
ній Європі, що виникло після краху комунізму. Розходження між 
прогресивними і консервативними рухами аналогічно загальному 
політичному поділові на лівих і правих. Ліві частіше прогресивно 
орієнтовані, праві звичайно консервативні. 

3. Соціальні рухи розрізняються стосовно цілям передбачуваних 
змін. Одні зосереджуються на зміні соціальних структур, інші – на 
зміні особистості. Перші приймають дві форми. Соціополітичні рухи 
(або, як них називають Чарлз Тіллі, “національні соціальні рухи”) 
намагаються домогтися змін у політику, економіці, викликати зру-
шення в класових і стратифікаційні структурах. “Соціокультурні ру-
хи” прагнуть змінити переконання, кредо, цінності, норми, символи 
(згадаємо, наприклад, бітників, хіпі, панків). 

 Руху, націлені на зміни особистості, також приймають дві фор-
ми. Перша – містичні або релігійні рухи, що борються за порятунок 
своїх членів і загальне пожвавлення релігійного духу (релігійні рухи 
в середні століття, ісламські фундаменталістські рухи, євангелічний 
рух, оголошений папою Іоанном Павлом II) і призивають до само-
вдосконалення, щиросердечного і фізичного комфорту. 

 Руху, спрямовані на зміну структури, припускають, що досяг-
нення цієї мети вплине і на особистість. І навпаки, руху другого типу 
припускають, що люди, що змінилися до кращого, будуть поступово 
формувати більш зроблені соціальні порядки. І все-таки одні руху 
ключовим вважають зміна структур, а інші – людей. 

 Сполучаючи критерій мети з критерієм діапазону, Давид Аберль 
запропонував чотириланкову класифікацію соціальних рухів: преос-
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вітні, спрямовані на повну зміну структур; реформаторські, спрямо-
вані на їхні часткові зміни; руху порятунку, що переслідують ціль 
цілком змінити членів суспільства; альтернативні, що припускають 
їхню часткову зміну. 

 4. Соціальні рухи розрізняються “вектором” змін. Як я вже зга-
дував, у більшості рухів “вектор” позитивний. Але може скластися і 
протилежна ситуація, коли люди поєднуються не для того, щоб ввес-
ти у своє життя щось нове, а для того, щоб перешкодити розвиткові 
тих або інших соціальних тенденцій. У таких випадках ми говоримо 
про негативний “векторі”. До даної категорії належать численні ру-
хи, що виступають проти сучасності, наприклад, ті, що захищають 
місцеві культури, борються із глобалізацією, намагаються відродити 
етнічні або національні особливості, зміцнити фундаменталістські 
релігійні розпорядження. Сюди ж можна віднести екологічні рухи, 
оскільки вони протестують проти явищ (забруднення навколишнього 
середовища, виснаження ресурсів), викликаних індустріалізацією. 
Існують руху, мета яких – призупинити дія конкретних законів або 
рішень уряду, наприклад, рух у США проти введених методів расо-
вого об’єднання в школах, рух “самозахисту” польських селян проти 
високих податків. Ще одна, особлива, категорія – альтернативні ру-
хи. Іноді мають місце симетричні пари: ліві і праві, антисеміти і сіо-
ністи, атеїсти і фундаменталісти, демократи-реформатори і прихиль-
ники твердої лінії. 

 5. Соціальні рухи відрізняються по лежачій в їхній основі стра-
тегії, або “логіці”, їхньої дії. Одні випливають “інструментальній” 
логіці, прагнучи досягти політичної влади і її засобів підсилити пе-
редбачувані зміни в законах, інститутах і організації суспільства. 
Їхня первинна мета – політичний контроль. Якщо це вдається, то такі 
рухи перетворюються в групи тиску або політичні партії, входять у 
парламенти й уряди. Приклади недавнього часу партія “зелених” у 
Німеччині і переможна “Солідарність” у Польщі. 

 Інші наслідують “експресивну” логіку, прагнучи досягти автоно-
мії, домогтися рівних прав, культурної або політичної емансипації 
для своїх членів або більш широких спільнот. Такі рухи за цивільні 
права, етнічні, феміністські, за права гомосексуалістів. <...> 

 6. Різні типи рухів діють у різні історичні епохи. Для сучасної 
історії найбільш характерні два типи. Рухи, характерні головним чи-
ном для раннього періоду сучасної епохи (так звані “старі соціальні 
рухи”), були орієнтовані на економічні інтереси, причому їхні члени 
рекрутувалися з окремих соціальних класів твердим, централізова-
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ним образом. Приклади – тред-юніони, робочі і фермерські рухи. 
Згодом вони поступово застарівають. 

 В останні десятиліття найбільш розвиті капіталістичні суспільст-
ва, що вступили в стадію постмодернізму, стають свідками виник-
нення іншого типу, названого “новими соціальними рухами”. У їх-
ньому числі екологічний і феміністський рухи, рух за світ. Їм власти-
ві три риси. 

 По-перше, вони зосереджуються на нових темах, нових інтере-
сах, нових ділянках соціальних конфліктів. Свою реакцію на вторг-
нення політики, економіки, технології і бюрократії в усі сфери люд-
ського існування вони виражають у стурбованості з приводу якості 
життя, розширення життєвого простору, перемоги “цивільного суспі-
льства”. <...> 

 По-друге, члени таких рухів не є представниками якогось одного 
визначеного класу. Можна говорити лише про перевагу людей утво-
рених, а також тих, хто відноситься до середнього класу, що припус-
кає, швидше за все, більш високим рівнем свідомості представників 
цих шарів і те, що в них більше вільного часу, грошей і енергії. 

 По-третє, нові соціальні рухи звичайно децентралізовані і не 
приймають форми твердої, ієрархічної організації. 

 7. У конкретному суспільстві в конкретний історичний момент 
завжди існує складна, неоднорідна система соціальних рухів, що 
включає різні типи, представлені вище. При цьому спостерігається 
ряд явищ. По-перше, поряд з рухами виникають “контр рухи”. Вони 
поєднуються в “вільно зв’язаному конфлікті”, взаємно стимулюючи і 
підсилюючи якість. Точніше кажучи, “рухи будь-якого ступеня види-
мості і щільності створюють умови для виникнення контр руху. Ра-
туючи за ті або інші зміни, виступаючи проти пануючих інтересів, 
що затвердилися, пропонуючи одні символи і підсилюючи значення 
інших, вони викликають невдоволення і створюють умови для орга-
нізаційного оформлення контр руху, для вироблення його цілей і 
формулювання спірних питань”. “Тактика контрруху є реакцією на 
структуру і тактику руху”. 

 Крім того, Маккарті і Залд уводять поняття “індустрія соціаль-
них рухів” (ІСР), зміст якого складають руху, що мають подібні або 
ідентичні цілі і захищаючі загальні інтереси. Наприклад, рух робіт-
ничі клас включає стихійні виступи (типу луддитів), тред-юніони, 
соціалістичні організації і т.д. 

 Нарешті, картина діяльності соціальних рухів міняється від одно-
го суспільства до іншого. Гарнер і Залд визначають цілісність, у ме-
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жах якої вони діють, як “сектор соціального руху” (ССР). “Це структу-
ра антагоністичних, конкуруючих і рухів, що кооперуються; вона, у 
свою чергу, є частиною більш широкої структури, що включає в себе 
партії, державно-адміністративний апарат, засоби інформації, групи 
тиску, церкви і т.д.”. 

