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Вступ. Стрімкий розвиток сучасного політич-
ного процесу приводить до пошуку нових форм 
політичної конкуренції. Якнайповніший вираз 
політичних вимог і позицій політичних акторів 
вимагає застосування неординарних засобів, які 
можуть забезпечити вирішальну перевагу в полі-
тичних змаганнях. Серед таких засобів чільне 
місце посідає політичний перформанс як осо-
блива політична комунікаційна дія, що має вигляд 
мистецької події, театралізованої вистави, дина-
мічної символічної дії, яка впливає на всі канали 
людського сприйняття та надає можливість гля-
дачеві отримати інформацію про певні політичні 
смисли й політичні повідомлення в неординарний 
спосіб. Політичний перформанс набуває значної 
популярності за доби інформаційно-комуніка-
ційної революції через можливість його миттє-
вого поширення аудіовізуальними засобами. Він 
активно використовується в технологіях політич-
ної пропаганди, політичного піару, агітації тощо. 
Переконувальний потенціал політичного перфор-
мансу заснований не на раціональних аргумен-
тах, а на апеляції до почуттів людини, її культур-
них потреб і цікавості до всього незвичного. Для 
сучасних політичних наук актуальним є завдання 
ідентифікації політичного перформансу в контек-
сті функціонування інститутів політичної системи, 

дій конкретних політичних акторів, процесів полі-
тичної трансформації.

Аналіз публікацій. Теоретичні засади політич-
ного перформансу розглядаються низкою зарубіж-
них вчених у міждисциплінарному й міжпредмет-
ному вимірі. Зокрема, C. Евентан оцінює потенціал 
вуличного мистецтва для спостереження, розу-
міння та організації публічного простору [3], Р. Бене-
геє, Ф. Бріссе-Фуко й А. Кутоло вивчають практики 
висловлювань у публічному просторі як прояви 
розвитку громадянства в Африці [4], Г. Мартель 
аналізує комунікативні результати в медіаконтек-
сті на прикладі телевізійної політичної дискусії [5], 
Б. Манчев долучився до розгляду перформансу як 
ефективної політичної технології [6]. Поряд із цим 
існує потреба акцентувати на сучасних тенденціях 
подальшого теоретичного визначення політичного 
перформансу в міждисциплінарному й міжпред-
метному середовищі.

Метою статті є ідентифікація теоретичного 
визначення поняття політичного перформансу 
в сучасних політичних науках. Завданням статті 
є виявлення особливостей інтерпретації поняття 
політичний перформанс у наявних вітчизняних 
і зарубіжних дослідних традиціях.

Методи дослідження. У статті використані 
загальнонаукові й фахові політологічні методи. 
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Зокрема, до загальнологічних належать аналіз, 
синтез (здійснюється розгляд наукових оцінок 
політичного перформансу в Україні). До фахових 
методів належать порівняльний і структурно-функ-
ціональний методи. За допомогою порівняльного 
методу зіставляються теоретичні інтерпретації 
базових форм втілення політичного перформансу. 
За допомогою структурно-функціонального методу 
визначаються компоненти, які створюють уяв-
лення про значення окремих елементів політичної 
креативності як форм прояву політичного перфор-
мансу в сучасній Україні.

Результати. Одним з основних теоретичних 
підходів до вивчення феномену політичного пер-
формансу слід вважати комунікативний підхід. 
Сутність перформансу як комунікативного явища 
виступає основою для розуміння прихованих 
інтеракцій політичних акторів. У рамках переда-
вання повідомлень, спілкування та міжособистіс-
ної взаємодії сутність комунікативного політичного 
перформансу розкриває емотивність чинників 
впливу на політичну поведінку. Як слушно зазна-
чає Н. Хома, «перформанс є комплексною кому-
нікативною дією, де рівноцінною є і роль дійових 
осіб, і власне аудиторії. Сутність перформансу 
проявляється в його функції як способі маніфес-
тації політичних ідей і демонстрації ролі своїх при-
хильників» [2, с. 20].

