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Ïðîáëåìà. Çà çàãàëüíèìè îö³íêàìè ÿâèùå
Ìàéäàíó, ÿêå áóëî åï³öåíòðîì Ïîìàðàí÷åâî¿
ðåâîëþö³¿ â Óêðà¿í³ ï³ä ÷àñ ïðåçèäåíòñüêèõ
âèáîð³â ó 2004 ðîö³, áóêâàëüíî çáóðèëî íå ò³ëüêè óêðà¿íñüêó íàö³þ, à é óñþ ñâ³òîâó ñï³ëüíîòó.
Ïðî Óêðà¿íó òà óêðà¿íö³â ç ïîâàãîþ ³ íàä³ºþ
çàãîâîðèâ ñâ³ò. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî âæå
ñïëèíóâ ÷àñ, ö³ ïîä³¿ ïðîäîâæóþòü çíà÷íîþ
ì³ðîþ âèçíà÷àòè íàøå æèòòÿ. Íèí³ ïîãëÿíóòè
íà íèõ ìîæíà ç ïîçèö³¿ íåçàëåæíîãî äîñë³äíèêà
òà ñïðîáóâàòè íàóêîâî óñâ³äîìèòè, ùî æ ñîáîþ
íàñïðàâä³ ÿâëÿâ ôåíîìåí Ìàéäàíó. ×è öå áóëî
ñòèõ³éíå ÿâèùå, ñêåðîâàíå ÿêèìèñü “âèùèìè”
ñèëàìè, ÷è öå áóëà äîáðå ï³äãîòîâëåíà é çðåàë³çîâàíà ïîë³òòåõíîëîã³ÿ, ÷è ïðîñòî âåëè÷åçíèé
íàòîâï ëþäåé çàõîò³â òàê âèñëîâèòè ñâîþ îáðàçó íà âëàäó.
Ó ïðîöåñ³ äîñë³äæåííÿ ôåíîìåíà Ìàéäàíó,
áåçïîñåðåäíüî ï³ä ÷àñ ïîä³é, óêðà¿íñüêèìè ïñèõîëîãàìè áóëà âèÿâëåíà óí³êàëüí³ñòü öüîãî
ÿâèùà, ÿêå òîä³ íå ìàëî íàóêîâîãî ïîÿñíåííÿ.
Òðîõè çãîäîì, íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ïîä³¿
Ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿ òà ôåíîìåí Ìàéäàíó
äîñòàòíüî øèðîêî îáãîâîðþâàëèñÿ â ð³çíèõ
ïîïóëÿðíèõ òà íàóêîâèõ âèäàííÿõ, ñó÷àñíà
ïñèõîëîã³÷íà íàóêà ïîêè ùî íå çàïðîïîíóâàëà
îá´ðóíòîâàíî¿ ö³ë³ñíî¿ êàðòèíè öüîãî ÿâèùà.
Òàê ³ ñüîãîäí³ ìîæíà ãîâîðèòè ëèøå ïðî îêðåì³
äîñë³äæåííÿ çàãàëüíîñâ³òîãëÿäíîãî, ñîö³îëîã³÷íîãî òà ïîë³òè÷íîãî õàðàêòåðó, â ÿêèõ ïåðåâàæíî âèâ÷àþòüñÿ çì³íè ñâ³òîâîãî ³ì³äæó Óêðà¿íè, ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷í³ íàñòàíîâëåííÿ ìîëîä³
òà äèíàì³êà ïîë³òè÷íî¿ ñâ³äîìîñò³ ñòóäåíò³â,
ïñèõîëîã³÷í³ ïðîáëåìè ñîö³àëüíî¿ òâîð÷îñò³ ó
êîíòåêñò³ ðåâîëþö³¿, îñíîâí³ ÷èííèêè ïñèõîëîã³¿ ïåðåìîãè óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ôåíîìåí
îñîáèñòîñò³ íàðîäíîãî êàíäèäàòà ó ïðåçèäåíòè
Óêðà¿íè, äèíàì³êà åìîö³éíèõ ñòàí³â ó÷àñíèê³â

Copyright © 2006

ðåâîëþö³éíèõ ïîä³é, ñîö³îêóëüòóðí³ àñïåêòè Ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿ â êîíòåêñò³ ³íäèâ³äóàëüíèõ
â÷èíê³â ¿¿ ó÷àñíèê³â, îêðåì³ õàðàêòåðèñòèêè ôåíîìåíà Ìàéäàíó òîùî [1; 2; 3; 5; 6; 7; 9; 11; 12].
Ìåòà. Ó ñâî¿õ ïîïåðåäí³õ ðîáîòàõ íàìè
çàïðîïîíîâàíà ïñèõîëîã³÷íà êîíöåïö³ÿ ñïðàâè
æèòòÿ, ùî áàçóºòüñÿ íà íîâîââåäåí³é êàòåãîð³¿
“ñïðàâà æèòòÿ” ³ â³äïîâ³äí³é ïñèõîëîã³÷í³é
ïðàêòèö³ ÿê àëüòåðíàòèâ³ íàÿâíèì ï³äõîäàì ó
ïñèõîëîã³÷í³é íàóö³ òà ñèñòåì³ æèòòÿ-ä³ÿëüíîñò³
[13; 14; 15]. Ó öüîìó êîíòåêñò³ âèäàºòüñÿ
ìîæëèâèì ³ äîðå÷íèì âèñâ³òëèòè ïñèõîëîã³÷íó,
ñîö³àëüíó ³ äóõîâíó ñóòíîñò³ ôåíîìåíà Ìàéäàíó ÿê ö³ë³ñíîãî óòâîðåííÿ. Äëÿ öüîãî ñôîðìóëþºìî åìï³ðè÷íó ³ òåîðåòè÷íó ã³ïîòåçè.
Åìï³ðè÷íà ã³ïîòåçà ìàº ïðîëèòè ñâ³òëî íà
æèòòºâó, äóõîâíó ñóòí³ñòü öüîãî ÿâèùà, ÿêå
àïð³îð³ âáà÷àºòüñÿ íàìè ÿê ïî÷àòîê ïðîöåñó
ïåðåòâîðåííÿ, “äðóãîãî íàðîäæåííÿ” ÷è îäóõîòâîðåííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿ çàâäÿêè â÷èíêó-ïîäâèãó íàðîäíîãî çàãàëó ÿê íà ãëîáàëüíîìó íàö³îíàëüíîìó òà ãåîñîö³àëüíîìó ð³âíÿõ, òàê ³ íà ³íäèâ³äóàëüíîìó òà îñîáèñò³ñíîìó, ùî ó ºäíîñò³
â³äîáðàæàþòü ñóòí³ñòü ôåíîìåíà Ìàéäàíó.
Òåîðåòè÷íà ã³ïîòåçà ïåðåäáà÷àº íàóêîâîðåôëåêñèâíå îñìèñëåííÿ ôåíîìåíà Ìàéäàíó
íà îñíîâ³ ã³ïîòåç, âèñóíóòèõ ïîíàä ñòî ðîê³â
òîìó Â. Äæåìñîì [4], ³ çàïðîïîíîâàíî¿ íàìè
ïñèõîëîã³÷íî¿ êîíöåïö³¿ ñïðàâè æèòòÿ [14; 15].
Çâ³äñè âèò³êàº òàêà àâòîðñüêà êîíöåïö³ÿ.
Íà îñíîâ³ àíàë³çó òà óçàãàëüíåííÿ ê³ëüêîñò³
ðåë³ã³éíîãî (äóõîâíîãî) äîñâ³äó Â. Äæåìñ
ñôîðìóëþâàâ ã³ïîòåçè, ó ÿêèõ ïðèïóñêàëîñü:
1) ³ñíóâàííÿ ï³äñâ³äîìî¿ ïñèõ³÷íî¿ ñôåðè
ëþäèíè, ÿêà ïîºäíóº ¿¿ (ëþäèíó) ç “ïîòîéá³÷íèì” (íåçåìíèì) æèòòÿì; 2) ôîðìóâàííÿ â
³íäèâ³äà îñîáèñòèõ “íàä-â³ðóâàíü”, ÿê³ ñòàþòü
âëàñíèì íàäáàííÿì ó ºäíàíí³ ç Áîãîì; 3) ³ òå,
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Î. Òêà÷åíêî