 Унікальний характер ССР обумовлює особливу специфіку і за-
дає загальний тон діяльності кожного складового його руху, а також 
визначає рівень активності в даному суспільстві. Суспільство, що 
хоче використовувати весь свій творчий потенціал і прагне змінити 
себе до вигоди всіх його членів, повинне не тільки допускати, але і 
заохочувати соціальні рухи, що приведе до виникнення багатого і 
різноманітного ССР. Це – “активне суспільство”. Суспільство, що 
придушує, блокує або знищує соціальні рухи, знищує власний меха-
нізм самополіпшення і самотрансценденції, тобто виходу за свої вла-
сні межі (термін Гідденса. – Ред.). Якщо ССР вузький або його прос-
то ні, то суспільство стає “пасивним”, а його члени – неосвіченими, 
байдужними і неспроможними людьми, тоді єдиною історичною пер-
спективою є застій і занепад. 

 
 Внутрішня динаміка соціальних рухів 

 
 Соціальні рухи виникають у визначений момент, розвиваються, 

проходять різні фази, вгасають і зникають. За словами класика в цій 
області Герберта Блумера, “рух повинний сформуватися і “зробити 
кар’єрові” у тім світі, що майже завжди протистоїть, пручається або 
щонайменше просто байдужний до нього”. Спочатку розглянемо 
внутрішню динаміку соціальних рухів, а потім звернемося до зовніш-
ньої динаміки, тобто до впливу соціальних рухів на більш широке 
соціальне ціле, у рамках якого вони діють. Це дві сторони процесу, 
яких можна назвати “подвійним морфогенезом” соціальних рухів. 

 У внутрішній динаміці руху ми пропонуємо розрізняти чотири 
головні стадії: виникнення, мобілізацію, удосконалювання структури 
і завершення. 

1. Усі соціальні рухи виникають у визначених історичних умо-
вах, у межах історично заданої структури. Ця остання створює запас 
ресурсів і можливостей, служить скарбницею ідей, на основі яких 
рух формулює власні кредо, ідеологію, мети, виявляє своїх ворогів і 
прихильників, обґрунтовує своє бачення майбутнього. Рух осмислює 
існуючі погляди, робить їхній добір, змінює акценти, з’єднує у взає-
мозалежну систему і, природно, додає до цієї основи щось нове. Уда-
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вана новизна ніколи не буває абсолютної. Так, революційні рухи не 
винаходять свої гасла, бойові заклики, представлення про кращий 
світ, а запозичають них. Скажемо, деякі свої думки Маркс пізніше 
розвив у цілісну теорію революційного минулого. <...> Що стосуєть-
ся колишньої нормативної структури, то вона часто служить як би 
негативною основою руху, тим, що протиставляється або заперечу-
ється. Правила, цінності, інститути, ролі встановленого нормативно-
го порядку критикуються, висміюються, їм кидають виклик. Одні 
руху концентрують своя увага на нормах, кваліфікуючи їхній як не-
достатні, неадекватні або невідповідні засоби для досягнення нових 
цілей. Інші зосереджуються на цінностях, що також розглядаються 
як неправильні. На думку Смелзера, коли в рухів, “орієнтованих на 
норми”, з’являється сильна опозиція у виді контр руху, якщо ці рухи 
придушуються або блокуються владою, то відбувається поступове 
розширення цілей і якісна зміна вимог, що веде до виникнення 
“ціннісноорієнтованих” рухів. “Солідарність” у Польщі й інші визво-
льні рухи в Східній Європі відмінно ілюструють даний феномен. 
Постійна радикалізація вимог значною мірою є результатом тупого 
опору політичної еліти, що обкопалася. Колишня організаційна стру-
ктура взаємодії виконує інші функції. Вона утворить поле, що в од-
наковій мірі стримує і полегшує рух. Мережа комунікацій, що існує в 
суспільстві, має вирішальне значення для залучення в рух нових су-
б’єктів. Обговорюючи “ключову роль комунікаційної мережі як бла-
годатного ґрунту, з якої може вирости новий рух”, Фріман наводить 
як приклад жіночий визвольний (“феміністський”) рух. 

 Асоціації або співтовариства, що поєднують людей по релігійно-
му або етнічному принципі (клуби, церкви, етнічні групи, патріотич-
ні суспільства і т.д.), прискорюють мобілізацію і залучення нових 
індивідів і груп у соціальні рухи. Так, організаційна структура руху 
за цивільні права в США була запозичена в мережі сегрегаційних 
коледжів, жіночих клубів, газет, місцевих об’єднань і дрібного бізне-
су. “Чорна церква забезпечила рух музикою і риторикою, вона зміц-
нювала дух його учасників”. Аналогічну роль відіграли католицька 
церква, неформальні гуртки й асоціації опозиційного характеру 
(наприклад, Комітет захисту робітників на самому початку зароджен-
ня “Солідарності” у Польщі в 80-х роках). Велике значення має і так 
звана “структура політичних можливостей” (асоціації, місцеві адміні-
стративні центри, що співробітничає політична еліта і т.д.). 

 Нарешті, ми підходимо до останньої теми – структури соціаль-
них нерівностей, ієрархій багатства, влади і престижу. Протиріччя, 
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що звідси випливають, і конфлікти між класами, стратами і т.д. часто 
виявляються фактором первинної мотивації. Ієрархічна диференціа-
ція насущних інтересів призводить до напруженості, посилення не-
вдоволення, що спонукає людей приєднуватися до рухів протесту 
або реформаторських рухів. Ті, у кого немає ніякої надії на успіх, хто 
позбавлений доступу до ресурсів, складають “людський матеріал” 
соціальних рухів; вони швидко відзиваються на заклики і легко 
включаються в дії, націлені на структурний перерозподіл привілеїв і 
заохочень. 

 Умови і напруги, що існують у рамках структури, необхідні, але 
недостатні для виникнення руху. У наступній фазі процес повинен 
переміститися в область соціальної свідомості. <...> 

 Коли соціальна напруженість з’єднується з її загальним ідеологі-
чним усвідомленням, тоді ситуацію можна вважати дозрілою для 
виникнення руху. 

 У подібних ситуаціях роль ініціюючого фактора найчастіше віді-
грає незначна подія, з якої починається “кар’єра” руху. Така подія 
піднімає рівень усвідомлення, створює прецедент героїчної протидії, 
провокує відкрите вираження підтримки і розкриває широкий діапа-
зон опозиційного консенсусу (прориваючи “плюралістичне незнан-
ня”, коли ніхто не представляє, скільки ще людей розділяють це не-
вдоволення і скільки дійсно готові приєднатися до дії). Вона також 
служить перевіркою рішучості влади або її відсутності. У випадку з 
Розою Паренню, що відмовилася зайняти місце в тій частині автобу-
са, що призначалася для чорношкірих пасажирів, конфлікт, що виріс 
з маленького інциденту, розрісся в одне з найбільш могутніх соціаль-
них рухів в американській історії – рух за цивільні права негрів. В 
іншому випадку, коли літня робоча Ганна Валентинович була звіль-
нена з верфі імені Леніна в Гданьську в 1980 р. з політичних мотивів, 
робітники встали на її захист, і протягом декількох днів набрав силу 
самий могутній політичний рух у сучасній європейській історії – 
“Солідарність”.  

 2. Ініціююча подія закриває початкову стадію “кар’єри” руху, 
тобто фазу виникнення. Далі випливає фаза мобілізації. Перша хвиля 
рекрутування включає тих, хто найбільш підданий впливові умов, 
проти яких спрямований рух, хто краще усіх сприймає його централь-
ну ідею, найбільше точно розуміє й оцінює (інтелектуально, емоційно, 
морально і політично) його причини. Такі люди приєднуються до руху 
по переконанню, вважаючи, що воно і є той інструмент, що необхід-
ний для здійснення суспільних перетворень. У міру того, як рух росте 
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і набирає силу, до нього підключаються ті, хто просто шукає змісту в 
житті. Не можна скидати з рахунків і купки цинічних критиканів, що 
приєднуються до руху в надії на матеріальні вигоди у випадку його 
перемоги. На цій, другій, хвилі люди вступають у рух скоріше зі спів-
чуття, а не по переконанню. Не дивно, що різні мотиви включення в 
діяльність руху служать причиною появи і різних видів зв’язків, що 
утримують людей у його структурі. Серед них є й активісти, і послідо-
вники, і просто попутники, і навіть “вільні наїзники”, що віддалено 
симпатизують йому, що сподіваються, що перемога принесе вигоди й 
їм. Така, подібна до цибулини, структура стає особливо очевидної, 
коли рух зіштовхується з неприємностями, придушується або зазнає 
поразки. У цих випадках зовнішні шари відпадають першими. Активі-
сти залишаються й іноді пізніше відроджують рух. 