Комунікативний зміст політичного перформансу 
розкривається вітчизняними політологами крізь 
призму постмодерну як умови політичного світо-
сприйняття. Емпіричні випадки політичних пер-
формансів інтерпретуються саме як епізоди само-
виразу індивідів і груп, які не мають інших каналів 
для масштабної публічної самопрезентації. При-
кладом є перформанси гурту “Femen”. Н. Хома 
стверджує, що «велику кількість епатажних пер-
формансів, у тому числі й політично спрямова-
них, проводить жіноча організація FEMEN, яка, 
порушуючи певні символічні кордони, проявляє, 
використовуючи жіноче тіло, інтерес до широкого 
спектра проблем. Їхня постмодерність втілюється 
в яскравих перформансах, кічі, іронії, карнаваль-
ному парадіюванні (і пародіюванні). FEMEN пояс-
нює свою епатажність тим, що традиційні форми 
активізації громадськості похмурі, нецікаві, й, 
відповідно, не фіксуються громадськістю та мас-
медіа» [2].

Також комунікативний зміст політичного пер-
формансу є основою для номіналізації характерис-
тик прихованих політичних процесів. Відсутність 
публічного виразу основ політичних взаємодій 
породжує як серед теоретиків, так і серед прак-
тиків політичного процесу бажання розкрити при-
ховані й негативні особливості конкурентної полі-
тики. Водночас виникає питання ціннісної позиції 
суб’єкта, який упереджено номіналізує приховані 
процеси й ототожнює їх з особливостями політич-

ної дійсності. Згідно з Н. Хомою, «радикальний 
акт привертає увагу, наприклад, бої в багні з під-
ніжками й агресією (за аналогією з політиками, які 
поливають один одного брудом) як форма протесту 
проти нечесних політичних ігор під час українських 
виборчих перегонів (Київ, Майдан Незалежності, 
жовтень, 2008 р.)» [2, с. 21].

Постмодерна комунікативність як ключова пара-
дигмальна рамка теоретичного тлумачення зна-
чення політичних перформансів в Україні спонукає 
дослідників до широких узагальнень. Однак під час 
інтерпретації емпіричних випадків політичного пер-
формансу досить важко не потрапити до спокуси 
розбудови двополюсної картини світу, в якій одні 
явища визнаються позитивними, а інші – негатив-
ними. Натомість постмодерна парадигма говорить 
про можливість багатополюсної ціннісної оцінки 
змісту політичних перформансів, у тому числі того, 
як вони можуть бути пов’язані з діяльністю конкрет-
них владно-політичних суб’єктів. Зокрема, нада-
ючи відгук на важливу подію в художньому мисте-
цтві (виставка картин “Je ne sais quoi”), французькі 
дослідники вірно зауважують, що «крім гри в про-
вокації та недовіру між активістами й політичними 
владами, між законністю та незаконністю виокрем-
люється офіційна культурна спадщина. Поєдну-
ючи різні типи легітимності (історичну, юридичну, 
політичну, народну, естетичну), спадщина <творів 
мистецтва> вже не з’являється в замороженому, 
абстрактному або муміфікованому вигляді, але як 
місце конфлікту під час вигадування ідентичності, 
культури й історії» [11].

Оцінка значення політичного перформансу 
як мистецького акту має як позитивні, так і нега-
тивні риси. Мистецьке мислення, творчість і полі-
тична креативність у рамках конкретного акту 
перформансу виступають у непередбачуваній 
і багатовимірній взаємодії. Тому використанням 
мистецтва для поширення позиції політичних мис-
лителів вимагає неабиякої майстерності, переду-
сім у практиках виразу абстрактних понять зна-
чень та емоційних станів. Важко не погодитися 
з О. Груєвою, яка відзначила, що «практично всі 
конотації «перформансу» вказують на існування 
активного начала, що породжує творчий акт. Пер-
форманс слід розуміти як творчий акт суб’єкта, 
який здійснюється в певному місці й у певний час, 
має публічний і демонстративний характер, реалі-
зується через своєрідну театралізовану дію. Пер-
форманс є творчим актом суб’єкта, його самовира-
женням через уявлення та дію, адресовану певній 
аудиторії» [1, с. 99].

Розуміння специфіки мистецького потенціалу 
політичного перформансу має бути забезпечене 
на основі застосування політологічного поняттєво-
категоріального апарату. Включення мистецьких 
технологій поширення політичних смислів до схем 
політичної комунікації вимагає від дослідників  
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розуміння функціональних позицій політичних 
акторів та інших учасників політичних перформан-
сів. Згідно з О. Груєвою, «в сучасній політиці до 
перформансу вдаються як до технології комуніка-
тивної взаємодії із широкою аудиторією. Частіше 
перформанси використовуються не для підтримки, 
просування провладної політики, а саме для про-
тесту. Громадсько-політичні перформансні акції 
можуть бути різноформатними й не однотипними 
за стилем і жанром: від найпростіших театралізацій 
до акцій, які володіють складним сценарієм і потре-
бують професіоналізму виконавців (наприклад, 
«ожилі» картини; балетні постановки; ходіння на 
ходилицях)» [1, с. 100].