ùî ïîäàëüøà ñòàä³ÿ æèòòÿ ñâ³òó ³ éîãî äîëÿ
ìàþòü çâ³ëüíèòèñÿ â³ä âïëèâó ³íäèâ³äóàëüíîãî
ðåë³ã³éíîãî (äóõîâíîãî) ïåðåæèâàííÿ, êîòðå
ïîðîäæóº á³ëüø øèðîêó êîñì³÷íó ïåðñïåêòèâó
ëþäèíè, ÿê³é áóäå ïðèòàìàííà çîâñ³ì ³íøà ïðèðîäíà ñóòí³ñòü [4].
Ó íàøèõ ïîøóêóâàííÿõ ï³äñâ³äîìå, ÿêå ºäíàº ëþäèíó ç ¿¿ äóõîâíîþ ïðèðîäîþ, ïðåäìåòíî
ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç ìàñèâîì ñòðàæäàíü, êîòðèé
íàêîïè÷èâñÿ çà âñþ êîâ³òàëüíó ³ñòîð³þ ³ñíóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿ òà ¿¿ ïñèõîñîö³àëüíîãî
ðîçâèòêó ó âèãëÿä³ ñîä³ÿíîãî (ñêîºíîãî, â÷èíåíîãî)* ÿê íà ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷íîìó
ð³âí³, òàê ³ íà ñîö³óìíîìó, çàãàëüíîíàö³îíàëüíîìó, îñîáëèâî óïðîäîâæ îñòàííüîãî – ðàäÿíñüêîãî ïåð³îäó æèòòÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó,
ïåðåäóñ³ì ó âèãëÿä³ ãîëîäîìîð³â, ðåïðåñ³é, â³éí
òîùî. Ñàìå öåé ìàñèâ, ÿê íå ïàðàäîêñàëüíî, º
íàéá³ëüøèì äóõîâíèì ïîòåíö³àëîì íàö³¿, çâàæàþ÷è íà óí³êàëüíå ïñèõîëîã³÷íå îïðàöþâàííÿ
(ïåðåâàæíî îñìèñëåííÿ é óñâ³äîìëåííÿ) ñêîºíîãî. Öå äàº ï³äñòàâè ãîâîðèòè ïðî òîðóâàííÿ
íàö³ºþ øëÿõó äî ñâîãî “àêìå” ³ âèêîíàííÿ íåþ
ñïðàâè æèòòÿ “äëÿ ñåáå” ÿê ãëîáàëüíå îêóëüòóðåííÿ íàðîäíî¿ äóø³, ùî ³äåéíî ñóãîëîñíå ç
ôîðìóâàííÿì ³íäèâ³äóàëüíîãî “íàä-â³ðóâàííÿ”. Á³ëüø øèðîêà êîñì³÷íà ïåðñïåêòèâà óêðà¿íñòâà, íà íàø ïîãëÿä, ïîâ’ÿçàíà ç âèêîíàííÿì
ñïðàâè æèòòÿ “äëÿ ²íøîãî” ³ òâîðåííÿì äóõîâíîãî ïðîäóêòó äëÿ ñâ³òó é Óñåñâ³òó, ùî ³ º
îñíîâíîþ çàïîðóêîþ âèæèâàííÿ Ëþäèíè, Íàö³¿ ³ Ëþäñòâà.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïñèõîëîã³÷íà êîíöåïö³ÿ
ñïðàâè æèòòÿ, åìï³ðè÷íà ã³ïîòåçà, òåîðåòè÷íà ã³ïîòåçà, ôåíîìåí Ìàéäàíó, Êè¿âñüêèé
Ìàéäàí, Äîíåöüêèé Ìàéäàí, Çîâí³øí³é Ìàéäàí, “³ñòèííèé” Ìàéäàí, “ïîñòìàéäàííèé
åôåêò”, “ïîñòìàéäàííèé ñèíäðîì”, “äðåéô”
Ìàéäàíó, íàö³îíàëüíà ³äåÿ.
Åìï³ð³ÿ. Íàì âäàëîñÿ, íàñê³ëüêè öå ìîæëèâî, çà êîðîòêèé òåðì³í ó ôîðñ-ìàæîðíèõ
îáñòàâèíàõ ñòâîðèòè äîñë³äíèöüêó ãðóïó, ïðîâåñòè ãëèáèííå ïñèõîëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ ôåíîìåíà Ìàéäàíó, ÿêå ìàëî ï³ëîòíèé õàðàêòåð,
à ó ï³äñóìêó – îòðèìàòè äîñòàòíüî îá’ºêòèâí³
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ðåçóëüòàòè. Õî÷à ó÷àñíèê³â Ìàéäàíó áóëî
áåçë³÷, ïðèéìàòè ó÷àñòü ó äîñë³äæåíí³ çãîëîñèëèñÿ îäèíèö³. Íàâ³òü çà òèõ óìîâ ùå íàä³éíî
ñïðàöüîâóâàâ ñòðàõ çà âëàñíå îäêðîâåííÿ, â³äêðèòà ïîòðåáà áóòè ïðàâäèâèì íàñàìïåðåä ³ç
ñàìèì ñîáîþ.
Íà çîâí³øíüîìó ð³âí³ ôåíîìåí Ìàéäàíó
àïð³îð³ ðîçãëÿäàâñÿ íàìè ÿê òðèºäèíå ñîö³îêóëüòóðíå óòâîðåííÿ, êîòðå ³íòåãðóâàëî Êè¿âñüêèé Ìàéäàí (òèõ, õòî çíàõîäèâñÿ ó Êèºâ³
íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³), Äîíåöüêèé Ìàéäàí
(òèõ, õòî çíàõîäèâñÿ ó Äîíåöüêó íà öåíòðàëüí³é ïëîù³) ³ Çîâí³øí³é Ìàéäàí (òèõ, õòî àêòèâíî ñïîñòåð³ãàëè çà âñ³ìà ïîä³ÿìè ÷åðåç ÇÌ²).
Íà âíóòð³øíüîìó ð³âí³ ï³ä ôåíîìåíîì Ìàéäàíó
àïð³îð³ áóäåìî ðîçóì³òè àêòóàë³çîâàí³ ïñèõîñîö³àëüí³ óòâîðåííÿ (ïðîöåñè, ñòàíè, ïðîÿâè,
åôåêòè òîùî), êîòð³ âèíèêàëè ó ëþäåé, îñîáëèâî àêòèâíî ñïðÿìîâàíèõ íà ïîä³¿ Ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿. Òîìó ãîëîâíîþ îçíàêîþ íàëåæíîñò³ äî ó÷àñíèê³â Ìàéäàíó áóëà âèçíà÷åíà
ê³ëüê³ñòü äí³â àêòèâíî¿ áåçïîñåðåäíüî¿ ó÷àñò³
ó ïîä³ÿõ ðåâîëþö³¿ íà Ìàéäàíàõ ÷è ñïîñòåðåæåííÿ çà íèìè. Õàðàêòåðèñòèêà äîñë³äíèöüêî¿
âèá³ðêè ïîäàíà ó òàáë. 1.
Äëÿ åìï³ðè÷íîãî äîñë³äæåííÿ àíàë³çîâàíîãî
ôåíîìåíà áóâ âèêîðèñòàíèé ìåòîä îïèòóâàííÿ, ùî
çä³éñíþâàâñÿ çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíî ñòâîðåíî¿
àíêåòè òà íàïèñàííÿ òàê çâàíî¿ “îñîáèñòî¿ æèòòºâî¿ ³ñòîð³¿” (ÎÆ²) ïåðåáóâàííÿ/ñïîñòåðåæåííÿ
çà ïîä³ÿìè íà Ìàéäàíàõ. Àíêåòà ì³ñòèëà 100
ïóíêò³â, ùî ðîçãëÿäàëèñÿ ÿê ³ìîâ³ðí³ îçíàêèõàðàêòåðèñòèêè ôåíîìåíà Ìàéäàíó. ¯õ óìîâíî
ìîæíà äèôåðåíö³þâàòè íà òàê³ ãðóïè: “âåðøèíí³”, “âñåëåíñüê³”, “ãåîñîö³àëüí³”, “ãåîêóëüòóðí³” “íàö³îíàëüíî-êóëüòóðí³”, “ñîö³àëüí³”,
“ïñèõîëîã³÷í³”, “ì³ñòè÷í³” òà “ãëèáèíí³”. Òàêà
ãðàäàö³ÿ óòâîðåíà íà îñíîâ³ äîñâ³äó ðàí³øå äîñë³äæóâàíîãî íàìè ÿâèùà “äóõîâíî-ïðèðîäíî¿
ïñèõîòåðàï³¿” [13], ÿêå åìï³ðè÷íî âèÿâèëîñÿ
ïðèáëèçíî îäíîãî ïîðÿäêó çà ð³âíåì ãëèáèííîâåðøèííèõ ïðîÿâ³â ³ç ôåíîìåíîì Ìàéäàíó, ùî
ï³äòâåðäèëà òàêîæ áë³ö-åêñïåðòèçà ê³ëüêîõ àêòèâíèõ ó÷àñíèê³â öèõ ³ñòîðè÷íèõ äëÿ Óêðà¿íè ïîä³é.
Äåòàëüíèé çì³ñò óçàãàëüíåíèõ ãðóï îçíàêõàðàêòåðèñòèê áóâ òàêèì:

*Содіяне розуміється як психологічний результат життя-діяння людини, який зумовлює “масив страждань” і за своєю
психологічною сутністю має вчинковий характер. Скоєне інтерпретується як невротичний психологічний підсумок негативних
аморальних діянь, котрі передбачають у подальшому житті (у тому числі і нащадків) вагомість здійснення позитивних високоморальних вчинків. Вчинене витлумачується як психологічний буттєвий фінал позитивних високоморальних діянь, уможливлених
на засадах вчинкового психологічного механізму.
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Òàáëèöÿ 1
Õàðàêòåðèñòèêà âèá³ðîê ó÷àñíèê³â åìï³ðè÷íîãî äîñë³äæåííÿ ôåíîìåíà Ìàéäàíó
(21 ëèñòîïàäà – 12 ãðóäíÿ 2004 ðîêó)
Майдан
Характеристики
Кількість досліджуваних (кількість)
Середній вік (років)
Стать (чоловіків/жінок у %)
Загальний стаж роботи (років)
Середній термін перебування на Майданах
і спостереження за ним (днів)

Âåðøèíí³: âèùèé ïðîÿâ ãðîìàäÿíñüêî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³ òà îñîáèñò³ñíî¿ íàä³éíîñò³ (ñò³éêîñò³
â åêñòðåìàëüíèõ ñèòóàö³ÿõ); â³ðà; âîëÿ òà ñâîáîäà; âñåïðîùåííÿ; ä³¿ çà çàêîíîì “çàêîíîì³ðíî¿ âèïàäêîâîñò³”, ðîçóì³ííÿ “ìîâè æèòòÿ”
(çíàê³â, ïðèêìåò, âèïàäêîâèõ ïîä³é, ñìèñëîâèõ
çâ’ÿçê³â òîùî); äóõîâíå ñï³ëêóâàííÿ; äóõîâíå
ñàìîâèçíà÷åííÿ; äóõîâíèé ñòðèæåíü òà ñèëà
îêðåìî¿ ëþäèíè; äóõîâíèé ñòðèæåíü òà ñèëà
ñóñï³ëüñòâà; åë³òí³ñòü; çäàòí³ñòü âñå ðîáèòè “ç
äóøåþ”, à íå çàðàäè ìàòåð³àëüíî¿ âèãîäè; ïðîñò³ð
âîë³ òà ñâîáîäè; çäàòí³ñòü íå ðîáèòè òîãî, ùî
ñóïåðå÷èòü ñîâ³ñò³ ³ ìîðàëüíèì íîðìàì, íå âèêîíóâàòè í³ÿêèõ ä³é, êîòð³ ñóïåðå÷àòü ìîðàë³,
äóõîâíîñò³ òà â³ð³; ³ñíóâàííÿ çàâäÿêè “âèùèì”
ñèëàì; ìóäð³ñòü; îäêðîâåííÿ; îñîáèñòà ñâîáîäà;
ïîâíà àêòèâíà â³äêðèò³ñòü ³ äîâ³ðà; ïîºäíàííÿ
ó ñâî¿é îñîáèñòîñò³ ìàòåð³àëüíîãî ³ äóõîâíîãî
(îäóõîòâîðåííÿ ìàòåð³àëüíîãî æèòòÿ); ïîëå
ïðàâåäíîñò³; ñàìîâèçíà÷åííÿ ó ñâî¿é ñïðàâ³
æèòòÿ; ñîáîðí³ñòü; ñïîâ³äàëüí³ñòü (ïîâíà â³äâåðò³ñòü); òðàíñôîðìóâàííÿ íåìîæëèâîãî â
ìîæëèâå; óñï³øíå ïåðåæèâàííÿ ìåæîâèõ òà
ïîçàìåæîâèõ ñòàí³â ³ æèòòºâèõ ñèòóàö³é.
Âñåëåíñüê³: âèêîíàííÿ ñâ³òîâî¿ ñïðàâè æèòòÿ; âèïàäêîâ³ñòü âèíèêíåííÿ ÿâèùà Ìàéäàíó;
òâîðåííÿ äóõîâíîãî ïðîäóêòó ( äëÿ “²íøîãî”);
íåçåìí³ (êîñì³÷í³) ïåðåæèâàííÿ ³ ñòàíè.
Ãåîñîö³àëüí³: â³äîáðàæåííÿ ñâ³òîâî¿ êóëüòóðè; â³ä÷óòòÿ âåëèêî¿ ãðàíä³îçíî¿ ïåðñïåêòèâè;
âèçíà÷åííÿ íàïðÿìêó ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà;
âîæä³çì; äóõîâíèé ñòðèæåíü òà ñèëà ñóñï³ëüñòâà;
ÿâèùå âñüîãî õðèñòèÿíñüêîãî ñâ³òó; çàãàëüíîñâ³òîâå òðàíñêóëüòóðíå ÿâèùå; íàñë³äîê ³ ÷èííèê òðàíñôîðìàö³¿ ñóñï³ëüñòâà; ñîë³äàðí³ñòü;
óí³êàëüí³ñòü.
Ãåîêóëüòóðí³: ìàñîâà ãóìàííà êîâ³òàëüí³ñòü, âçàºìîä³ÿ ð³çíèõ îñîáèñòèõ, ïîë³òè÷íèõ,
ñîö³àëüíèõ ïîçèö³é òà êóëüòóð; ôîêóñíå â³äîáðàæåííÿ ñâ³òîâî¿ êóëüòóðè; çàãàëüíîñâ³òîâå