 Однак простого залучення у власні ряди нових “рекрутів” недо-
статньо, необхідно мобілізувати людей на колективні дії. Вивчення 
соціальних рухів доводить, що тут величезне значення мають хариз-
матичні лідери: Ісус Христос, Будда, Магомет, Мартін Лютер Кінг, 
Лех Валенса, Вацлав Гавел і багато хто інші. Вони спаюють своїх 
прихильників, заражають них своїм ентузіазмом і надихають на геро-
їчні вчинки. Керуючи діями людей, лідери зміцнюють і власне поло-
ження. Таким чином, робиться перший крок до виникнення внутрі-
шньої диференціації й ієрархічної структури руху. <...> 

 3. Це відкриває наступну стадію в розвитку руху: структурне 
удосконалювання, що проходить довгий шлях від простого об’єднан-
ня людей до цілком сформувалася організації. Розрізняються чотири 
підпроцеси внутрішні морфогенези. 

 (А) Спочатку спостерігається поступове виникнення нових ідей, 
вірувань, кредо, “загального словника надії і протесту”. Згодом деякі 
рухи розвивають своє власне, особливе світосприйняття. 

 (Б) Потім настає інституціалізація нових норм і цінностей, що ре-
гулюють функціонування руху і критерії, що забезпечує, для критики 
зовнішніх умов. Така головна ідея теорії Тернера про “виникаючі нор-
ми”. Варто помітити, що внутрішні норми і цінності можуть також 
регулювати відносини з опонентами, визначаючи “репертуар точок 
зору” або тактикові боротьби, що пропонує, що дозволено, а що забо-
ронено в звертанні з опонентами і супротивниками руху. Таким чином, 
у внутрішній нормативній структурі руху розрізняються “етика соліда-
рності” та “етика боротьби”. 

 (В) Наступний підпроцес – виникнення нової внутрішньої орга-
нізаційної структури: нових взаємодій, відносин, з’єднань, зобов’я-
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зань. Те, що Цюрхер і Сноу називають зобов’язаннями, застосоване 
mutatis mutandis (з деякими змінами) до будь-яких інших міжособис-
тісних зв’язків у русі: “Цей феномен виникнення і взаємодії повинен 
бути розвитий самим рухом”. “Кінцевий ефект побудови внутрі-
шньої структури полягає в появі цілком оформленої організації соці-
ального руху” (ОСР), обумовленої як “формальна організація, що 
ідентифікує свої мети і переваги соціального руху, або контр руху, і 
намагається досягти їхній”. Наприклад, рух за цивільні права негрів 
у США породило кілька організаційних форм: Конгрес расової рів-
ності, Національна асоціація за прогрес кольорових, Південна хрис-
тиянська конференція лідерства, Студентський координаційний не-
насильницький комітет і т.д. “Солідарність” містить у собі Цивільні 
комітети, “Солідарність, що бореться”, Незалежну асоціацію студен-
тів, “Сільську Солідарність” і т.д. 

 (Г) Нарешті, набирає силу ще один підпроцес – поява 
(викрісталізовування) нових підходящих структур, нової ієрархії 
залежності, домінування, лідерства, впливи і влади. Оптимальний 
ефект досягається, безсумнівно, при “злитті індивідуальних інтере-
сів і суспільних цілей”, коли участь у русі задовольняє потреби його 
членів і в той же час вносить вклад у намічені соціальні зміни. 

 Можна виділити дві типові послідовності морфогенетичні про-
цесів у залежності від походження руху. Коли воно виникає 
“лавоподібно”, спонтанно (“знизу”), приймаючи форму вибуху не-
вдоволення і збурювання, початок звичайно закладається з простих 
взаємодій. Учасники бунтів, маніфестацій і т.д. створюють зародкову 
форму організаційної структури. Потім рух знаходить ідею – іноді 
привнесену ззовні, іноді запозичену з більш ранньої доктрини, а іноді 
сформульовану харизматичним лідером. Потім, коли складаються 
етика солідарності й етика боротьби, поступово виробляється специ-
фічна нормативна система. Нарешті, внутрішній поділ між лідерами, 
послідовниками, рядовими членами, що симпатизують, випадковими 
попутниками і “вільними наїзниками” кристалізується в підходящу 
(відповідну) структуру. 

 Якщо ж рух виникає “зверху” (така ситуація вивчається прихи-
льниками школи мобілізації ресурсів), то воно звичайно починається 
з радикальної критики сьогодення і вказівки на конкретні особистос-
ті або групи, що блокують шлях до майбутнього. Потім настає інсти-
туціалізація нового нормативного порядку, обумовленого ідеологією, 
що здійснюється організаторами руху і підкріплюється санкціями 
його керівництва. На цій основі серед членів руху виникають нові 
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моделі взаємодії, більш постійні зв’язки. Нарешті, кристалізується 
диференціація можливостей усередині руху (хоча і непостійний, але 
все-таки реальний доступ до джерел, що воно контролює), при цьому 
чітко розділяються ведуча еліта і рядові члени, учасники і ті, що сим-
патизують. 

 <...> Різні підпроцеси внутрішнього морфогенезу руху не обо-
в’язково протікають гармонійно. Найчастіше одні з них розвива-
ються за рахунок інших, даючи життя різним патологіями. Так, за-
надто сильне захоплення ідеологією приведе до утопізму, прагмати-
зму або фундаменталізму. Занадто велика увага інституціалізації 
нормативної структури веде до надмірної регуляції, а акцент на тіс-
ну й інтенсивну взаємодію членів руху легко вироджується у фрак-
ційність, протекціонізм, висуває на перший план при занятті вищих 
посад особистісні критерії. Диференціація можливостей, насущних 
інтересів або життєвих шансів серед учасників руху нерідко поро-
джує олігархію і зсув цілей, особливо якщо задачу збереження са-
мого руху лідери ставлять вище задач по реалізації його початкової 
програми. <...> 

 4. Короткий коментар до останньої стадії “кар’єри” руху – його 
завершення. Є два варіанти. Один – оптимістичний: рух перемагає, і 
в такий спосіб усуваються причини, що породили його (raison d’etre), 
діяльність його згортається, і воно розпадається. Іншої – песимістич-
ний: рух придушується, зазнає поразки або вичерпує потенціал свого 
ентузіазму і поступово занепадає, не домігшись перемоги. Але ситуа-
ція може бути двоякою. Іноді повний успіх руху приводить до дост-
рокового досягнення мети і до його швидкого розпаду, провокуючи 
відповідний удар протидіючих сил. Завоювання руху можуть бути 
втрачені, якщо більше не має змоги їх підтримувати. Це те, що деякі 
лідери називають “кризою перемоги”. В інших випадках невдача 
допомагає знайти слабкі сторони, виявити тих, хто дійсно підтримує 
рух, знищити його супротивників, перегрупувати сили, піймати воро-
гів “на мушку” і, переглянувши тактикові руху, оживити його в но-
вих формах. Таку ситуацію можна назвати “перемогою поразки”. 
Саме це сталося з придушенням руху “Солідарності” у Польщі на-
прикінці 80-х, що привело до його остаточної перемоги в 1989 р. 