Політичний перформанс як форма виразу полі-
тичного протесту виступає конкретним знаряддям 
політичних технологій. Однак існує багато емпірич-
них випадків, коли протести є способом публіч-
ного виразу індивідуальної політичної позиції, яку 
важко вважати навмисною політико-технологічною 
дією. У зв’язку із цим необхідно чітко фіксувати 
модальність перформансного повідомлення для 
розуміння масштабу його впливу й прогнозування 
його політичних наслідків. Згідно з визначенням 
О. Груєвої, «політичний перформанс ‒ явище, яке 
виникло задовго до постмодерної доби, але якнай-
краще вписується в соціокультурну матрицю сьо-
годення. За останні роки політичний перформанс 
міцно укорінюється як форма соціального про-
тесту в Україні. Нині чимало реальних подій прак-
тичної політики театралізується, аби вони могли 
потрапити в новини» [1, с. 101].

У сучасних зарубіжних дослідженнях існує 
тенденція до оцінки значення політичного пер-
формансу як практики політичного представ-
ництва. Метафора вистави використовується 
в сенсі «несправжнього політичного дійства», 
яке позначає або характеризує недоліки справж-
ньої політики. Натомість реальний процес полі-
тичного представництва, зокрема в індійському 
парламенті, розглядається як частина перфор-
мансної політичної дії. Як вважають сучасні полі-
тологи індійського походження, зокрема Ш. Раі, 
«під час розробки цієї системи корисно прово-
дити парламент як об’єкт дослідження, оскільки 
це інституційний простір, в якому ефективність 
представництва – концепція, що лежить в основі 
будь-якої демократичної системи – забезпечу-
ється символічним і дослівним чином. У демо-
кратичних системах члени парламенту не лише 
представляють громадян, вони також претенду-
ють на колективне відбиття суспільства й нації 
в цілому» [9].

Логіка політичного перформансу в емпіричних 
умовах багатоскладових етнокультурних спільнот 
змушує дослідників звертати увагу на елементарні 
частини самовираження. Йдеться про предметні 
й матеріальні засоби, які використовуються під 

час масових практик політичного представництва. 
За цією логікою ознаки соціальної ідентичності 
вже виступають чинниками формування цілісного 
політико-перформансного середовища. На думку 
індійської вченої, «читання тіл за допомогою одягу, 
голосу, слів і жестів попереджає нас про те, як вони 
відзначаються знаками сили чи маргінальності. Те, 
як виконується ідентичність, виявляє нашарування 
ідентичностей політичних акторів» [9].

Інтерпретація політичної поведінки в конкрет-
них політичних суб’єктів на основі перформан-
серного підходу спонукає до формування нової 
аналітичної мережі, яка дозволяє не інтерпрету-
вати, а спочатку фіксувати публічні прояви еле-
ментів перформансу в діяльності конкретних 
політиків. Ці політичні суб’єкти не діють у рам-
ках парадигми політичної вистави, але зовні їхня 
діяльність сприймається аудиторією як суцільний 
перформанс (щонайменше за своїм внутрішнім 
змістом). Важливою концептуальною позицією 
є самовідчуття учасників політичних перформан-
сів (зокрема громадських активістів). С. Меррілл 
у цьому контексті стверджує, «що <існування 
групи громадських активістів> «Мертві Йдуть» 
є не лише «актом громадянства», а й формою 
«пам’яті про активістів», яка включала процеси 
посередницького перформативного вшанування. 
Потім цей новий жанр пам’яті вводиться доклад-
ніше, перш ніж деякі його цифрові жестові рештки 
будуть зіставлені, щоб оцінити загальну ефектив-
ність художнього твору» [7].