Київський

Донецький

Зовнішній

28
30
60/40
8,5

21
39
38/62
25

27
33
40/60
15

12

9

22

òðàíñêóëüòóðíå ÿâèùå; öèâ³ë³çàö³éíèé ÷èííèê
äåìîêðàòè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà.
Íàö³îíàëüíî-êóëüòóðí³: áàæàííÿ äîëó÷èòèñÿ
äî òâîðåííÿ íîâî¿ óêðà¿íñüêî¿ ìîäåðíî¿ êóëüòóðè; ñèòóàòèâíå â³äîáðàæåííÿ òà çîñåðåäæåííÿ
íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè; ìåíòàëüí³ñòü, êîòðà
´ðóíòóºòüñÿ íà àðõåòèï³ “Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³”; ñóòî
íàö³îíàëüíå ÿâèùå; íåçâè÷íå, ï³äíåñåíå ñïðèéìàííÿ íàö³îíàëüíèõ ñèìâîë³â; åòí³÷í³ ïðîÿâè
ó ï³äâàëèíàõ íàö³îíàëüíîãî ìåíòàë³òåòó; íàö³îíàëüíà ñàìîñâ³äîì³ñòü; ñóãîëîññÿ óêðà¿íñüêèõ
åòí³÷íèõ êóëüòóð; òâîðåííÿ íîâèõ íàö³îíàëüíèõ òðàäèö³é; â³òàêóëüòóðíà óí³êàëüí³ñòü; öèâ³ë³çàö³éíèé ÷èííèê ñóñï³ëüñòâà.
Ñîö³àëüí³: àãðåñ³ÿ çàãàëüíà òà ñèòóàòèâíà
(ö³ëåñïðÿìîâàíà); áàãàòîâàð³àíòí³ñòü ôîðì
³ñíóâàííÿ Ìàéäàíó; áàæàííÿ äîëó÷èòèñÿ äî
ä³éñòâà íà Ìàéäàí³; âçàºìîä³ÿ ð³çíèõ îñîáèñòèõ, ïîë³òè÷íèõ, ñîö³àëüíèõ ïîçèö³é òà êóëüòóð;
âèùèé ïðîÿâ ãðîìàäÿíñüêî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³;
âèêîíàííÿ ñïðàâè æèòòÿ ñîö³óìó; îïàíóâàííÿ
ñìèñëó æèòòÿ ñîö³óìó; äèíàì³÷í³ñòü ³ ïîñò³éíà
çì³íà ñèòóàö³¿; ä³àëîãîâà ôîðìà ñîö³àëüíî¿ êîìóí³êàö³¿; ä³¿ çà çàêîíîì “çàêîíîì³ðíî¿ âèïàäêîâîñò³”; äîáðîòà ³ ãóìîð ÿê çàñ³á áîðîòüáè ç³
çëîì; äóõîâíå ñï³ëêóâàííÿ; çàêîíîì³ðí³ñòü
âèíèêíåííÿ; ³ñíóâàííÿ çàâäÿêè ñîö³àëüíîìó
äîâê³ëëþ; ì³ñ³îíåðñòâî; ìîäåëü ãðîìàäÿíèíà
ìàéáóòíüîãî ñóñï³ëüñòâà; ìîäåëü ìàéáóòíüîãî
ñóñï³ëüñòâà; ïðîîáðàç ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà; íàñë³äîê ³ ÷èííèê òðàíñôîðìàö³¿ ñóñï³ëüñòâà; öèâ³ë³çàö³éíèé ÷èííèê ñóñï³ëüñòâà;
íàâ÷àííÿ öèâ³ë³çîâàíîìó æèòòþ; íîâà ÿê³ñòü
ñóñï³ëüñòâà; îð³ºíòàö³ÿ íà ìîëîäü òà ¿¿ ö³ííîñò³;
ð³çíîìàí³òí³ñòü òà íîâèçíà ïðîÿâ³â Ìàéäàíó;
ñàìîîðãàí³çàö³ÿ; ñîáîðí³ñòü; ñîë³äàðí³ñòü; ñïðÿìóâàííÿ ó ìàéáóòíº.
Ïñèõîëîã³÷í³: áåçïîðàäí³ñòü; áåçñèëëÿ ùîñü
âä³ÿòè; ðîçïà÷; ñòðàõ; âèùèé ïðîÿâ ãðîìàäÿíñüêî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³ òà îñîáèñò³ñíî¿ íàä³éíîñò³

Ïñèõîëîã³ß
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Î. Òêà÷åíêî

³ ñóñï³ëüñòâî

Òàáëèöÿ 2
²íòåíñèâí³ñòü ³ñíóâàííÿ ôåíîìåíà Ìàéäàíó çà óçàãàëüíåíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè
(ñåðåäí³é áàë) óïðîäîâæ òðüîõ òèæí³â – ç 21 ëèñòîïàäà ïî 12 ãðóäíÿ 2004 ðîêó
(âèá³ðêà 76 îñ³á)
Майдан
Характеристики
інтенсивності
(в балах)
Вершинні
Вселенські
Геосоціальні
Соціальні
Геокультурні
Національно-культурні
Психологічні
Містичні
Глибинні
Середня
інтенсивність

Київський

Донецький

Зовнішній

І
т-нь

ІІ
т-нь

ІІІ
т-нь

І
т-нь

ІІ
т-нь

ІІІ
т-нь

І
т-нь

ІІ
т-нь

ІІІ
т-нь

1,37
0,94
1,21
1,36
1,42
1,50
1,37
0,87
1,25

1,22
0,73
1,24
1,28
1,24
1,30
1,22
0,81
1,11

1,10
0,62
1,07
1,05
1,12
1,26
1,06
0,57
1,03

0,97
0,67
0,82
0.90
0,65
0,71
0,94
0,75
0.90

1,13
0,83
0,98
1,08
0,89
0,81
1,11
0.81
1,02

1,22
1,03
1,21
1,19
1,08
0,93
1,23
1.06
1,14

1,16
0,91
1,20
1,08
1,05
1,14
1.20
0.85
1,16

1,24
0,94
1.28
1,33
1,12
1,22
1.25
0.80
1.14

1,28
0,93
1,30
1.29
1,11
1,25
1.28
0.82
1.28

1,25

1,13

0,99

0.81

0,96

1,12

1.08

1.15

1,17

(ñò³éêîñò³ â åêñòðåìàëüíèõ ñèòóàö³ÿõ); âèêîíàííÿ ñâîº¿ ñïðàâè æèòòÿ; îïàíóâàííÿ ñâîãî
ñìèñëó æèòòÿ; â³ä÷óòòÿ ùî ìîæåø âñå; â³ä÷óòòÿ
âåëèêî¿ ãðàíä³îçíî¿ ïåðñïåêòèâè; äóõîâíå ñàìîâèçíà÷åííÿ; åéôîð³ÿ; çäàòí³ñòü âñå ðîáèòè “ç
äóøåþ”, à íå çàðàäè ìàòåð³àëüíî¿ âèãîäè; ïðîñò³ð
âîë³ òà ñâîáîäè; îñîáèñòà ñâîáîäà; îð³ºíòàö³ÿ
íà îñîáèñò³ñòü, ³íäèâ³äóàëüí³ñòü; ï³äíåñåííÿ òà
ðàä³ñòü; ïîâíà àêòèâíà â³äêðèò³ñòü ³ äîâ³ðà;
ïîëå ïðàâäè òà ïðàâåäíîñò³; ñàìîäîñòàòí³ñòü;
ñàìîðåàë³çàö³ÿ; ñàìîâèçíà÷åííÿ ó ñâî¿é ñïðàâ³
æèòòÿ; ñàìîñòâåðäæåííÿ îñîáèñòîñò³ (çä³éñíåííÿ âëàñíîãî âèáîðó â íàñòóïíîìó æèòò³);
ñì³ëèâ³ñòü; òðàíñôîðìóâàííÿ íåìîæëèâîãî â
ìîæëèâå; øêîëà âèæèâàííÿ.
Ì³ñòè÷í³ â³ä÷óòòÿ, ùî ìîæåø âñå; â³äîâñòâî; âîæä³çì; ðîçóì³ííÿ “ìîâè æèòòÿ” (çíàê³â,
ïðèêìåò, âèïàäêîâèõ ïîä³é, ñìèñëîâèõ çâ’ÿçê³â
òîùî); åéôîð³ÿ; ìàã³÷íèé âïëèâ; ìàñîâà ìàí³ïóëÿö³ÿ; ì³ñ³îíåðñòâî; ì³ñòè÷í³ ïåðåæèâàííÿ; íåñòðèìíå ïðèºìíå áàæàííÿ íàëåæàòè Ìàéäàíó.
Ãëèáèíí³ óñòàíîâêè, ÿê³ ´ðóíòóþòüñÿ íà
àðõåòèï³ “Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³”; äóõîâíèé ñòðèæåíü
òà ñèëà îêðåìî¿ ëþäèíè, ñóñï³ëüñòâà; çäàòí³ñòü
íå âèêîíóâàòè í³ÿêèõ ä³é, êîòð³ ñóïåðå÷àòü
ìîðàë³, äóõîâíîñò³ òà â³ð³; ³äåíòèô³êàö³ÿ ñåáå ç
Ìàéäàíîì; íåçâè÷íå, ï³äíåñåíå ñïðèéìàííÿ íàö³îíàëüíèõ ñèìâîë³â; åòí³÷í³ àðõåòèï³÷í³ äæåðåëà ó ï³äâàëèíàõ; íåñòðèìíå ïðèºìíå áàæàííÿ
íàëåæàòè Ìàéäàíó; ïðîâîäè ìèíóëîãî; ðîçóì³ííÿ “ìîâè æèòòÿ” (çíàê³â, ïðèêìåò, âèïàäêîâèõ
ïîä³é, ñìèñëîâèõ çâ’ÿçê³â òîùî); òðàíñôîðìóâàííÿ íåìîæëèâîãî â ìîæëèâå; æàõ; ñàòàí³çì;

óñï³øíå ïåðåæèâàííÿ ìåæîâèõ òà ïîçàìåæîâèõ
ñòàí³â ³ æèòòºâèõ ñèòóàö³é.
Îö³íêà êîæíîãî ïóíêòó àíêåòè ïðîâîäèëàñÿ
çà òàêîþ áàëüíîþ øêàëîþ: 2 áàëè – õàðàêòåðèñòèêà ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äàº ïñèõîëîã³¿ Ìàéäàíó; 1 áàë – õàðàêòåðèñòèêà ÷àñòêîâî â³äïîâ³äàº ïñèõîëîã³¿ Ìàéäàíó; 0 áàë³â – õàðàêòåðèñòèêà çîâñ³ì íå â³äïîâ³äàº ïñèõîëîã³¿ Ìàéäàíó.
Îêð³ì òîãî, âåñü ïåð³îä àêòóàëüíîãî ³ñíóâàííÿ
àíàë³çîâàíîãî ôåíîìåíà áóâ ðîçìåæîâàíèé íà
òàê³ òðè óìîâí³ îäíîòèæíåâ³ åòàïè: ² òèæäåíü
– 21–28 ëèñòîïàäà; ²² òèæäåíü – 29 ëèñòîïàäà
– 5 ãðóäíÿ; ²²² òèæäåíü – 6–12 ãðóäíÿ. Öå äàëî
çìîãó âèÿâèòè äèíàì³êó çì³í õàðàêòåðèñòèê
ôåíîìåíà Ìàéäàíó. Òàêèì ÷èíîì êîæåí îáñòåæåíèé îö³íþâàâ 300 îçíàê-õàðàêòåðèñòèê. Óçàãàëüíåí³ ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ çà ð³âíåì ³íòåíñèâíîñò³ ¿õ ôîðìîâèÿâó ïîäàí³ ó òàáë. 2.
Ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ äèíàì³êè çì³íè
ñåðåäíüî¿ ³íòåíñèâíîñò³ çàçíà÷åíèõ îñíîâíèõ
õàðàêòåðèñòèê ôåíîìåíà Ìàéäàíó óïðîäîâæ
ïåð³îäó éîãî àêòóàëüíîãî ³ñíóâàííÿ â³äîáðàæåíî íà ðèñ. 1.
Ç òàáë. 2 òà ðèñ. 1 âèäíî, ùî íàéá³ëüøó
çàãàëüíó ³íòåíñèâí³ñòü ïðîòÿãîì òðüîõ òèæí³â
çà âèçíà÷åíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ìàëè Êè¿âñüêèé ³ Çîâí³øí³é Ìàéäàíè ïîð³âíÿíî ç
Äîíåöüêèì. Âîäíîðàç ñï³ëüíîþ çàãàëüíîþ
ðèñîþ âñ³õ Ìàéäàí³â º íàéâèù³ ïîêàçíèêè
ôîðìîâèÿâó âåðøèííèõ õàðàêòåðèñòèê. Ñêàæ³ìî, íà Êè¿âñüêîìó Ìàéäàí³ íàéâèðàçí³øèìè
áóëè íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíà, ãåîêóëüòóðíà,
ñîö³àëüíà òà ïñèõîëîã³÷íà ñêëàäîâ³, òîä³ ÿê