 
Зовнішня динаміка соціальних рухів 

 
 Звернемося тепер до іншої сторони “подвійного морфогенезу”, а 

саме – до впливу соціального руху на навколишнє суспільство. <...> 
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 У цьому плані головним є структурні зрушення, які можна на-
звати “морфогенетичним потенціалом” руху. Оцінюючи його вплив 
на зовнішні структури, важливо співвіднести проголошені їм мети з 
конкретними історичними шансами. Півен і Кловард нагадують: 
“завоювання повинні оцінюватися по реальних можливостях”. Крім 
того, необхідно відокремлювати свідомий вплив від ненавмисних і 
неусвідомлених побічних результатів, а також короткостроковий 
вплив від довгострокового, котре виявиться лише через якийсь час. 

 Таким чином, наслідку соціального руху мають складний, двоїс-
тий характер. Потерпівши поразку, вона може, проте, викликати такі 
структурні зрушення, що пізніше все-таки приведуть до перемоги. 
“Рух може бути нещадно подавлено, і все-таки багато чого, до чого 
воно прагнуло, згодом виявляється. Конфронтація нерідко служить 
попереджувальним сигналом для правлячої еліти, що усвідомлює, що 
краще змінити курс, щоб не зштовхнутися в майбутньому з ще більш 
могутнім виступом”. <...> 

 У той же час рух, що явно реалізував усі свої програмні цілі, але 
не використав усі історичні шанси, конкретні історичні обставини, 
навряд чи можна назвати успішним. Адже трапляється і так, що змі-
ни, що спочатку сприймаються як безсумнівні завоювання, раптом 
приводять до негативних наслідків, здатних перекреслити отримані 
переваги. Зрештою, то, що удалося завоювати, може бути втрачене в 
довгостроковій перспективі. 

 Морфогенетичний потенціал руху виявляється як у руйнівних, 
так і у творчих діях. Звичайно для того, щоб увести структурні нова-
ції, воно повинно спочатку підірвати або, принаймні, послабити ко-
лишні структури і лише пізніше приступити до творення. Однак де-
які рухи обмежуються руйнуванням, оскільки їм бракує творчого 
потенціалу. У таких випадках говорити про історичну роль руху не-
правомірно. 

 Структурно-перетворюючий потенціал руху (як деструктивний, 
так і конструктивний) може приймати різні форми в залежності від 
типу (рівня розвитку, розмірів) соціальної структури, на яку він спря-
мований. Усього існує чотири різновиди (форми) такого потенціалу. 

 1. Ідеологічний потенціал руху виражається в його впливі на 
розповсюджені в суспільстві ідеї, кредо, вірування, світогляд, пред-
ставлення про сьогодення, образи майбутнього, розподіл на ворогів і 
союзників і т.д. <...> 

 2. Реформаторський потенціал руху виражається в його впливі 
на нормативну структуру, у поширенні нових цінностей, правил по-
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ведінки і т.д. серед населення. Тим самим досягається те, що Берні і 
Буклі називають “позначкою-владою” або “відносним контролем”. 
“Основні сутички в людській історії і сучасному суспільстві оберта-
ються навколо формування і реформування ключових правил систем, 
центральних інститутів суспільства”. 

 3. Реорганізаційний потенціал виражається у впливі руху на мо-
делі і канали соціальної взаємодії (соціальну організацію), на проце-
си встановлення нових соціальних зв’язків, виникнення нових груп і 
нових міжгрупових коаліцій, на формування комунікаційних мереж і 
т.д. <...> 

 4. Нарешті, можна виділити перерозподільний потенціал, який 
виражається у впливі рухів на процес формування нових структур, 
що підходять, у тій мірі, в якій цей рух здатний відібрати привілеї у 
своїх ворогів і забезпечити ними своїх членів, послідовників, прихи-
льників чи тих, хто симпатизує. Яскравий тому приклад – підрив 
номенклатури у посткомуністичних країнах Східної Європи у неда-
лекому минулому. Перерозподіл шансів на успіх – це кінцева мета 
руху в області структурних змін. Доступ до влади відіграє вирішаль-
ну роль для збереження переваг, що вже здобуті, і керування розподі-
лом ресурсів і благ у майбутньому. 

 Рух повністю розкриває свій динамічний потенціал лише тоді, 
коли реалізується кожна з 4 його різновидів. Для подібного, досить 
рідкого, випадку я б зберіг термін “революційні рухи”. На ділі рухи 
часто огидні, направлені на якій-небудь одній сфері структурних змін. 

Якщо звернутися до революційних рухів – різнобарвних за хара-
ктером своєї мети і найбільш об’ємних за структурним впливом, то 
віднайдемо дві типові альтернативні послідовності зовнішнього мор-
фогенезу. Одна йде “знизу”, починаючись з нової ідеології, під впли-
вом якої поступово складаються нові норми і цінності, і їх застосу-
вання допомагає формуванню нових моделей взаємодії і організації, 
– вони-то і обслуговують формування нових земних потреб і інтере-
сів. Це спонтанний морфогенетичний процес. Альтернативна послі-
довність протікає обернено. Вона починається “згори” – з перерозпо-
ділу ресурсів, можливостей, життєвих шансів декретом уряду, яке 
бере владу; використання нових моделей взаємовідносин, але не за 
рахунок прийняття особливих правил, а шляхом слідування новим 
зразкам, і лише поступова кристалізація їх приводить до нових норм 
і цінностей; нарешті, виникають нові ідеї, вірування і кредо як раціо-
налізація нових структурних порядків в інших сферах. Це – морфоге-
нетичний процес, введений законом. 
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 Тепер зведемо разом наші спостереження про внутрішню і зовні-
шню динаміку соціальних рухів. “Подвійний морфогенез” соціаль-
них рухів не означає тієї ж послідовності фаз чи стадій, в яких внут-
рішній морфогенез (виникнення внутрішньої структури руху) за ча-
сом опереджав би зовнішню (виникнення чи зміні структур суспільс-
тва). Ми не повинні помилятися, думаючи, що рухи спочатку криста-
лізуються, щоб набути морфогенестичного потенціалу, а лише потім 
стають здатними займатися структурними реформами. Таку думку 
про лінійну послідовність необхідно відкинути. 

 Соціальні рухи призводять до змін у суспільстві з самого початку 
свого зародження, з моменту свого внутрішнього морфогенезу. Ана-
логічним чином зміни у суспільстві також увесь час впливають на 
нього за принципом оберненого зв’язку, постійно модифікують кар’є-
ру руху, його розмах, швидкість і напрямок. Як справедливо зазначає 
Лазер, “ми маємо справу з двома процесами, що пересікають один 
одного, – самим рухом і процесами в більш широкому контексті, тоб-
то в суспільстві, всередині якого вони розгортаються”. Процеси стано-
влення і руху і нових соціальних структур тісно взаємопов’язані, вони 
стимулюють чи стримують один одного. Існую постійна взаємодія 
елементів внутрішнього і зовнішнього морфогенезу. 

  
Сучасний стан теорії соціальних рухів 

 
 Існує 2 традиційно протилежні моделі суспільства, що відповіда-

ють 2 протилежним підходам до вивчення соціальних рухів. Відпові-
дно до першої моделі соціальні рухи з’являються знизу, коли рівень 
незадоволення, обурення і краху сподівань перевищую певний поріг. 
Автори однієї різновидності цієї моделі малюють образ вулкана: со-
ціальні рухи є для них стихійним, спонтанним сплеском колективної 
поведінки, яка лише пізніше набуває лідерів, організацію, ідеологію 
(рухи просто “трапляються”. Прихильники іншої малюють підприєм-
ницький, чи конспіративний (змова), образ: соціальні рухи розгляда-
ються як цілеспрямовані колективні рухи, що підготовляються, мобі-
лізуються і керуються лідерами і ідеологією у спробі досягти специ-
фічних цілей (в цій моделі соціальні рухи “формуються”). 

