
Альманах науки 

 

22 

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ  
УДК 811.111 

Кучеренко С. В.  

кандидат психологічних наук, доцент  

 

КОНЦЕПТ БЕЗСИЛЛЯ ТА РЕСЕНТИМЕНТ В ОСОБИСТІСНИХ 

НАРАТИВАХ МЕШКАНЦІВ КРИМУ 
 

У статті методом наративного аналізу досліджено особистісні наративи кримчан «Моє життя до та після 
анексії Криму». Такий текст можна назвати наративом безсилля – описом спостерігання за змінами навколишнього без 
можливості впливу. Ресентимент за результатами нашого дослідження рідко трапляється в особистісних наративах 
кримчан, причому негативна оцінка спрямована як проти російських окупантів та нових порядків, так і проти самих 
кримчан. В першому випадку наявні цінності відкритості до змін та турботи про оточуючих, у другому – цінності 
збереження (безпека, конформність та традиція). Об’єктом ресентименту є самі мешканці Криму, які не вміють бути 
вірними традиціям та Батьківщині. Серед емоцій домінують провина та страх. 
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Актуальність статті. Соціополітична 

ситуація, яка склалася внаслідок подій лютого-
березня 2014 року на Кримському півострові 
сприяє амбівалентному ставленню його 
мешканців до анексії півострова, але це 
зовнішні прояви певних внутрішніх 
феноменів, які варто дослідити, щоб визначити 
чинники та умови такого ставлення. 

Постановка проблеми. Проблема полягає 
у тому, які психологічні чинники сприяють 
негативній оцінці кримчанами фактичної 
відірваності (юридичної, економічної, 
політичної, культурної) від материкової 
України та чи сприймається вона як проблема, 
чи є тільки труднощами побутового характеру.  

Формулювання цілей статті. В статті 
методом наративного аналізу буде досліждено 
особистісні наративи кримчан щодо зміни 
політико-економічного статусу півострова 
внаслідок подій лютого-березня 2014 року. 
Дослідження здійснено у 2016-2017 роках та 
має на меті виявлення внутрішніх чинників та 
зовнішніх ознак наративної інтерпретації 
кримчанами факту анексії півострова. 

Виклад основного матеріалу. Вихідною 
методологією наративної психології є 
методологія постмодернізму, яка базується на 
тлумаченні мови як засобу конструювання 
реальності, насамперед, реальності особистого 
досвіду. При цьому, постмодерністи фіксують 
увагу на тому, як наша мова конституює наш 
світ та наші переконання. Саме в мові спільноти 
конструюють власне бачення світу, і кожний 
раз, коли ми говоримо, ми створюємо реальність 
[5; 11; 12]. Другим підґрунтям наративної 
психології є соціальний конструктивізм, основні 
ідеї якого теж розвиваються у межах 
постмодерністської методології.  

Ідея соціального конструювання реальності 
спирається на такі постулати: 

1. Світ не постає перед людиною 
об'єктивно, вона осягає реальність через 
досвід, що знаходиться під впливом мови. 

2. Мовні категорії формуються у соціальній 
взаємодії, тобто мають соціальну природу. 

3. Розуміння дійсності в даний момент 
залежить від діючих норм та соціальних 
конвенцій. 

4. Соціальне розуміння дійсності, що 
формується в процесі соціальної взаємодії, 
великою мірою визначає людське життя [5]. 

Таким чином, світ, в якому ми живемо та 
діємо, – це сконструйований нами (свідомо чи 
несвідомо) світ, до якого ми адаптовані, який є 
зручним та передбачуваним. Вихід з нього 
створює почуття дискомфорту та бажання знову 
повернутися у цей звичний, обжитий «наш» світ. 
Конструюємо ми цю «дійсність другого 
порядку» на основі культурних моделей, 
виходячи із власного досвіду – як особистого, 
так і досвіду спілкування з іншими. 

Тематика наративів кримчан: 1) події кінця 
2013 – початку 2014 рр. (до березня); 
невідомість, страх перед невизначеністю 
майбутнього; 2) невизначеність майбутнього, 
труднощі поїздок до Криму (до родичів); 3) 
розділення родини та втрата доньки («Росія 
крім горя нічого хорошого не принесла»); 4) 
відсутність свободи слова, неможливість 
говорити те, що прагнеш; 5) готовність до 
життя в статусі іноземця (громадянина 
України); 6) амбівалентна оцінка змін 
соціального середовища в результаті окупації; 
7) відсутність реальної допомоги держави 
України для ВПО (внутрішньо переміщених 
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осіб) та економічно-політична неповноцінність 
кримчан, які отримали паспорти громадян Росії. 