Таким чином, наявні думки щодо теоретичного 
оцінювання перформансної політичної культури 
в демократичному політичному середовищі дають 
змогу оцінити масштаб предметної сфери дослі-
дження явища політичного перформансу. З одного 
боку, розкривається комунікативна природа полі-
тичного дійства, яка розрахована на особистісне 
спілкування. З іншого боку, висувається питання 
політико-технологічного навантаження кожного 
конкретного епізоду. Потужний потенціал має роз-
гляд політичного перформансу як аспекту рутин-
них практик демократичного політичного пред-
ставництва (зокрема, коли йдеться про падіння 
авторитету держави як інституту, див.: [10]). Акту-
альним завданням для сучасної політичної науки 
є інтеграція різних теоретико-методологічних 
підходів для досягнення спільної мети неуперед-
женого й комплексного дослідження політичного 
перформансу як суто політичного явища. Для 
досягнення цієї мети необхідно абстрагуватися 
від впливу конкретних емпіричних випадків (не 
зважаючи на їх резонансність і креативний підхід, 
як свідчить приклад з Німеччини [8]) і створити 
потужну статистичну базу.

Висновки. Таким чином, політичний перфор-
манс на загальнотеоретичному рівні розгляда-
ється як засіб привернення уваги як широких 
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верств виборців, так і масових груп населення. 
Змістом політичного перформансу вважається 
політичне повідомлення, яке не має текстової або 
вербалізованої частини.

Зазначене повідомлення, як правило, закодо-
ване в діях або рухах певної спрямованості або 
мистецького жанру. Воно має на меті формування 
емоційного тла, яке виробляє ставлення до пев-
ного політичного суб’єкта або політичної ситуації 
чи окремих політичних подій.

Теоретичне осмислення політичного перфор-
мансу в сучасних політичних міждисциплінар-
них розробках ведеться за такими аналітичними 
напрямами: визначається жанрова спрямованість 
політичного перформансу, його кількісні й інші 
об’єктивні параметри аудиторії, вимірювання ефек-
тивності, впливу, типологізація за емпіричними 
проявами.

Основними підходами в стратегії дослідження 
політичного перформансу є розгляд спонтанних 
і навмисне організованих перформансних кампаній.

У першому випадку йдеться про прояви особли-
вої перформансної політичної культури, коли до 
політичних дійств вдаються певні верстви суспіль-
ства, які зайняті у сфері мистецтва. У другому 
випадку йдеться про пояснення стратегії політич-
ної комунікації та застосування перформансних 
політичних технологій у рамках виборчих кампаній 
або інших політичних дій. Інтерпретативні техно-
логії оцінки політичного перформансу виступа-
ють потужним елементом з’ясування змісту кож-
ного окремого творчого дійства. Але водночас 
дослідник має виходити з інтересів політологічної 
предметності й структурної будови демократич-
ної політичної сфери. Перспективами подаль-
шого розвитку теми, порушеної в статті, є аналіз 
суб’єктів політичного перформансу в демократич-
ному політичному процесі.
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Political performance is considered as a special political communication action. The 
directions of theoretical interpretation of the use of political performance in the technologies 
of political propaganda, political PR, agitation are studied. The essence of performance as 
a communicative phenomenon that serves as a basis for understanding the hidden interactions 
of political actors is revealed. The peculiarities of the interpretation of empirical cases 
of political performances as episodes of self-expression of individuals and groups that have 
no other channels for large-scale public self-presentation are established. The importance 
of the lack of public expression of the basic foundations of political interactions as a factor 
in the disclosure of hidden and negative features of competition policy is discussed. The 
postmodern paradigm of multipolar value assessment of the content of political performances 
is studied. The formation of the emotional background, which forms the attitude to a certain 
political subject or political situation or individual political events, is studied.
The fullest expression of political demands and positions of political actors requires the use 
of extraordinary means that can provide a decisive advantage in political competition. Among 
such means, political performance occupies a prominent place as a special political 
communicative action, which has the form of an artistic event, theatrical performance, dynamic 
symbolic action that affects all channels of human perception and allows the viewer to receive 
information about certain political meanings and political messages in extraordinary ways.
The communicative content of political performance is revealed by domestic political 
scientists through the prism of postmodernism as a condition of the political worldview. Artistic 
thinking, political creativity within a specific act of performance enter into unpredictable 
and multidimensional interactions. The inclusion of artistic technologies of dissemination 
of political meanings in the schemes of political communication requires researchers to 
understand the functional positions of political actors and other participants in political 
performances.
Key words: political performance, communicative paradigm, postmodern paradigm, political 
subject, political creativity, political position.
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