 Друга, протилежна, модель робить акцент на структурному кон-
тексті, що полегшує чи стримує виникнення соціальних рухів; гово-
рячи інакше, рухи прориваються назовні, коли умови, обставини, 
ситуація є сприятливими для цього. Одна з різновидностей даної мо-
делі заснована на метафорі клапана для спускання пари: потенціал 
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руху (в тій чи іншій мірі, що наявний у будь-якому суспільстві і роз-
глядається як постійний) випускається “згори”, якщо механізми, що 
його стримують – блоки і управління на рівні політичної системи, 
послаблюються. За версією іншої різновидності моделі, що розгляда-
ється, важливу роль відіграє доступність ресурсів: причиною появи 
рухів служить відкриття нових способів і можливостей, що полегшу-
ють колективні дії. Найбільш часто характер політичної системи і 
особливо поле діяльності “структури сприятливих політичних мож-
ливостей” відзначається як основний, вирішальний фактор стриму-
вання чи полегшення колективних дій. 

 У сучасних концепціях соціальних рухів знаходимо тенденції до 
синтезу, що долає протилежність теорій, орієнтованих на дію і струк-
туру. В середині 80-х років Алдон Морріс і Цердрик Херринг опита-
ли представників згаданих концепцій. За їх єдиноголосною думкою, 
“всі опитані згодні з тим, що і соціально-психологічні, і структурні 
зміни є вирішальними для розуміння соціальних рухів. Питання по-
лягало лише в тому, чи можна стерти цю біполярність і поєднати 
обидва підходи”. Як недавно зазначив Дітер Рукт, “важливе завдання 
подальшого дослідження полягає у побудові концептуальних мос-
тів”. Багато вчених роблять конкретні кроки у цьому напрямку. До-
звольте навести 4 приклади. 

 Берт Кландерманс вважає, що висока увага прихильників теорії 
мобілізації ресурсів соціальних рухів до проблеми їх структури 
(організації) призводить до відкидання їх індивідуальності, соціаль-
но-психологічного виміру. Необхідно, вважає він, об’єднати нову, 
модифіковану соціально-психологічну теорію з правильними підхо-
дами до мобілізації ресурсів. Автор заявляє, що потрібно покінчити 
як з традиційними соціально-психологічними підходами до соціаль-
ного руху, так і з відхиленням соціально-психологічного аналізу тео-
ріями мобілізації ресурсів. 

 Міра Феррі і Фредерік Міллер роблять аналогічну спробу збага-
тити теорію мобілізації ресурсів розробкою проблеми суб’єктивного 
рівня. Вони зосереджують увагу на двох психологічних процесах, 
вирішальних для реформаторських чи революційних рухів. Один – 
незадоволення системою (політизація), тобто звинувачення у всіх 
смертних гріхах інститутів влади, а не лідерів (правителів). 

 Інший – формування мотивацій в учасників, що полегшує їх ви-
рішення головного завдання: залучати до руху нових прихильників і 
підштовхувати їх до дій. З цієї точки зору, в теоріях, що орієнтують-
ся на структурно-організаційну сторону руху, повинна бути віднов-
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лена психологічна перспектива. “Включення пізнавальних соціально-
психологічних посилок замість “збудників” термінології у рамках 
теорії мобілізації ресурсів повинно допомогти у з’ясуванні як відно-
син між рухами і суспільством, так і зростання самих рухів”. 

 Ще більш дивовижною є спроба одного з головних прихильни-
ків підходу “колективної поведінки” Ральфа Тернера “перекинути і 
мобілізувати ресурси”. Він визнає успіх, що достигла теорія мобіліза-
ції ресурсів, і противитися бажанню розглядати її неодмінно у вигля-
ді альтернативі більш традиційному підходу, прихильниками якого є 
Парк, Блумер, Смелзнер і він сам. Тернер вважає, що теорія мобіліза-
ції ресурсів робить важливий внесок у вирішення 3 питань, які зали-
шаються невирішеними у рамках ортодоксальної теорії колективної 
поведінки. По-перше, це питання про “позаінституційних”: чому лю-
ди відхиляються, відступають від установлених інституційних шля-
хів? По-друге, про “перехід почуттів у рухи”: чому люди перетворю-
ють позаінституційні диспозиції у дії? І по-третє, про загадку 
“колективної дії”: чому люди збираються разом для вираження своїх 
почуттів і бажань? Таким чином, “повна і збалансована теорія соціа-
льних рухів повинна включати в себе найбільш важливі положення 
обох зазначених концепцій”. 

 Бажання до компромісу продемонстрували і протилежна сторона: 
як заявили засновники теорії мобілізації ресурсів Доу Макадам, Джон 
Мак карти і Майер Залд, “повне розуміння динаміки руху може бути 
досягнуто лише за умови широкого концептуального бачення нового і 
старого підходів”. Вони відхиляють одностороннє пояснення витоків 
руху “зверху” і “знизу” і вважають, що між макроструктур ними умо-
вами (політичними, економічними, організаційними) і мікро динамі-
кою рухів, що виникли, існує зв’язок. “Ми вважаємо, що реальні дія 
робляться на третьому рівні, проміжними між індивідуальним і широ-
ким макроконтекстом, в якому закріпився соціальний рух”. 

 Така тенденція до синтезу і погодженню вважається правиль-
ною. Соціологічна мудрість зосереджується не в якій-небудь окремій 
теорії чи школі. Адекватну інтерпретацію дуже складних соціальних 
явищ можуть дати велика кількість теорій чи багатомірна теорія. 

 По-перше, соціальні рухи є втіленням характерної двосторонно-
сті соціальних реалій. Макадам, Маккарті і Залд помічають, що 
“реальна дія в соціальних рухах розгортається на проміжному рівні – 
між макро- і мікро-”. Обершолл вважає, що процеси, що проходять в 
соціальних рухах, “забезпечують зв’язок між макро- і мікроаспекта-
ми соціологічної теорії”. Цюрхер і Сноу зазначають: “Зв’язок між 
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індивідуальними і соціальними структурами конкретніше виявляєть-
ся у соціальних рухах”. Відповідно, “велика кількість соціальних 
рухів є прекрасна сцена, на якій можна спостерігати. Як соціальні 
фактори впливають на діячів і самі опиняються під їх впливом”. 

 По-друге, соціальні рухи уявляють собою також проміжну ста-
дію у динаміці виникнення нової соціальної тканини, дозволяючи 
нам “схопити” соціальну реальність у момент її народження. Це 
означає, що вони приймають участь, є в деякій мірі найбільш важли-
вими суб’єктами (агентами) структурних змін і побудов. “Соціальні 
рухи відносяться до процесів, за допомогою яких суспільство здійс-
нює свою організацію на основі системи історичних дій і через кла-
сові конфлікти і політичні дії”. Вивчаючи соціальні рухи, ми маємо 
можливість аналізувати більш широкі соціальні структури в процесі 
їхнього виникнення і зміни. 

 По-третє, соціальні рухи являють собою проміжний феномен і в 
іншому змісті. “Рухи не зводяться цілком і повністю до колективного 
поводження, хоча і не є втіленням груп інтересів, що зароджуються... 
Скоріше, вони містять у собі елементи і того, й іншого”. Таким чи-
ном, вивчення соціальних рухів допомагає нам усвідомити зміст про-
міжної фази внутрішньої побудови структур, побачити, як вони ви-
никають і змінюються. Кілліан так підсумовує це положення: 
“Вивчення соціальних рухів не являє собою вивчення стабільних 
груп чи встановлених інститутів, воно являє собою дослідження со-
ціальних груп і інститутів у процесі їхнього становлення”. <...> 
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 Ділігенський Г.Г. 
 