24
1,4

2006 — ¹ 2
1,25

1,2
1
0,8

1,13

1,08

1,15
0,96

1,17
1,12
0,99

0,81

0,6
0,4
0,2
0
1 тиждень

2 тиждень

Донецький Майдан

3 тиждень

Зовнішній Майдан

Киї вський Майдан

Ðèñ. 1.
Äèíàì³êà çì³íè ñåðåäíüî¿ ³íòåíñèâíîñò³
³ñíóâàííÿ ôåíîìåíà Ìàéäàíó óïðîäîâæ
òðüîõ òèæí³â – ç 21 ëèñòîïàäà
ïî 12 ãðóäíÿ 2004 ðîêó (âèá³ðêà 76 îñ³á)
íà Çîâí³øíüîìó Ìàéäàí³ – ãåîñîö³àëüíà, ñîö³àëüíà òà ïñèõîëîã³÷íà, à íà Äîíåöüêîìó –
ïñèõîëîã³÷íà, ñîö³àëüíà òà ì³ñòè÷íà.
Îòîæ, õàðàêòåðíîþ äëÿ êîæíîãî ç Ìàéäàí³â º äèíàì³êà çì³íè ³íòåíñèâíîñò³ íàö³îíàëüíîêóëüòóðíèõ, ì³ñòè÷íèõ, ãåîñîö³àëüíèõ òà ñîö³àëüíèõ ñêëàäîâèõ ìàñîâîãî ðåâîëþö³éíîãî
ä³éñòâà. Áåççàïåðå÷íèì ë³äåðîì íàö³îíàëüíîêóëüòóðíîãî óòâåðäæåííÿ ñòàâ Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, ÿêîìó ³ñòîòíî ïîñòóïàâñÿ Äîíåöüêèé. Çàòå
ó âèÿâ³ ì³ñòè÷íèõ îð³ºíòàö³é, îñîáëèâî óïðîäîâæ îñòàííüîãî òèæíÿ, îäíîîñ³áíèì ë³äåðîì
áóâ îñòàíí³é, à â Êèºâ³ ì³ñòèô³êàö³ÿ ó ñïðèéíÿòò³ ãóðòîì ðåàëüíîñò³ áóëà ì³í³ìàëüíîþ. Ó
äèíàì³ö³ ïðîÿâó ãåîñîö³àëüíèõ ³ ñîö³àëüíèõ
õàðàêòåðèñòèê ë³äèðóâàâ Çîâí³øí³é Ìàéäàí.
Êð³ì òîãî, ³ñòîòíà â³äì³íí³ñòü Êè¿âñüêîãî ³
Äîíåöüêîãî Ìàéäàí³â ïîëÿãàëà ó ïðîòèëåæíîìó ðîçâèòêó äèíàì³êè çì³í òà ¿õ ³íòåíñèâíîñò³:
ÿêùî â Êèºâ³ ó ïðîñòîðîâîìó ôîðìàò³ ìàêñèìàëüíå ïñèõîñîö³àëüíå íàïðóæåííÿ ñïîñòåð³ãàëîñÿ
ïåðøîãî òèæíÿ, à îñòàííüîãî âîíî áóëî ì³í³ìàëüíèì, òÿæ³þ÷è äî ì³íîðíîãî íàñòðîþ, òî â
öåíòð³ Äîíåöüêà, íàâïàêè, ñïî÷àòêó ³íòåíñèâí³ñòü ðåâîëþö³éíèõ ïîä³é áóëà ì³í³ìàëüíîþ, à
íà åòàï³ ¿õ çàâåðøåííÿ çíà÷íî ïåðåâèùóâàëà íàïðóæåííÿ Êè¿âñüêîãî Ìàéäàíó, ïðè÷îìó äîíåöüê³ ïàòð³îòè ï³øëè â æèòòÿ ç ìàæîðíèì íàñòðîºì.
Ìåòîäèêà ÎÆ² ïåðåáóâàííÿ íà Ìàéäàíàõ
áóëà ñïðÿìîâàíà íà äîñë³äæåííÿ ãëèáèííèõ
ïñèõîäóõîâíèõ ïðîöåñ³â ³ ñòàí³â ó ïåð³îä Ïîìàðàí÷åâî¿ ðåâîëþö³¿. Îáñòåæóâàíèì ïðîïîíóâàëîñÿ
ìàêñèìàëüíî â³äâåðòî, ó âèãëÿä³ îäêðîâåííÿ,

Ïñèõîëîã³ß
³ ñóñï³ëüñòâî

äåíü çà äíåì îõàðàêòåðèçóâàòè çàãàëüí³ çîâí³øí³ ïîä³¿ òà âðàæåííÿ ³ âíóòð³øí³ ãëèáèíí³
ïðîöåñè, ñòàíè, ïåðåæèâàííÿ. Çã³äíî ç âèìîãàìè ³íñòðóêö³¿ îïèñ ñë³ä áóëî âåñòè â³ëüíî,
íåâèìóøåíî, ïðàâäèâî, ô³êñóþ÷è ëèøå òå, ùî
íàäõîäèòü ³ç ãëèáèíè âëàñíîãî ß.
Ó ðåçóëüòàò³ àíàë³çó åìï³ðè÷íîãî ìàòåð³àëó
îòðèìàíî äîâåðøåíó ïñèõîëîã³÷íó êàðòèíó äèíàì³êè ³ñíóâàííÿ ôåíîìåíà Ìàéäàíà, ùî ïîäàíà ó òàáë. 3.
Äàìî ÿê³ñíó õàðàêòåðèñòèêó ôåíîìåíà
Ìàéäàíó çà ìàòåð³àëàìè òàáë. 3. Ó ïåðøèé
òèæäåíü íà Êè¿âñüêîìó Ìàéäàí³ â³äáóâàëàñÿ
âíóòð³øíÿ áîðîòüáà äâîõ ïðîòèëåæíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ ñòàí³â – íåãàòèâíîãî ³ ïîçèòèâíîãî.
Âîíè áóëè çàêîíîì³ðíî ïîðîäæåí³ äâîìà ãðóïàìè ïðîòèëåæíèõ ïî÷óòò³â – âåëèêîþ íåñïðàâåäëèâ³ñòþ, êîòðà âèíèêëà ÿê ðåàêö³ÿ íà
ä³¿ ÷èííî¿ âëàäè, êîòðó óîñîáëþâàâ ¿¿ êàíäèäàò
ó Ïðåçèäåíòè ³ â³ðîþ ó ïåðåìîãó äåìîêðàò³¿,
ÿêà öåíòðóâàëàñÿ íà âëàñíîìó áàæàíí³ îáðàòè
³ñòèííî íàðîäíîãî Ïðåçèäåíòà. Ó ï³äñóìêó òàêîãî ìåæîâîãî âíóòð³øíüîãî êîíôë³êòó, ÿê íà
çàãàëüíîíàö³îíàëüíîìó ð³âí³, òàê ³ íà ³íäèâ³äóàëüíîìó, íàðîäó âäàëîñÿ àêòóàë³çóâàòè ñâ³é
ïñèõîäóõîâíèé ñòàí íà çàñàäàõ â³ðè ó ïåðåìîãó. Çâ³äñè, âëàñíå, ïîõîäèòü íåñòðèìíå áàæàííÿ ¿õàòè äî Êèºâà, ùîáè çàõèùàòè ìîëîäó
óêðà¿íñüêó äåìîêðàò³þ, à äàë³ é ôîðìóâàííÿ
âåðøèííîãî äóõó Ìàéäàíó, çàâäÿêè ÿêîìó
âäàëîñÿ àáñîëþòíî ÷³òêî êîíòðîëþâàòè âåëè÷åçí³ ìàñè ëþäåé, êîòð³ ñïîâ³äóâàëè ëèøå
âíóòð³øí³é ï³äíåñåíèé ñòàí, íåçàëåæíî â³ä äåñòðóêòèâíîãî çîâí³øíüîãî âïëèâó, ÿêèé, ïðîòå,
íå ìàâ åôåêòó. Îòîæ, íåìîâ â îäíó ìèòü, óòâåðäèëîñÿ ïåðåä÷óòòÿ òîãî, ùî “ùîñü íå òàê”, ³
âîäíî÷àñ âèíèêëî íåñòðèìíå áàæàííÿ âñå
âèïðàâèòè êîíêðåòíèìè ä³ÿìè. Óñ³ëÿê³ íàïàäíèöüê³ ïðîÿâè ëèøå ùå á³ëüøå çãóðòîâóâàëè
çàãàë íàòõíåííèê³â ³ ïðèìóøóâàëè ä³ÿòè ùå
ð³øó÷³øå ³ âèâàæåí³øå. Àáñîëþòíî ÷³òêî âèêîíóâàëîñÿ íàñòàíîâëåííÿ ùîäî íåíàñèëüíèöüêîãî ³ ìèðîëþáíîãî õàðàêòåðó âñ³õ ä³ÿíü. Âèð³øàëüíó ðîëü ó ñòâîðåíí³ âèíÿòêîâî¿ äóõîâíî¿
àòìîñôåðè Ìàéäàíó â³ä³ãðàëè êèÿíè.
Íà Äîíåöüêîìó Ìàéäàí³ ó ïåðøèé òèæäåíü
òàêîæ ñïîñòåð³ãàëàñÿ âíóòð³øíÿ áîðîòüáà ³ ïñèõîëîã³÷íèé êîíôë³êò íåãàòèâíîãî ³ ïîçèòèâíîãî
ñòàí³â, àëå ç ³íøèìè, ìàéæå ïðîòèëåæíèìè,
àêöåíòàìè. Äîñÿãíåííÿ âåðøèííîãî äóõîâíîãî
ñòàíó òóò â³äáóâàëîñÿ çäåá³ëüøîãî øëÿõîì
âíóòð³øíüî¿ ô³ëüòðàö³¿ íàòîâïîì íåãàòèâíèõ

Ïñèõîëîã³ß
³ ñóñï³ëüñòâî

Î. Òêà÷åíêî
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Òàáëèöÿ 3
Cóòí³ñíà ïñèõîëîã³÷íà õàðàêòåðèñòèêà äèíàì³êè ³ñíóâàííÿ ôåíîìåíà Ìàéäàíó
çà ðåçóëüòàòàìè ÎÆ²

Київський Майдан
І тиждень

Відчуття великої несправедливості від фальсифікацій та передчуття грандіозних подій. Разом з цим
натхнення, віра у перемогу демократії. Надія на те, що все буде добре.
Відчуття закономірності того, що відбувається. З’являється нестримне бажання їхати на Майдан до
Києва. Передчуття того, що формується дух Майдану. Інколи має місце розпач, воднораз зростає
піднесений настрій, бажання щось робити корисне. Відчуття радості від єднання українців, особливе
захоплення киянами. Страх за всіх людей, викликаний образою і відчуттям спустошеності душі.
Піднесення духу від багатолюдного Майдану, прилив енергії, відчуття єднання спільною метою.
Вражає чітка контрольованість і дисциплінованість великих мас людей. При загальних скандуваннях
стає моторошно. Виникає відчуття, що можеш все. Готовність до невідомого і грандіозного.
Піднесений настрій, котрий часто виливається у братання. Чітке відчуття моментів, коли щось “не так”
та бажання все виправити незалежно від того, хто це ініціює. Відчуття, що ситуація може вийти з-під
контролю, тривога, небезпека. Виникає і зростає розуміння потреби конкретних дій. Майдан не
піддається зовнішнім провокаціям і маніпуляціям, чітко реагує лише на “правильні” вказівки лідерів.
Вражає позитивність ставлення і привітність киян. Бажання долати негаразди, холод, голод. Вражають
грандіозні масштаби Майдану. Зростає віра в краще.
Майдан не реагує на зовнішні намагання ним керувати, а лише на внутрішні, глибинні відчуття, які
озвучуються його керівниками. Ненадовго Майдан пригнічується звісткою про перемогу кандидата від
влади, але це ще більше збуджує, виникає тривога й воднораз бажання робити все необхідне.
Здивованість і захоплення добрим ставленням киян. Обурює і дещо лякає приїзд прихильників
кандидата від влади і російського спецназу, що ще більше згуртовує і надихає.
Відчувається все чіткіша зовнішня організація Майдану, виникає впевненість доцільності перебування
на Майдані. Вочевидь гартується дух його учасників.
Посилення негативних настроїв проти владного кандидата як реакція на звинувачення й випади
проти Майдану. Виникає все більша упевненість у перемозі. Окрім самоорганізації, на Майдан
починають впливати зовнішні організаційні чинники. З’являються ознаки втоми.
Піднесення духу Майдану після визнання Верховною Радою (ВР) виборів недійсними. Виникають
окремі негативні ознаки втоми. Братання з представниками опонентів. Гордість за киян щодо
усвідомлення своєї значущості і гідності. Зростає відчуття та усвідомлення можливості реальної
перемоги.