 

Рухи як суб’єкт соціально-політичної  
психології* 

 
 
 Спробуємо дати коротку характеристику соціально-психологічних 

параметрів масових рухів. 
 <...> Один з найбільш відомих дослідників соціальних рухів фран-

цузький соціолог Турен вважає їх діючими обличчями (“акторами”) 
процесу самовиробництва суспільства. Зміст цієї ідеї полягає в тім, що 
рух є така форма колективної діяльності, за допомогою якої соціальні 
спільності встановлюють, за висловом Турена, “контроль над історич-
ністю”, тобто втручаються в хід історії. Це втручання стає можливим 
тому, що соціальні рухи носять конфліктний і наступальний характер: 
вони заперечують ті чи інші параметри існуючих суспільних відносин і 
культурних моделей і тим самим виступають як фактори змін**. 

 Соціальні рухи є масовим груповим суб’єктом, хоча вони і не 
підходять під визначення групи яка має визначені границі і відносно 
стійкої спільності людей. Спільність, яка охоплюється рухом, за зви-
чаєм надзвичайно рухлива: склад її учасників постійно змінюється, то 
розширюючись, то звужуючись; форма її існування – більш-менш спо-
радичні акції, що можуть багаторазово виникати і припинятися протя-
гом більш-менш тривалого часу, але можуть швидко і безповоротно 
піти на збиток, загасннути разом із самим рухом. Ці риси руху пояс-
нюються їхнім масовим характером: маса не в змозі уся відразу і про-
тягом тривалого часу віддаватися суспільній чи політичній діяльності. 

 Разом з тим саме ці особливості рухів дозволяють їм виступати в 
ролі справжнього масового суб’єкта і фактора соціально-політичних 
змін. Рух – це дія, а дія, у якій безпосередньо бере участь маса, здат-
на зробити набагато більш сильний і швидкий вплив на ситуацію, 
чим пасивні, інституціональні форми залучення мас у суспільно-
політичне життя (як, наприклад, голосування на виборах). Рух вира-
жається в таких діях, як страйки, демонстрації, мітинги, і якщо маса 

* Делигенский Г.Г. Социально-политическая психология. – М., 1994. – С. 247-251. 
** Див.: Турен А. Введение к методу социологической интервенции // Новые 

социальные достижения в России: По материалам российско-французского исследова-
ния. – М., 1993. – С. 9-10. 
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їхніх учасників досягає деякої критичної точки, у країні, місті чи ре-
гіоні виникає принципово нова психологічна атмосфера, що стає са-
мостійним фактором політичних рішень. 

 Ми не можемо тут докладно розглядати соціально-психологічні 
механізми динаміки суспільно-політичних рухів, їх мотиваційні, ког-
нітивні, афективні й інші аспекти*. Соціологія і соціальна психологія 
суспільних рухів – дуже широкий напрямок наукових досліджень, у 
його рамках сформувалося чимало шкіл і концепцій. Варто відзначи-
ти, що спроби обґрунтувати деяку загальну теорію рухів чи їхню ти-
пологію наштовхуються на труднощі, зв’язані з надзвичайним різно-
маніттям цього феномена. Історія знає як рухи, які орієнтовані на 
досить визначені програмні цілі, так і рухи, які таких цілей не мають, 
що виражають лише протест проти тих чи інших інститутів, соціаль-
них явищ; рухи “проти” і рухи “за”, добре організовані і стихійні. З 
точки зору питання, яке тут розглядається, про групові суб’єкти соці-
ально-політичної психології важливо насамперед зрозуміти, чим рух 
психологічно відрізняється від інших видів масових спільностей і як 
він співвідноситься з іншими її суб’єктами. 

 На відміну від економічних, культурних, регіональних, етнічних, 
професійних груп, рух являє собою спільність, об’єднану загальною 
дією. Така дія означає зближення людей, інтенсифікацію соціально-
психологічних зв’язків спілкування між ними, причому зв’язків, не 
“заданих” обставинами, не нав’язаних загальною долею, не констру-
йованих ними самими. У русі виявляються не тільки ті конкретні по-
треби й інтереси, що приводять до їхнього виникнення, але і глибинна 
соціально-інтегративна потреба, властива людині. Ми бачили її прояв 
в русі активістів , але й основна маса їхніх учасників випробує те ж 
відчуття злиття з більшою спільністю людей, здатної “діяти разом”, 
активно втручатися в хід подій. У русі особистість на якийсь час пере-
борює свою ізоляцію, відчуження від інших, незнайомих, людей і в 
той же час зростає її почуття соціального достоїнства – людина відчу-
ває себе частиною колективної сили. З цим зв’язаний той підвищений 
емоційний тонус, що звичайно характеризує масові акції. 

 Масовий рух може виникати як принципово нова спільність, що 
черпає своїх учасників з різних соціальних груп, і може бути зв’язана 
генетично з інтересами якоїсь визначеної соціальної або етнічної 
групи. Прикладом рухів першого типу можуть служити екологічні 
рухи, другого – масовий робочий рух. Стосовно нього робітничий 
клас є суб’єктостворюючою групою. Інші суб’єкти соціально-
політичної психології – партії, групи активістів – можуть бути при-
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звідниками й організаторами рухів, а в інших ситуаціях створюються 
самим рухом, являють собою його продукти. Наприклад, багато соці-
ал-демократичних і комуністичних партій виникли з робочого руху, 
були його частиною і лише потім відокремилися від нього, перетво-
рилися в самостійні політичні інститути. 

 <...> У науці йдуть суперечки, чи сумісна діяльність рухів з їхній 
інституціоналізацією. Багато досліджень затверджують, що рухи і 
соціальні і політичні інститути. – взаємовиключні феномени, пере-
творення руху в інститут убиває його, тому що позбавляє його голо-
вної сутнісної характеристики – здатності утілювати вільну, ніким не 
контрольовану і не регульовану творчу самодіяльність мас. 

 У дійсності відношення між інститутами або організаціями і 
рухами, мабуть, визначається конкретною ситуацією. Визначення 
рухів від інститутів – насамперед від політичних партій – явище, ти-
пове для країн зі сформованої і щодо стійкою соціальною і партій-
ною структурою, де партії мають налагоджені зв’язки із суб’єктост-
ворюючами групами, що дозволяє їм представляти різні соціальні 
інтереси. У цих ситуаціях руху як би сигналізують про проблеми і 
потреби, що відчуваються масами, але недостатньо усвідомлених 
політичною елітою, і виступають мотором зміни: їхній напір змушує 
вносити корективи в інституціональну політику, а часом приводить і 
до істотних змін у партійній структурі й у складі політичної еліти. У 
випадку перетворення рухів в інститути це “поділ праці” порушуєть-
ся і маси втрачають можливість безпосереднього втручання в політи-
ку. У цьому зв’язку досить характерні ті болісні сумніви і протиріч-
чя, що випробували в ряді країн руху “зелених”, коли перед ними 
виникла перспектива перетворення в звичайні парламентські партії. 

 Інша ситуація складається в тих країнах, де в зв’язку з процесом 
прискореної модернізації або переходу від державної до ринкової 
економіки відбувається бурхливе ламання старих структур і далеко 
ще не завершилося формування нових. У цих ситуаціях ще немає 
умов для функціонування партій, що володіють стійкими соціальни-
ми зв’язками, і вплив масових шарів на політику може здійснюватися 
в основному у формі соціально-політичних рухів. Якщо існуючі в 
цих країнах партії не зв’язані з такими рухами, вони перетворюються 
в групку політиканів, що не мають скільки-небудь стійкої соціальної 
бази, зайнятих боротьбою за владу і не здатних до проведення стій-
кого політичного курсу. Щоб вижити і придбати статус реальної по-
літичної силу, партії, що діють у подібній ситуації, нерідко прагнуть 
підвести “під себе” масові рухи, мобілізація шляхом організації масо-
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вих акцій потенційних прихильників заміняє їм організовану систему 
зв’язків із суспільством. У посттоталітарній Росії такі спроби – в ос-
новному не особливо успішні – ініціювання масового руху особливо 
характерні для націонал-патріотичних і комуністичних угруповань. 