ІІ тиждень

Обурення і страх щодо з’їзду сепаратистів. Виплескуються назовні ознаки “зомбованості” окремих
людей (під впливом гасел, пісень, розмов тощо). З’являється бруд на вулицях, виникає почуття
“стабільної” боротьби.
Молитва за владного кандидата ще більше дратує і згуртовує. Виникає реальна надія на остаточне
розв’язання проблеми. Побоювання, що спрацюють підкуп і погрози до Верховного Суду (ВС).
Розуміння, що силової потреби у поваленні влади не буде. Виникає упевненість у загальній тенденції
логічного підходу до остаточного рішення. З’являється меланхолія і розслабленість. Для підтримки
“стану готовності” Майдану все більше потрібна у зовнішня стимуляція від керівників. Актуалізується
відчуття відповідальності.
Обурення після спроби ВР відмовитися від прийнятого рішення про скасування результатів
голосування. Тиск на ВР з боку Майдану. Як результат – поновлення відчуття переможців. Виникають
ознаки розділення (роздроблення) Майдану. Перебування на Майдані починає перетворюватися у
звичку та “роботу”.
Сплеск емоцій від рішення ВР про відставку владного кандидата з посади прем’єр-міністра. Виникає
бажання повернутися додому. Пожвавлюються розмірковування про майбутнє. Зростає обурення
владою за бездіяльність. Позитивні емоції від відчуття незворотності процесів у житті України.

ІІІ тиждень

Обурення поведінкою влади та її бездіяльністю. Починається відтік людей з Майдану. Все частіше
з’являються представники маргінальної частини населення – “халявні революціонери”. Виникають
випадки вживання алкоголю, зароджується думка про можливість розтління майданників і революції,
наявні елементи переходу до фази гулянки. Радість та емоційний підйом від рішення ВС про
скасування результатів повторного голосування. Утверджується абсолютна впевненість у правоті
справи, що підтверджується подіями. Дуже весело. Відчуття перемоги. Встановлення авторитету
правди як найвищий здобуток.
Відчуття, що народ втрачає зв’язок з лідерами Майдану. Майдан роз’їжджається з почуттям гідності і
гордості за себе та український народ, котрий прокинувся від летаргічного сну і котрий революція
“зарядила” на все життя. Відчуття втоми і задоволення від зробленого, впевненість, що за потреби
боротьба може бути продовжена. Відчуття, що все було не марно. Лише позитивні емоції на рівні
ейфорії.
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Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 3

Донецький Майдан
І тиждень

Очікування результатів, нервозність, сподівання на краще. Радість за перемогу свого (владного)
кандидата. Незадоволення зібранням людей на Майдані в Києві. Негативні відчуття. Тяжке і
образливе переживання усіх подій в країні. Недовіра до підрахунку голосів. Сприймання майданників у
Києві як зрадників і підривників правди.
Велике хвилювання, невдоволення, протест проти Помаранчевої революції. Дратують лідери
Київського Майдану. Сильні переживання і навіть почуття безглуздя того, що все відбувається мов у
цирковій виставі. Недовіра до лідерів Київського Майдану, підозри у підкупі людей та фарсі.
Радість за перемогу свого кандидата, потім смуток і роздратованість “помаранчевими”. Здивованість,
чому не застосовується силовий варіант у розгоні Київського Майдану.
Обурення мас, хвилювання, тривога, спонтанне зібрання Донецького Майдану. Зневіра у можливості
російського збройного втручання. Страх, занепокоєння. Відчуття великої змови і зради у Києві.
Обурення на адресу Помаранчевої революції та її учасників. Незадоволення чинним Президентом.
Недовіра до переговорів протидіючих сторін за участю закордонних посередників.
Неприйняття народного кандидата у Президенти і водночас підтримка владного кандидата. Масова
комунікація на центральній площі в Донецьку. Межові переживання. Відчуття руйнації надій, знущання
над народом, розчарування.

ІІ тиждень

Радість з приводу з‘їзду сепаратистів. У натовпу з’являється надія. Переживання за результат подій,
бажання від’єднуватися.
Стан схвильованості, ворожості, відчуття образи за зраду. Утверджується враження великої вистави в
Києві, яка керується її лідерами.
Збентеженість вчинками верхівки, неприхована злість. Прикрість на душі стосовно діянь ВР.
Сильні переживання, хочеться правди. Негативне ставлення до того, що відбувається. Недовіра ВР.
Роздратованість, обурення. Це – драма надій.

ІІІ тиждень

Злість від свавілля. Не хочеться дивитися на цей балаган. Це – жахливо. Повне розчарування.
Невіра у перемогу “помаранчевих” і в те, що відновиться справедливість. Розчарування. Немає надії
на завтрашній день. Все сприймається як насмішка над народом. Зрада з усіх боків, лишень “шкода
простого люду”.

ïåðåæèâàíü ç ïðèâîäó ä³é Êè¿âñüêîãî Ìàéäàíó
³ âçàãàë³ “ïîìàðàí÷åâèõ”. Öå ïîðîäæóâàëî
ð³çí³ ïî÷óòòÿ – îáðàçè, ñòðàõó, çàíåïîêîºííÿ,
ðóéíàö³¿ íàä³é, ðîç÷àðóâàííÿ. Ó öåé ÷àñ çîâí³øí³é Ìàéäàí ìàâ îçíàêè îáîõ âèùåíàçâàíèõ,
ò³ëüêè ç äåÿêîþ ïåðåâàãîþ Êè¿âñüêîãî.
Òàêèì ÷èíîì, óïðîäîâæ ïåðøîãî òèæíÿ íàéâèùà íÿâí³ñòü äóõîâíîãî ñòàíó ñïîñòåð³ãàëàñÿ
íà Êè¿âñüêîìó Ìàéäàí³, ùî íàéá³ëüøå óîñîáëþâàëîñÿ êèÿíàìè. Ïðè÷îìó öåé ñòàí ìàâ á³ëüøå
ãåîñîö³àëüíèé, íàö³îíàëüíî-êóëüòóðîëîã³÷íèé
õàðàêòåð, í³æ ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷íèé. Ó
öåé ÷àñ ñòîëè÷íèé Ìàéäàí ÿâëÿâ ñîáîþ óí³êàëüíå
ºäèíå ö³ëå ³ áóâ àêòóàë³çîâàíîþ “äóøåþ íàö³¿”,
ïðîáóäæåíîþ ãëîáàëüíèì â÷èíêîì íàðîäó.
Âæå íàïðèê³íö³ ïåðøîãî é óïðîäîâæ äðóãîãî
òèæíÿ öåíòð ìåæîâèõ ïåðåæèâàíü ³ ñòàí³â
ïî÷èíàº ïåðåì³ùàòèñÿ ³ç çàãàëüíîãî ïñèõîñîö³àëüíîãî ôîðìàòó íà ³íäèâ³äóàëüíî-îñîáèñò³ñíèé.
Â³äòàê ïåðñîí³ô³êóºòüñÿ â÷èíêîâèé ïñèõîëîã³÷íèé ìåõàí³çì, à Ìàéäàíè ïî÷èíàþòü çáëèæàòèñÿ çà ³íòåíñèâí³ñòþ áàçîâèõ õàðàêòåðèñòèê.
Çîêðåìà, íà Êè¿âñüêîìó âèíèêàº îñòàòî÷íà

âïåâíåí³ñòü ó ïåðåìîç³, ôîðìóºòüñÿ ïî÷óòòÿ
íåçâîðîòíîñò³ áàæàíèõ ïîä³é, åìîö³éí³ ñïëåñêè
âèíèêàþòü ð³äøå ³ ñòàþòü ëîêàëüí³øèìè, äåùî
ï³çí³øå ëîêàë³çîâàíî ä³þòü ðîçñëàáëåí³ñòü ³
ìåëàíõîë³ÿ. Ïåðåáóâàííÿ íà Ìàéäàí³ âòðà÷àº
åôåêò ãëîáàëüíîãî â÷èíêîâîãî ä³ÿííÿ, ïî÷èíàº
íàáóâàòè õàðàêòåðó çâè÷àéíî¿ “ðîáîòè”, êîëè
âæå àäåêâàòí³øå ñïðèéìàþòüñÿ é àíàë³çóþòüñÿ
âïëèâè çîâí³øí³õ ÷èííèê³â. Ó Äîíåöüêó ùå
á³ëüøå çðîñòàº çàãàëüíà íåãàòèâíà àòìîñôåðà,
ïåðåâàæàº â³ä÷óòòÿ âîðîæîñò³ äî ñèòóàö³¿, ùî
ñêëàëàñÿ, à òàêîæ ïåðñîí³ô³êóþòüñÿ îáðàçè,
çëîñë³â’ÿ ³ çáåíòåæåí³ñòü, êîòð³ íàãàäóþòü
êîëåêòèâíó “äóøåâíó äðàìó”. Çîâí³øí³é Ìàéäàí ïåðåæèâàº ÿê äóõîâíèé çëåò ïåðåìîãè,
óñï³õó, òàê ³ æàëîáó, çíåâàãó, ìîðàëüíó âòîìó
³ âîäíîðàç íàä³þ íà íîâå æèòòÿ. Âèçíàºòüñÿ
òîé ôàêò, ùî ñïðàâæíÿ ðåâîëþö³ÿ â³äáóëàñÿ
ó ñåðöÿõ ³ äóøàõ ëþäåé.
Â îñòàíí³é òèæäåíü ïîâíî çíèêàº çîâí³øí³é
ôîðìîâèÿâ âåðøèííîãî åôåêòó Ìàéäàíó, êîòðèé ñâ³ä÷èòü ïðî ïðèõ³ä áóäåííîñò³. Ïîì³òíà
çì³íà òîðêàºòüñÿ ãîëîâíî çá³ëüøåííÿ âíóòð³ø-
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Ïðîäîâæåííÿ òàáë. 3