 У ряді країн третього світу феномен “партії руху” став типовою 
рисою політичного життя; характерно, що багато вчених з цих країн 
рішуче заперечують дуалістичну тезу “або рух, або інститут”, що 
відстоюється західними соціологами.  

 Російський досвід, з одного боку, демонструє величезну роль 
масових соціальних і політичних рухів у суспільстві перехідного пе-
ріоду, а з іншого боку – крайню нестабільність, що вносить у суспі-
льний розвиток “хвилеподібна”, за схемою “підйом-спад”, динаміка 
цих рухів. Криза і спад демократичного руху після серпня 1991 року 
виявилися одним з вирішальних факторів нестійкості політичної си-
туації і курсу, проведеного керівництвом країни. “Організувати” ма-
совий рух зверху, зрозуміло, неможливо, але демократичні політичні 
організації і владні структури можуть створювати “сприятливе сере-
довище” для їхнього нового підйому, підтримувати ті ініціативи зни-
зу, що йдуть у цьому напрямку. В останньому випадку політична 
еліта, і в тому числі її групи, що у свій час вийшли з демократичного 
руху, займали протилежні позиції. Один із прикладів – ігнорування 
цими групами і владними структурами в цілому нового руху робітни-
ків і профспілкових організацій, перевага, що робиться ними, 
“офіційної” профспілкової федерації – інституту, успадкованому від 
тоталітаризму і який має мало спільного з масовим рухом. 

 Масовий суб’єкт суспільно-політичного життя – рух, безсумнів-
но, у багатьох випадках незручний для будь-якої влади і зв’язаних з 
нею політичних інститутів і сприймається ними як дестабілізуючий 
фактор. Однак, якщо стратегічні цілі цих інститутів і рухів збігають-
ся, протидія рухам, відмовлення від діалогу з ними (при всіх його 
складностях) рівносильні забороні на особисту участь мас у вироб-
ленні і здійсненні політичного курсу. Така протидія може сприяти 
часткової і кон’юнктурної стабілізації соціально-політичної ситуації, 
але є чинником її структурної, довгострокової нестабільності. Тому 
що вона робить політичний курс країни іграшкою в руках відчуже-
них від суспільства політичних “команд” і клік. 

 
 
 
 



349 Соціальна психологія 

 Стефаненко Т.Г. 
 
 
Соціальні стереотипи і міжетнічні відносини* 

 
 Природно, що до їхнього числа відносяться і національні відно-

сини – вид соціальних відносин, у які вступають етнічні групи (нації, 
народності, племена) і окремі індивіди як представники цих груп. 
Безумовно, задача соціальної психології – вивчення не стільки реаль-
них соціальних відносин самих по собі, скільки їхнього відображен-
ня у свідомості людей. Однак, оскільки на рівні великих груп соціа-
льні фактори більш безпосереднім способом детермінують процес 
психічного відображення, проводячи соціально-психологічний аналіз 
взаємодії між великими групами, необхідно враховувати реальні со-
ціальні (національні) взаємини. 

 З великого числа проблем взаємовпливу комунікативних проце-
сів і соціальних відносин виберемо лише один приклад, зв’язаний з 
національними відносинами. 

 <…> Уперше термін “соціальний стереотип” ввів у користуван-
ня У.Ліпман у 1922 р. у книзі “Суспільна думка”. За Ліпманом, який 
вважав однією з характеристик стереотипів неточність, а часто й хиб-
ність інформації, у 20-30-ті роки вони частіше за все інтерпретували-
ся як “дезінформація”, “сукупність міфічних уявлень” і т.д. Хибність 
настільки тісно стала асоціюватися з поняттям “стереотип”, що був 
навіть запропонований новий термін на позначення стандартного, 
але істинного знання про соціальну групу. Лише починаючи з 50-х 
років отримала розповсюдження гіпотеза О.Клайнберга про наяв-
ність в стереотипах деякого “зерна істини”. Потім особливо велика 
увага стала приділятися так званим “гіпотезам контакту”, згідно яким 
чим при більш сприятливих умовах протікає контакт між групами, 
чим довше та глибше вони взаємодіють та ширше обмінюються інди-
відами, тим вищою є питома вага реальних рис в змісті стереотипів. 

 Хоча проблема істинності змісту стереотипів залишається досі, по 
суті, невирішеною, не викликає сумнівів, що соціальні стереотипи 
зовсім не зводяться до “сукупності міфічних уявлень” – вони завжди 
відображають деяку об’єктивну реальність, хай і в викривленому та 

* Общение и оптимизация совместной деятельности / Под ред. Г.М.Андреевой, 
Я.Яноушека. – М., 1987. – С. 242-250. 
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трансформованому вигляді. Як зазначав А.Н.Леонтьєв, образ може 
бути більш адекватним або менш адекватним, більш або менш по-
вним, іноді навіть хибним, але ми завжди його “вичерпуємо” з об’єк-
тивної реальності. Більшість вітчизняних авторів, на відміну від точок 
зору, які переважали за кордоном, визначають соціальний стереотип 
як образ соціального об’єкта, а не просто як думку про цей об’єкт, ніяк 
не обумовлене об’єктивними характеристиками останнього і повністю 
залежну від сприймаючого “стереотипізуючого” суб’єкта.  

 Тим не менш проблема співвідношення суб’єктивних та об’єкти-
вних детермінант змістової сторони стереотипу ще досі залишається 
однією із самих актуальних та потребуючих подальшого досліджен-
ня. Але й зараз можна сказати, що детермінанти змістової сторони 
стереотипів знаходяться у фактах соціального, а не психологічного 
порядку (наприклад, у міжетнічних відносинах всередині багатонаці-
онального суспільства).  

Те, що реальні міжетнічні відносини мають вплив на зміст сте-
реотипів, не потребує особливих доказів. Сила цього впливу може 
бути продемонстрована на прикладі неодноразово описаного фено-
мену “дзеркального образу”. Він полягає в тому, що члени двох груп, 
які конфліктують, приписують ідентичні позитивні якості собі, а іде-
нтичні негативні якості – своїм противникам. Зараз навіть у західній 
соціальній психології все більше розповсюдження отримує точка 
зору, згідно з якою зміст стереотипів – скоріше результат, ніж причи-
на існуючих міжгрупових відносин.  

 Однак зміст – далеко не єдиний “вимір” стереотипів. У соціаль-
ній психології виділені й інші їх характеристики: узгодженість – сту-
пінь єдності представлень членів однієї групи про іншу групу; спря-
мованість – загальний вимір сприятливості стереотипів; ступінь їх-
ньої сприятливості (чи несприятливості). Починалися спроби виді-
лення і цілого ряду інших параметрів (наприклад, виразність, склад-
ність), які частково перетиналися з уже перерахованими. Постає за-
питання: який вплив роблять міжетнічні відносини на ці характерис-
тики стереотипів? Це по-перше. А по-друге, які саме аспекти міжет-
нічних відносин впливають на них? Відповіді на ці запитання допо-
можуть більш детальному виявленню ролі “зворотного” впливу сте-
реотипів на характер міжетнічних відносин. 