Зовнішній Майдан
І тиждень

Відчуття маніпуляцій, агресивність. Надія на чудо, віра, що світ зміниться. Стан збудження та страху
від невідомості. Хороший настрій, надія на гарні зміни. Невелике хвилювання. Роздратованість з
приводу можливих фальсифікацій як реакція на не прогнозовані передчуття. Підвищений настрій від
надії на перемогу народного кандидата. Упевненість, що вибори пройдуть чесно. Тривога і надія на
зміни на краще.
Відчуття напруження, хвилювання. Багато розчарувань та неподобств. Неприйнятність результатів
голосування. Емоційна внутрішня підтримка Київського Майдану. Відчуття надії і розчарування
почергово змінюють одне одного. Внутрішнє переживання за Київський Майдан, гордість за свою
націю. Брехня викликає образу і розчарування, душевне спустошення. Надія на зміни в країні, хоча й
немає впевненості, що буде краще. Тривога, розчарування, гнів і воднораз радість і гордість за
Київський Майдан. Відчуття себе громадянином незалежної України.
Недовіра до результатів виборів. Загострення настроїв протесту. Надії на перемогу владного
кандидата справджуються, але з’являється підозра. Акція на Майдані Незалежності в Києві викликає
шок.
Гордість за націю. Радує, що люди вийшли на вулиці з протестом. Цікавість щодо подій на Майдані
Незалежності. Почуття величі людського духу, схвалення дій учасників революції у столиці. Надія на
кардинальні зміни.
Вражають маніпуляції людьми на Київському Майдані, звідси реакція агресії на них. Виникає почуття
жаху від Київського Майдану, все дратує. У натовпі панують насторога, роздратування, тривога, страх,
апатія і водночас надія на краще.
Закріплюється страх за Київський Майдан, коли з’явилися “прибічники” провладного кандидата. Буря
негативних емоцій, злість та образа переповнювали душу. Зростання тривоги, очікування найгіршого.
Хвилювання за людей на Майдані Незалежності.
Відчуття брехні, панічний стан, страх за майбутнє. Враження, що людьми на Київському Майдані
маніпулюють, але у глибині душі – радість. Соромно за народ. Дратує помаранчева атрибутика. Дії
загалу сприймаються як масовий психоз. Відчуття незмоги щось вдіяти.
Відчуття величності Київського Майдану. Страх від того, що може бути насилля і проллється кров.
Радість від новин з Києва.
Ненависть до всіх, хто перебуває на Київському Майдані, враження що вони одержимі “вождізмом”.
Образа за свій народ. Роздратування, що може бути зовнішнє втручання. Тривога, відчуття
безпорадності. Жах перед, здається, неминучим кровопролиттям.
Бажання, щоб усе скоріше скінчилося. Розчарування. Позитивні емоції від переговорів. Підвищений
інтерес до подій. Тривога, зневага, надія на мирне врегулювання.
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Радість перемоги, віра у свої сили, піднесення національного духу. З’являється надія на перемогу і
справедливість. Переговори між кандидатами у Президенти надавали впевненості. Віра у законність.
Жах від сепаратизму, який породжує агресію і ненависть. Презирство, гнів щодо клоунади
сепаратизму.
Роздратування від поведінки прибічників народного кандидата у Президенти.
Відчуття розподілу України і народу, хвилювання з приводу розколу, страх загрози громадянської
війни. Поява ознак депресії. Бридко дивитися на співвітчизників.
Переживання віри у справедливість, надія на чесність ВС.
Обурення і невдоволення, що знову не буде правди. Скрізь присутній “дух перемоги”. Суперечливі
почуття від Київського Майдану – жаль і ненависть водночас. Депресивні настрої посилюються.
Моральна втома, надія на нове життя. Піднесення від рішення ВС. Тривожна радість. Почуття
самоповаги, навіяне діями “помаранчевих”. Головна революція відбулася у свідомості людей, які
повірили у себе і своє майбутнє.
Стало більше свободи в думках і діях. Психоемоційне напруження спало. Натомість піднесений
настрій. Певне розчарування. Гордість за Майдан, особливо за його лідерів. Враження незворотності
закономірного процесу. “Радість із сльозами на очах”.

íüîãî ãîðèçîíòó ïñèõîëîã³÷íî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ñâîáîäè ëþäåé. Ïðè öüîìó ç ð³çíèõ Ìàéäàí³â êîæåí
ó÷àñíèê âèí³ñ ùîñü ñâîº – ÿê çàãàëüíå, òàê ³
óí³êàëüíå: ç Êè¿âñüêîãî – íèçüêó ä³ºâó ³íòåíñèâí³ñòü, ðîçñëàáëåí³ñòü, ðîçêóò³ñòü òà â³ëüí³ñòü
ïîìèñë³â, ç Äîíåöüêîãî – âèñîêó åêñïðåñèâí³ñòü, íåãàòèâí³ ïåðåæèâàííÿ ³ ðîç÷àðóâàííÿ;
³ç Çîâí³øíüîãî – ñõâèëüîâàí³ñòü, àìá³âàëåíòí³ñòü ïî÷óòò³â, “ðàä³ñòü ç³ ñëüîçàìè íà î÷àõ”.