 У західній соціальній психології в основному досліджуються 
компоненти міжетнічних відносин, що пов’язані з “тривалістю” і т.п. 
контактів між групами. У чисельних емпіричних дослідженнях було 
доведено, наприклад, що контакти ведуть до зміни стереотипів, при-
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чому не стільки в спрямованості стереотипу, скільки в ступені його 
чи сприятливості чи несприятливості. Починаються спроби устано-
вити залежність і зв’язки між окремими “вимірами” стереотипів і 
змінної, яка отримала найменування “інформованість” (обізнаність 
про групу, яка стереотипізується), хоча отримані результати вияви-
лися не настільки однозначними, як передбачалося. Якоюсь мірою це 
пов’язано з тим, що сама інформованість розуміється то як наявність 
міжособистісних контактів між представниками різних груп, то як 
непрямі контакти через засоби масової комунікації. Головна причина 
неоднозначності отриманих результатів складається, на наш погляд, 
у тім, що західним дослідникам властива переоцінка впливу міжосо-
бистісних контактів на основні характеристики стереотипів, у той 
час як соціальні міжетнічні відносини чи не враховуються, чи психо-
логізуються. <…> 

 Роль міжетнічних відносин у формуванні і функціонуванні сте-
реотипів можна зрозуміти лише з урахуванням характеру цих відно-
син, їх соціально обумовлених форм: співробітництва, суперництва, 
чи домінування підпорядкування. Саме від характеру відносин зале-
жить спрямованість і ступінь сприятливості стереотипів, а при значній 
зміні характеру відносин ці параметри міняються аж до повного зла-
мування колишніх стереотипів. Прикладів такого впливу можна навес-
ти безліч і на підставі результатів закордонних досліджень. У студен-
тів із Прінстона, стереотипи яких стосовно десяти етнічних груп було 
досліджено у 1932 і в 1950 рр., після Другої світової війни найбільше 
змінилися (у негативну сторону) стереотипи німців та японців. У ряді 
досліджень було виявлено, що стереотипи, як правило, більш сприят-
ливі, ніж гетеростереотипи. Однак на тлі загальної, а на думку бага-
тьох закордонних авторів виразно можливої і неминучої, тенденції 
зустрічаються й зворотні явища: тенденція сприймати власну групу 
менш сприятливо, ніж інші групи. Значна кількість досліджень показа-
ла, що одним з головних факторів виникнення такої тенденції є розхо-
дження в соціальному статусі груп, а саме –  нерівність у політичному, 
економічному й інших відносинах. Саме групи, що мають низький 
статус, етнічні меншинства, які пригнічуються в ряді капіталістичних 
країн, схильні розвивати негативні стереотипи і позитивні гетеросте-
реотипи. Усе це свідчить про обумовленість самого механізму стерео-
типізації у більш широкому “соціальному контексті”. 

 Ця закономірність проявляється і при дослідженні впливу харак-
теру міжетнічних відносин і на інші параметри стереотипів. Виявля-
ється очевидним, що найбільш високими будуть узгодженість і вира-
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зність взаємних стереотипів груп, що суперничають, оскільки в цьому 
випадку усередині кожної групи проявиться потреба межуватися з 
“ворогами”. Навпаки, якщо групи співробітничають меж-собою, стерео-
типи будуть менш узгоджені і менш виразні, оскільки при подібному 
характері відносин внутрішньогруповий фаворитизм нівелюється і не 
настільки явно виявляється одна з основних функцій стереотипів – функ-
ція захисту групових цінностей. <…> 

 Хоча тут порушені лише деякі “виміри” стереотипів, але очевидний 
загальний висновок про те, що на всі параметри стереотипів безпосеред-
нім способом впливає саме об’єктивний характер соціальних міжетнічних 
відносин, що будуються на основі стану груп у суспільстві. Це стосується 
і змісту стереотипів, хоча, як уже відзначалося, питання про співвідно-
шення впливу на зміст стереотипів характеру міжетнічних відносин, а 
також особливостей груп, що стереотипізуються та стереотипізують, зали-
шається відкритим. З цього випливає, що при соціально-психологічному 
аналізі етнічних, як і будь-яких інших соціальних стереотипів, необхідним 
є облік соціальних факторів, насамперед соціальних відносин суспільства. 
Ми уже вказували на те, що і на Заході  сьогодні все більшого поширення 
набуває точка зору про прямий вплив міжгрупових відносин принаймні на 
зміст стереотипів. Особливо великого значення соціальним факторам у 
виникненні та поширенні стереотипів додавав англійський психолог А. 
Тешфел. В одній зі своїх останніх робіт він інтерпретував стереотипізацію 
як категоризацію соціальних об’єктів, яка відрізняється від категоризації 
об’єктів фізичного світу саме впливом на неї відносин між групами. При 
цьому Тешфел спробував виділити соціальні функції стереотипів, у число 
яких, крім соціальної диференціації, тобто встановлення розбіжностей між 
групами, увів: 1) пояснення існуючих стосунків між групами, у тому числі 
пошук причин складних і “зазвичай сумних” соціальних подій; 2) виправ-
дання наявних міжгрупових відносин, наприклад, акцій, зроблених чи 
планованих стосовно “чужих” груп. До соціальних функцій стереотипів, 
запропонованих А. Тешфелом, логічно, на наш погляд, додати ще одну – 
функцію збереження існуючих відносин, оскільки пояснення, і тим більше 
виправдання, відносин між групами за допомогою стереотипів необхідно 
насамперед для збереження цих відносин. Не випадково психологічний 
механізм стереотипізації за всіх часів використовувався в різних реакцій-
них політичних доктринах, що санкціонують захоплення і гноблення ін-
ших народів, збереження панування поневолювачів шляхом насадження 
негативних уявлень про переможених і поневолених. 

 Аналіз впливу міжетнічних відносин на приписувані етнічним гру-
пам і їхнім окремим представникам стереотипи дозволяє повернутися до 
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іншої сторони проблеми: чи впливають стереотипи на міжетнічні відно-
сини? Якщо під впливом розуміти не тільки зміну міжетнічних відносин, 
але і збереження, то визнання за стереотипами функції збереження відно-
син між групами фактично ствердно відповідає на це питання. Дійсно, 
наявність стереотипів, особливо стереотипів, які є узгодженими, вираз-
них і емоційно забарвлених, у деякій мірі сприяє стабільності існуючих 
відносин (у тому числі міжетнічних). Однак було б помилкою підтриму-
вати психологізаторську за своєю суттю точку зору про те, що співвідно-
шення між стереотипами і міжгруповими відносинами знаходиться в ста-
ні “циркулярного взаємовпливу”. В історії соціальних наук були спроби 
довести активну роль стереотипів у впливі на міжетнічні відносини і на-
віть вирішити за їхньою допомогою “покращення” найширших міжнарод-
них проблем. Наприклад, дослідження, яке було проведене в 1947 р. у 
дев’ятьох країнах під егідою ЮНЕСКО, було засноване на зовсім утопіч-
ній ідеї, що якщо люди будуть краще інформовані про стереотипи як час-
то про помилкові й завжди неповні образи власної й інших націй і ці об-
рази будуть замінені на більш точне знання про народи, то це у свою чер-
гу приведе до послаблення міжнародної напруженості. Цією програмою 
ЮНЕСКО і надалі була стимульована значна кількість досліджень, жодне 
з яких до послаблення міжнародної напруженості не привело. <…>  В 
дійсності очевидним є вплив, стереотипів не на міжетнічні відносини як 
різновид соціальних відносин, а на міжособистісні відносини представни-
ків різних етнічних груп і в кінцевому рахунку на їхню спільну діяльність 
у малих групах і колективах. У цих умовах багато стереотипів при пере-
несенні на конкретних партнерів по спільній діяльності роблять на неї 
негативний вплив. Також і руйнування негативного стереотипу може де-
якою мірою “поліпшити” відношення до конкретного представника іншої 
групи в його партнерів по спільній діяльності. Однак такі локальні зміни 
стереотипів не визначають зміни характеру міжетнічних відносин суспі-
льства в цілому. 

 Складність вивчення стереотипів багато в чому виникає саме через 
те, що функціонують вони на двох рівнях відносин: і на міжгруповому, і 
на міжособистісному. Стереотипи знаходяться в складному діалектично-
му взаємозв’язку, з одного боку, із соціальними міжетнічними відноси-
нами, а з іншого боку – з міжособистісними відносинами представників 
етнічних груп. Тому перспективою подальших досліджень повинно ста-
ти віднесення двох підходів до аналізу етнічних стереотипів з урахуван-
ням як впливу на них характеру міжетнічних відносин, так і їхнього 
впливу на міжособистісні відносини в багатонаціональних малих групах. 

 