Åìï³ðè÷íå äîñë³äæåííÿ ôåíîìåíà Ìàéäàíó
ïîêàçàëî, ùî çà îòðèìàíèìè ðåçóëüòàòàìè öå
ãëîáàëüíå ä³éñòâî ñë³ä ðîçãëÿäàòè ïðèíàéìí³
³ç äâîõ ïîãëÿä³â – çîâí³øíüî ñîö³àëüíîãî òà
âíóòð³øíüîãî, âëàñíå ïñèõîëîã³÷íîãî. Â ³íòåðïðåòàö³éíîìó êîíòåêñò³ ïåðøîãî âñ³ àíàë³çîâàí³
Ìàéäàíè óòâîðèëè ºäèíèé êîíöåíòð óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿ – ðîçâ³é Íàö³îíàëüíî¿ Äóø³, õî÷à é
ðîçâèâàëèñÿ çà âëàñíèìè òåíäåíö³ÿìè, çóìîâëå-
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íèìè ¿¿ åòíîêóëüòóðíèìè, ñîö³îïîë³òè÷íèìè ³
ìåíòàëüíèìè îñîáëèâîñòÿìè. Ó ï³äñóìêó êîâ³òàëüíîãî ä³ÿííÿ é â³äáóâñÿ âèáóõ äóõîâíîãî
ïîòåíö³àëó íàö³¿, êîòðà çäîáóëà ñàìîïîâàãó,
ùî ïðèìóñèëî ñâ³òîâó ñï³ëüíîòó çâåðíóòè óâàãó
íà Óêðà¿íó òà óêðà¿íö³â. Çà ñâî¿ì ôåíîìåíàëüíèì íàïîâíåííÿì óñ³ çàçíà÷åí³ ñêëàäîâ³
âèÿâèëèñÿ äîñòàòíüî ñõîæèìè, íå çâàæàþ÷è
íà ¿õ òåðèòîð³àëüíå ðîçìåæóâàííÿ.
ßêùî ãîâîðèòè ïðî á³ëüø ãëèáèííèé çì³ñò
ôåíîìåíà Ìàéäàíó, òî éîãî äîðå÷íî ÷³òêî ðîçä³ëèòè íà òàê³ òðè ð³çí³ çà ñâîºþ ñóòí³ñòþ
ñêëàäîâ³: à) “³ñòèííèé Ìàéäàí”, á) “ïîñò-ìàéäàííèé åôåêò” òà â) “ïîñò-ìàéäàííèé ñèíäðîì”.
²ñòèííèé Ìàéäàí ³ñíóâàâ ëèøå ó ïåðø³ äí³, ïðèíàéìí³ íå á³ëüøå òèæíÿ, ³ áàçóâàâñÿ íà “âèùèõ”
çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòÿõ – íàö³îíàëüíèõ
(íàñàìïåðåä ñîáîðíîñò³), ìîðàëüíèõ, êóëüòóðíèõ, äóõîâíèõ. Çà âñ³ìà îçíàêàìè öå áóâ ãëîáàëüíèé â÷èíîê-ïîäâèã óêðà¿íñüêîãî íàðîäó,
ÿêèé ïðèçâ³â äî âèÿâó ñóò³ Äóø³ óêðà¿íñüêî¿
íàö³¿. Òàêèé Ìàéäàí íàä³éíî çàêàðáóâàâñÿ ó
ñâ³äîìîñò³ ³ ïñèõîëîã³¿ ïîð³âíÿíî íåáàãàòüîõ
éîãî ó÷àñíèê³â, ïðîòå êàðäèíàëüíî çì³íèâ ¿õí³
ïîãëÿäè íà æèòòÿ ³ ñàìèõ ñåáå. Íàïðèêëàä, òàê
óçàãàëüíèâ âðàæåííÿ ïðî ïîä³¿ íà Êè¿âñüêîìó
Ìàéäàí³ ó ñâî¿õ îäêðîâåííÿõ îäèí ç éîãî àêòèâíèõ ó÷àñíèê³â, ñòóäåíò-³ñòîðèê: “...ÿ ñòàâ ñâ³äêîì òîãî, ïðî ùî ïèñàâ Ãðèãîð³é Ñêîâîðîäà –
“Óêðà¿íà ñïèòü ãëèáîêèì ñíîì, àëå ÿ â³ðþ, ùî
âîíà êîëèñü ïðîêèíåòüñÿ”. ² îñü öåé äåíü íàñòàâ,
³ ÿ áðàâ ó öüîìó ó÷àñòü, ÿ ñòàâ ÷àñòî÷êîþ
ðåâîëþö³¿ – ìèðíî¿ ðåâîëþö³¿ óêðà¿íñüêîãî
íàðîäó, ÿêà ³íô³êóâàëà ìåíå íà âñå æèòòÿ ³
çìóñèëà äîêîð³ííî çì³íèòè ïîãëÿä íà Óêðà¿íó”.
“Âåðøèííèé” åìîö³éíèé åôåêò ó á³ëüøîñò³
ëþäåé ï³ñëÿ ïåðøîãî òèæíÿ ïî÷àâ ³íòåíñèâíî
ñïàäàòè, òðàíñôîðìóâàòèñÿ â ³íäèâ³äóàëüíèé
ñâ³ò ß êîæíîãî ó âèãëÿä³ “ïîñò-ìàéäàííîãî
åôåêòó”. Ïîò³ì, ðàçîì ç ïîÿâîþ “õàëÿâíèõ”
ìàéäàííèê³â (óñ³ëÿêèõ áàæàþ÷èõ ùîñü îòðèìàòè çàäëÿ âëàñíî¿ âèãîäè ), âèíèê “ïîñò-ìàéäàííèé ñèíäðîì” ³ çàïðàöþâàëè ìàí³ïóëÿòèâí³
ïîë³òòåõíîëîã³¿ (äî öüîãî âîíè ïðîñòî íå ìîãëè
âèòðèìàòè êîíêóðåíö³¿ ç äóæå ïîòóæíèì “âåðøèííèì” âïëèâîì), ïåðåáóâàííÿ íà Ìàéäàí³
ïî÷àëî ñïðèéìàòèñÿ ÿê ñâîºð³äíà “ðîáîòà”. Ó
ïîäàëüøîìó ðåâîëþö³éíîìó ïðîæèâàíí³ îñíîâíîþ îçíàêîþ öüîãî ñèíäðîìó ñòàëî “çðå÷åííÿ”
³ñòèííîãî Ìàéäàíó, ÿêå ÿñêðàâî â³äîáðàçèëîñÿ
ó ïîä³ÿõ, ïîâ’ÿçàíèõ ç â³äñòàâêîþ óðÿäîâî¿
“êîìàíäè Ìàéäàíó” íà ÷îë³ ç Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì Þë³ºþ Òèìîøåíêî. Íèí³ æèòòÿ â êðà¿í³
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ó çàãàëüíîìó ïîâåðíóëîñÿ “íà êðóãè ñâîÿ”. Àëå
âñå æ, ó ñâ³äîìîñò³ ïîð³âíÿíî íåâåëèêî¿ ãðóïè
“³ñòèííèõ ìàéäàííèê³â” çàëèøèâñÿ âèðóâàòè
äóõ Ìàéäàíó, êîòðèé îáíàä³þº íà êðàùó
ïåðñïåêòèâó Óêðà¿íè.
Îòæå, ³ç ãëèáèííî-ïñèõîëîã³÷íèõ ïîçèö³é
çðîçóì³ëî, ùî ôåíîìåí Ìàéäàíó îá³éìàº â ñîá³
³ñòèííèé Ìàéäàí, ïîñò-ìàéäàííèé åôåêò òà
ïîñò-ìàéäàííèé ñèíäðîì. ²ñòèííèé Ìàéäàí
ñóòí³ñíî ³íòåãðóº îçíàêè â÷èíêó-ïîäâèãó óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, à òîìó ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê
ïñèõîëîã³÷íèé ìåõàí³çì âèêîíàííÿ ñïðàâè
æèòòÿ íàö³¿. Ïîñò-ìàéäàííèé åôåêò òàêîæ ìàº
îçíàêè â÷èíê³â, êîòð³, îäíàê, âèÿâëÿþòüñÿ íà
³íäèâ³äóàëüíîìó ð³âí³, ³ ïðèðîäíî ÿâëÿº ñîáîþ
ïñèõîëîã³÷íèé ìåõàí³çì ðåàë³çàö³¿ ñïðàâè æèòòÿ
êîæíîãî ó÷àñíèêà. Ïîñò-ìàéäàííèé ñèíäðîì çà
ñâî¿ìè îêðåì³øí³ìè îçíàêàìè õàðàêòåðèçóº çâè÷àéíå ä³ëî ëþäèíè, êîòðå çä³éñíþºòüñÿ çàðàäè
çàäîâîëåííÿ âëàñíèõ ïîòðåá ³ñíóâàííÿ, ùî âæå
íåìàº â³äíîøåííÿ äî âèêîíàííÿ ñïðàâè æèòòÿ.
Îñíîâíèì ðåçóëüòàòîì ÿâèùà Ðåâîëþö³éíîãî
Ìàéäàíó ñòàëî òå, ùî óêðà¿íöÿì, ìàáóòü,
óïåðøå ó ñâî¿é íàö³îíàëüí³é ³ñòîð³¿, âäàëîñÿ
âèòðèìàòè ôàòóìíèé ³ñïèò íà öèâ³ë³çîâàí³ñòü,
êóëüòóðí³ñòü ³ íåíàñèëüñòâî ï³ä ÷àñ Ïîìàðàí÷åâîãî áóíòó, òîáòî çáåðåãòè ïð³îðèòåò âèùèõ
ëþäñüêèõ ö³ííîñòåé ³ ñîáîðíîñò³, íå ñêîòèòèñÿ
äî ì³æîñ³áíî¿ âîðîæíå÷³ òà êðîâîïðîëèòòÿ,
õî÷à äî öüîãî àêòèâíî ï³äøòîâõóâàëà ñèòóàö³ÿ,
ùî ïðèìóøóâàëà áàëàíñóâàòè íà ìåæ³. Ó öüîìó
– ñóòü Â÷èíêó-ïîäâèãó óêðà¿íñüêîãî íàðîäó,
ÿêèé îæèâèâ ñâîþ Íàö³îíàëüíó Äóøó.
Åìï³ðè÷íèé ï³äñóìîê íàøîãî äîñë³äæåííÿ
ôåíîìåíà Ìàéäàíó çâîäèòüñÿ äî âèîêðåìëåííÿ
â íüîìó îñíîâíèõ îçíàê ìåõàí³çìó â÷èíêó, ÿê³
äåòàëüíî îá´ðóíòîâàí³ ó ô³ëîñîôñüêî-ïñèõîëîã³÷í³é øêîë³ Â.À. Ðîìåíöÿ [8; 10] ³ ïîòðåáóþòü îêðåìèõ ïîÿñíåíü.
Òåîð³ÿ. Ç ïîçèö³é îáñòîþâàíî¿ íàìè ïñèõîëîã³÷íî¿ êîíöåïö³¿ “ñïðàâà æèòòÿ” º ï³äñòàâè
òåîðåòè÷íî ïðîàíàë³çóâàòè ôåíîìåí Ìàéäàíó
íà îñíîâ³ òðüîõð³âíåâî¿ ãðàäàö³¿ âçàºìîäîïîâíåííÿ çì³ñòó íîâîââåäåíèõ êàòåãîð³é “ä³ëî”
òà “ñïðàâà æèòòÿ”, äå âèîêðåìëþþòüñÿ “òâîð÷å
ä³ëî”, “ä³ëî ïåðåæèâàííÿ” ³ “íåä³ÿííÿ”, à òàêîæ “ñìèñë” ³ “ñìèñë æèòòÿ”, ùî ðåôëåêñóþòüñÿ ó òðüîõ ð³çíîð³âíåâèõ ïëîùèíàõ – ïñèõîëîã³÷í³é, æèòòºâ³é ³ äóõîâí³é [14; 15].
Ó ïñèõîëîã³÷í³é ïëîùèí³ àíàë³çó ìàº ì³ñöå
ïðîñòà ðåàë³çàö³ÿ çíàéäåíîãî ñìèñëó ó âèãëÿä³
ïåâíîãî òâîð÷îãî ä³ëà, ÿêå çäåá³ëüøîãî ïîâ’ÿçàíå ³ç íàéá³ëüø ïðîäóêòèâíîþ ôàõîâîþ ä³ÿëü-
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í³ñòþ. Òóò çíàõîäèòü ñâîº ì³ñöå ïîñò-ìàéäàííèé ñèíäðîì, êîòðèé ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê
çâè÷àéíå ä³ÿëüíå ñòàâëåííÿ äî ñâ³òó, çóìîâëåíå
âëàñíèìè ïîòðåáàìè ô³çè÷íîãî ³ñíóâàííÿ ëþäèíè, êîëè àêòóàëüíèì º çîâí³øí³é ìàí³ïóëÿòèâíèé âïëèâ, ó ò. ÷. é ó âèãëÿä³ ð³çíèõ ïñèõîëîã³÷íèõ òà ïîë³òè÷íèõ òåõíîëîã³é. Öåé ñèíäðîì
âèÿâèâñÿ íàéá³ëüø ðîçïîâñþäæåíèì ³ ðåàëüíî
íàïîâíèâ çì³ñò íàøî¿ ñâ³äîìîñò³ é ñüîãîäåííÿ.
Îòîæ íå äèâíî, ùî á³ëüø³ñòü óêðà¿íö³â çàðàç
ïåðåáóâàþòü ó ñòàí³ ïîñò-ìàéäàííîãî ñèíäðîìó.
Â æèòòºâ³é ïëîùèí³ ãîëîâíèìè º ä³¿ ñóñï³ëüíîãî ñóá’ºêòà, ñïðÿìîâàí³ íà âèæèâàííÿ,
òîáòî íà ³ñíóâàííÿ ÿê ìàòåð³àëüíî-äóõîâíî¿
ñóáñòàíö³¿. Òóò ïåðâèíí³ñòü íàëåæèòü ïðåäìåòí³é ä³ÿëüíîñò³, ÿêà óìîæëèâëþº ÿê çâè÷àéíå ä³ëî, êîòðå, íåçàëåæíî â³ä éîãî îñìèñëåííÿ, ï³äòðèìóº ô³ç³îëîã³÷í³ ôóíêö³¿ ³ çàáåçïå÷óº äîáóâàííÿ “õë³áà íàñóùíîãî”, à òàêîæ
ðîçâèòîê âëàñíî¿ äóø³, àäæå “íå õë³áîì ºäèíèì
æèâå ëþäèíà”. Öå – ñôåðà ³ñíóâàííÿ ä³ëà ïåðåæèâàííÿ, êîòðå º ñâîºð³äíîþ çàãàëüíîþ õàðàêòåðèñòèêîþ êîðèñíî¿ ìàñè ïðîæèòîãî æèòòÿ,
çîð³ºíòîâàíîãî íà çàáåçïå÷åííÿ ïðàêñèñó (ðîáîòè) âëàñíî¿ äóø³. Ó öüîìó êîíòåêñò³ ïîñòìàéäàííèé åôåêò – öå îñîáëèâå ä³ÿííÿ-òâîðåííÿ
³ íàêîïè÷åííÿ äóõîâíîãî ïðîäóêòó çàäëÿ âëàñíîãî
ðîçâèòêó ³ âèêîíàííÿ ñïðàâè æèòòÿ “äëÿ ñåáå”,
ùîíàéïåðøå øëÿõîì âäîñêîíàëåííÿ ñâîº¿
äóø³. Öåé åôåêò çàëèøèâñÿ àêòóàëüíèì ó ñâ³äîìîñò³ ïîð³âíÿíî íåâåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ëþäåé,
êîòðèõ ìîæíà íàçâàòè “³ñòèííèìè ìàéäàííèêàìè”.
Ó äóõîâí³é ïëîùèí³, ùî ³ñíóº ÿê íåçàëåæíà
ñàìîîðãàí³çàö³éíà ³íñòàíö³ÿ òà çí³ìàº ñâîºþ
ïðèñóòí³ñòþ äâ³ ïåðøèõ, â³äáóâàºòüñÿ ðåàë³çàö³ÿ ñìèñëó ³ âèêîíàííÿ ñïðàâè æèòòÿ çäåá³ëüøîãî çàâäÿêè íåä³ÿííþ, êîòðå ÿâëÿº ñîáîþ â³äñòîðîíåííÿ â³ä “ä³ëà” ³ äîëó÷åííÿ äî “ñïðàâè
æèòòÿ” ÿê ³íòåíö³éíå òâîðåííÿ äóõîâíîãî
ïðîäóêòó “äëÿ ²íøîãî”. Ñàìå ó öüîìó ñåíñ³
çíàéøîâ ñâîº ì³ñöå ³ñòèííèé Ìàéäàí ó ñâî¿é
âåðøèíí³é ôåíîìåíàëüíîñò³, êîëè â÷èíêîâèé
ìåõàí³çì êîëåêòèâíî¿ ä³¿ ïîñòàâ ó âèãëÿä³ íåçàñòîñóâàííÿ íàñèëëÿ, à â³äòàê ñòâîðèâñÿ êðèòè÷íèé ìåæîâèé ð³âåíü âíóòð³øíüîãî ïñèõîëîã³÷íîãî íàïðóæåííÿ íàö³¿. Ó òàêèé ñïîñ³á
â³äáóâñÿ ÿê³ñíèé ñòðèáîê ³, çà ïîâíî¿ â³äñóòíîñò³ íåíàñèëüñòâà, ñòâîðèëèñÿ óìîâè äëÿ òðàíñôîðìàö³¿ íåãàòèâíèõ ïåðåæèâàíü ó ïîçèòèâíèé
äóõîâíèé ñòàí – “îæèëà” é “çàïðàöþâàëà”
Íàö³îíàëüíà Äóøà. Ñàìå òàêå íåä³ÿííÿ ³ áóëî
òèì â÷èíêîì-ïîäâèãîì íàðîäó, ÿêèé çàáåçïå÷èâ
ñîíöåñõ³ä äóõîâíîãî ÿäðà óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿.
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Ó ðåçóëüòàò³ â³äáóâàëîñÿ ³ñòîðè÷íå âèêîíàííÿ
óêðà¿íñòâîì ñâîº¿ ñïðàâè æèòòÿ ³ âîäíîðàç
òâîðåííÿ íàö³îíàëüíîãî äóõîâíîãî ïðîäóêòó
äëÿ ²íøîãî. Ó öüîìó, âëàñíå, ³ ïîëÿãàº äóõîâíèé çì³ñò ôåíîìåíà Ìàéäàíó.
Âî÷åâèäü ôåíîìåí ³ñòèííîãî Ìàéäàíó ÿê
ìåæîâèé ïðîÿâ íàéêðàùèõ ìîðàëüíèõ, äóõîâíèõ ÿêîñòåé íàö³¿ ïðî³ñíóâàâ íåäîâãî, ùîíàéá³ëüøå ïåðøèé òèæäåíü. Éîãî ìîæíà òàêîæ
³íòåðïðåòóâàòè ÿê ãëîáàëüíèé äóõîâíèé ïðîäóêò, ñòâîðåíèé äëÿ Ñâ³òó ³ Âñåñâ³òó.
Ðàçîì ç òèì, ÿêùî ôåíîìåí Ìàéäàíó ìîæíà
ââàæàòè ïñèõîëîã³÷íèì ìåõàí³çìîì ïî÷àòêó
ïðîöåñó äóõîâíîãî â³äðîäæåííÿ íàö³¿, òî ëîã³÷íî âèñóíóòè òåîðåòè÷í³ ã³ïîòåçè ùîäî éîãî
ïåðåá³ãó, ÿêèé ³ìîâ³ðíî â³äáóâàâñÿ íà ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷íîìó, ì³æîñîáèñò³ñíîìó
(ãðóïîâîìó), çàãàëüíîíàö³îíàëüíîìó ³ ãëîáàëüíîìó ð³âíÿõ. Ö³ ã³ïîòåçè ïåðåãóêóþòüñÿ ç óæå
çãàäóâàíèìè, âèñóíóòèìè Â. Äæåìñîì, ïðîòå
öåíòðîâàí³ íà âèêîíàíí³ ñïðàâè æèòòÿ.
Íóëüîâà ã³ïîòåçà º ï³ä´ðóíòÿì äëÿ äâîõ
íàñòóïíèõ. Âîíà ñòîñóºòüñÿ ñòâîðåííÿ äóõîâíî¿
áàçè ³ ïîâ’ÿçàíà ó íàø³é êîíöåïö³¿ ³ç ïñèõîëîã³÷íîþ ïðàêòèêîþ, êîòðà îðãàí³çóºòüñÿ ÿê
äåòàëüíèé àíàë³ç ñîä³ÿíîãî. ¯¿ ñóòü ïîëÿãàº â
òîìó, ùî ïîòåíö³éíîþ äóõîâíîþ îñíîâîþ, ÿê
íà ³íäèâ³äóàëüíîìó ð³âí³, òàê ³ íà çàãàëüíîíàö³îíàëüíîìó, º ìàñèâ ñòðàæäàíü, êîòðèé
áóâ íàêîïè÷åíèé êîæíèì ³íäèâ³äîì ³ íàö³ºþ ó
ö³ëîìó âïðîäîâæ óñ³º¿ æèòòºâî¿ ³ñòîð³¿ ³ñíóâàííÿ ó âèãëÿä³ ñîä³ÿíîãî. Ñëóøíî ïðèïóñòèòè,
ùî âñå, ùî òðåáà ñêî¿òè ³ â÷èíèòè äëÿ äóõîâíîãî â³äðîäæåííÿ Óêðà¿íè, âæå êîëèñü áóëî
çðîáëåíî ³ òåïåð îñíîâíèì çàâäàííÿì º éîãî
îñìèñëåííÿ, óñâ³äîìëåííÿ òà çðåàë³çóâàííÿ.
ßêùî ïîïåðåäíþ æèòòºâó ³ñòîð³þ óêðà¿íñüêî¿
íàö³¿ çà ñâîºþ ôîðìîþ ìîæíà ââàæàòè ä³éîâîþ, òî íàñòóïíå æèòòÿ ó ñâî¿é ôîðìîïîáóäîâ³
ìàº ñòàòè ñìèñëîâèì. Êîëè ñóêóïíî ñîä³ÿíå
áóäå îñìèñëåíå – öå îçíà÷àòèìå çàâåðøåííÿ
ñïðàâè îäóõîòâîðåííÿ. Ä³ÿííÿ, êîòð³ ïðèçâåëè
äî ñîä³ÿíîãî, òóò íàðåøò³ ñóá’ºêòèâóþòüñÿ é
óïðåäìåòíÿòüñÿ, ñòàíóòü ðåàëüíèìè íàäáàííÿìè æèòòºâîãî äîñâ³äó ãðîìàäÿí òà óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿ çàãàëîì.
Îá’ºêòîì ó äîñë³äæåíí³ ö³º¿ ã³ïîòåçè ìàþòü
áóòè ä³ÿííÿ, ÿê³ ñïðè÷èíèëè âèíèêíåííÿ ïñèõîëîã³÷íîãî ñë³äó â æèòò³ ëþäèíè ó âèãëÿä³ ñòðàæäàíü, êîòð³ ñòàíîâëÿòü ñîä³ÿíå, à éîãî ïðåäìåòîì – ñìèñëè, ñóãîëîñíî çàêëàäåí³ ó öèõ ä³ÿííÿõ.
Ïåðøà ã³ïîòåçà ïîÿñíþº áàçîâó ôîðìó
âèêîíàííÿ ñïðàâè æèòòÿ “äëÿ ñåáå”, òîáòî õà-
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ðàêòåðèçóº ðîçâèòîê âëàñíî¿ äóø³ äî áàæàíîãî
ð³âíÿ ¿¿ äîðîñëîñò³, îð³ºíòèðîì ÿêîãî º ñòàí
“àêìå”, òîáòî âåðøèíà ¿¿ ïñèõîäóõîâíîãî ðîçâèòêó ³ çäîðîâ’ÿ.
Îá’ºêòîì òóò îáèðàºòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíà äóøà
ëþäèíè, ÿêà ïîñò³éíî ïðàöþº (ïðàêñóº) –
âäîñêîíàëþºòüñÿ, çðîñòàº, ðîçâèâàºòüñÿ ³ äîñÿãàº íàéâèùî¿ äîðîñëîñò³, çäàòíî¿ äî ïðîäóêóâàííÿ äóõîâíîãî ó éîãî ð³çíèõ ôîðìàõ ³
ìàðêåðàõ. Òàêèé îá’ºêò íå ìîæå áóòè óïðåäìåòíåíèé ïîâíî ÷è îñòàòî÷íî, ³ òîìó çàëèøàºòüñÿ ð³÷÷þ â ñîá³. ² âñå æ ïðåäìåòíî¿ âàãè ó
ö³é ñèòóàö³¿ íàáóâàþòü ñìèñëè íàéâèùèõ äîñÿãíåíü, êîòð³ ñïðîìîæí³ ðîçâèâàòè é âäîñêîíàëþâàòè äóøó.
Ñóá’ºêòîì ó ö³é ã³ïîòåç³ º äëÿ íàñ íàïðàöüîâàíèé óïðîäîâæ ïñèõîëîã³÷íîãî àíàë³çó ñîä³ÿíîãî êîðèñíèé æèòòºâèé äîñâ³ä, àëå çîð³ºíòîâàíèé âæå íå íà óñâ³äîìëåííÿ òà îñìèñëåííÿ
íåâðîòè÷íèõ ïåðåæèâàíü, à íà òâîðåííÿ-çðåàë³çóâàííÿ îñîáèñòîñò³ àæ äî “àêìå” çàðàäè âäîñêîíàëåííÿ äóø³. Òàê íà ³íäèâ³äóàëüíîìó ð³âí³
ç’ÿâëÿºòüñÿ äóõîâíà ëþäèíà, çäàòíà ïðèìíîæóâàòè äóõîâí³ íàäáàííÿ, à íà ãëîáàëüíîìó –
óòâåðäæóºòüñÿ íàö³ÿ, ñïðîìîæíà âèñòóïàòè ïîâíîö³ííèì ñóá’ºêòîì ì³æíàðîäíèõ ñòîñóíê³â, çáàãà÷óþ÷è äóõîâíèé ïðîäóêò ñó÷àñíîãî ñâ³òó. Â
öüîìó ôîðìàò³ ôåíîìåí Ìàéäàíó – ïåðøèé êðîê
ñàìå òàêîãî ðóõó-ïîñòóïó æèòòÿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿.
Äðóãà ã³ïîòåçà ñòîñóºòüñÿ âçàºìîñòîñóíê³â äóõîâíî¿ îñîáèñòîñò³ ³ äóõîâíî¿ íàö³¿ ç
Óí³âåðñóìîì, ïðåäìåòîì ÿêèõ º äóõîâíèé ïðîäóêò “äëÿ ²íøîãî”, à îá’ºêòîì – Ñâ³ò ³ Âñåñâ³ò.
²ñòèííèé Ìàéäàí ÿê ñèòóàòèâíà íàÿâí³ñòü íàéêðàùèõ ìîðàëüíèõ, äóõîâíèõ ÿêîñòåé íàö³¿ º
âèÿâîì òàêîãî ãëîáàëüíîãî ïðîäóêòó. ² ÿêùî
çãîäîì ç’ÿñóºòüñÿ, ùî éîãî äîñòàòíüî, òî ìîæíà
î÷³êóâàòè ïîäàëüøîãî êîíñòðóêòèâíîãî ðîçâîþ
óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿ ó íàïðÿìêó îäóõîòâîðåííÿ,
àëå âæå íå íà íàö³îíàëüíîìó ð³âí³, à ãåîêóëüòóðíîìó (íàïðèêëàä, ó ôîðì³ ÿâèùà “äðåéôó”
Ìàéäàíó).
ÂÈÑÍÎÂÊÈ
1. Ó ïñèõîëîã³÷í³é êîíöåïö³¿ “ñïðàâà æèòòÿ”
ñìèñë ³ âëàñíå ñïðàâà îñòàííüîãî ïîâ’ÿçàí³ ì³æ
ñîáîþ â÷èíêîì [15]. Öå ï³äòâåðäæóº âèùå
âèÿâëåíèé åìï³ðè÷íèé ôàêò: ãëèáèííà ñóòü
ïñèõîëîã³÷íîãî ôåíîìåíà Ìàéäàíó ïîëÿãàº ó
òîìó, ùî çà ñâî¿ì ìåõàí³çìîì ôóíêö³îíàëüíî¿
ä³¿ öå áóâ ó÷èíîê-ïîäâèã óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿ â
ö³ëîìó òà îêðåìîãî ãóðòó ¿¿ ïðåäñòàâíèê³â
(ó÷àñíèê³â Ìàéäàíó), à çà ôîðìîþ âèÿâó –
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âèêîíàííÿì ñïðàâè æèòòÿ ïàòð³îòè÷íî íàëàøòîâàíèõ ãðîìàäÿí, ïðè÷îìó ÿê íà ³íäèâ³äóàëüíîìó
ð³âí³, òàê ³ íà åòíîíàö³îíàëüíîìó. Â³äòàê º ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷èòè òà â³äðåôëåêñóâàòè êóëüòóðíèé ñìèñë æèòòºä³ÿëüíîñò³ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿
íàâêîëî ÿê³ñíî îíîâëåíî¿ íàö³îíàëüíî¿ ³äå¿.
2. Êîíöåïòóàëüíî äîñâ³äíî çáàãà÷åíà íàö³îíàëüíà ³äåÿ ìîæå ïî-íîâîìó ³íòåðïðåòóâàòèñÿ ó
êîíòåêñò³ ïñèõîëîã³÷íî¿ ìîäåë³ “ñïðàâà æèòòÿ”,
à êîâ³òàëüíî ñïðÿìîâóâàòèñÿ íà âèêîíàííÿ
íàö³ºþ òà ¿¿ ïðåäñòàâíèêàìè ñïðàâè æèòòÿ.
3. Äëÿ âèêîíàííÿ íàö³îíàëüíîþ ³äåºþ ñâîãî
ñïðàâîæèòòºâîãî ïðèçíà÷åííÿ âîíà ïîêëèêàíà
ðåàë³çóâàòèñÿ ïîåòàïíî: íà ïåðøîìó åòàï³ ìàº
áóòè îïðàöüîâàíå âñå ñîä³ÿíå íàö³ºþ òà íàéêðàùèìè ¿¿ ïðåäñòàâíèêàìè çàäëÿ ñòâîðåííÿ äóõîâíèõ çàñàä ñïðàâè æèòòÿ ³ ñôîðìîâàíà êðèòè÷íà ìàñà äóõîâíèõ îñîáèñòîñòåé (ó ò. ÷. ïðîôåñ³îíàë³â), ÿêà ñïðè÷èíèòü íåçâîðîòíèé ïîøòîâõ
äëÿ îäóõîòâîðåííÿ óêðà¿íñüêîãî ñîö³óìó; íà
äðóãîìó – øèðîêîãî ðîçâîþ îòðèìàº ïðîöåñïîñòóï îäóõîòâîðåííÿ âñüîãî óêðà¿íñüêîãî
çàãàëó â íàïðÿìêó âèêîíàííÿ ñïðàâè æèòòÿ
“äëÿ ñåáå”; íà òðåòüîìó – áóäóòü ñòâîðåí³
óìîâè òà äóõîâíî-ïñèõîëîã³÷í³ ìåõàí³çìè
ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿ äëÿ îäóõîòâîðåííÿ
ñâ³òîâî¿ ñï³ëüíîòè ³ âèêîíàííÿ ñïðàâè æèòòÿ
“äëÿ ²íøîãî”, òîáòî äëÿ Ñâ³òó â ö³ëîìó.
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