Загальним для усіх текстів є звернення до 
опису навколишнього соціально-політичного 
середовища, ніхто з респондентів не написав 
про зміст власного життя, його наповнення та 
переживання. Увага прикута до зовнішніх 
фатальних факторів, впливати на які ніхто з 
авторів не міг. Такий текст можна назвати 
наративом безсилля – описом спостерігання за 
змінами навколишнього без спроб втручання 
(або такі спроби були неуспішні). Подібний 
концепт вже зустрічався в історії України, але 
в активній формі – концепт страждання та 
героїзму, з суттєвою перевагою  першого. Так, 
Юлія Павлів [7] вважає, що він міцно 
вкорінений в колективній пам’яті українців і 
цьому сприяють як науково-популярні 
публікацій, так  і підручники з історії України.  

Розглянемо, чи є в особистісних наративах 
кримчан, ознаки ресентименту. Ресентимент 
є особливістю світосприйняття цілого народу 
або окремої соціальної групи, яка, в силу 
певних, як правило, гірких, історичних 
обставин, виражає постійне відчуження, 
приховану образу, безсилу озлобленість і навіть 
пригнічену мстивість [4, c. 78].  

Поняття ресентименту було запроваджено 
(та в подальшому свідомо використовується 
без перекладу з французької мови) Ф. Ніцше 
[6], для розуміння процесу виникнення 
християнської моралі та мало підкреслено 
негативний смисл: «Тоді як благородна 
людина повна віри та відкритості до себе, 
людина ressentiment, позбавлена будь-якої 
відвертості, наївності, чесності і прямоти. Її 
душа викривлена; розум її любить схованки, 
таємні тропи і задні двері; все приховане 
приваблює таку людину як її світ, її безпека, її 
насолода; вона знається на мовчанні, 
злопам'ятстві, очікуванні, в щомиттєвому 
самоприменшенні та самоприниженні». 
Ф. Ніцше вважав, що переживання почуття 
безсилля формує особливу мораль, в якій 
відбувається ціннісна трансформація і 
виправдання власної слабкості: 
«Необразливість (або лагідність) слабкого, 
боягузтво, якого у нього вдосталь, його 
жебрацтво, його неминуча доля бути завжди 
таким, який очікує, отримує надто ладне 
найменування – «терпіння», що так само ладно 
зветься чеснотою; невміння помститися за 
себе називається небажанням помсти, 
можливо, навіть прощенням ("ібо вони не 
знають, що творять, – тільки ми знаємо, що 
вони творять!")» [6, с. 426]. 

Пізніше поняття ресентименту було 
використано М. Шелером [9], який 
використовував його в аналізі різних проявів 
(«ціннісних зміщень») сучасної моралі: 
«Ресентимент – це самоотруєння душі, що 
має певні причини і наслідки. Він є довготривалою 
психічною настановою, яка виникає внаслідок 
систематичної заборони на вираження звичайних 
душевних рухів та афектів, що є природніми та 
властиві людській натурі. Така заборона породжує 
схильність до певних ціннісних ілюзій та 
відповідних оцінок. В першу чергу, характерні такі 
душевні рухи та афекти, як жажда та імпульс 
помсти, ненависть, злоба, зарозумілість, 
заздрість, ворожість, підступність. Важливий 
вихідний пункт у прищепленні ресентименту – 
імпульс мстивості». 

На думку М. Ямпольського [10], 
ресентимент властивий комуністичній 
ідеології вцілому та актуальній ситуації в 
сучасній Росії зокрема: «Комуністична утопія 
цілком вписується в стратегію 
ресентименту, орієнтовану на заперечення 
реальності. (...) Мені здається, що відмова від 
реальності в нинішній Росії прямо пов'язана з 
почуттям безпорадності людей, нездатних 
внести хоча б мізерні зміни в життя своєї 
країни і навіть власної сім'ї». Далі: 
«Особливість російської ситуації, однак, 
полягає в тому, що все російське суспільство, 
від Путіна до останнього стрілочника, рівною 
мірою є носієм ресентименту. Для Путіна його 
витоком є невизнання його і Росії рівними і 
шанованими гравцями на світовій арені, для 
стрілочника – безпорадність перед обличчям 
поліції, чиновників, судів та бандитів. Я 
вважаю, що ресентиментні фантазії влади в 
якийсь момент увійшли в дивний резонанс з 
ресентиментними фантазіями обивателів. І 
світ став трансформуватися. (...) І навіть люди, 
далекі від фантазмів ресентименту, але 
налякані ураганом змін, що відбуваються, 
яким вони не в силах запобігти, систематично 
намагаються заперечувати реальність того, 
що відбувається або хоча б закрити на неї 
очі». Таким чином, можна виділити соціальні 
фактори, що впливають на формування 
ресентиментної настанови в суспільстві. Це 
морально-ціннісне насліддя комуністичної 
епохи, результат впливу висловлювань лідера 
суспільства та його політичної еліти. 

Отже, ресентимент укорінений в 
нездатності позитивно діяти [10]. За Ніцше, він 
є чистою негативністю, реакцією на супротив 
зовнішнього світу. Отже, ресентимент не є 
чимось унікальним – він часто виникає там, де 
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має місце домінування в певному суспільстві 
цінностей більшості, яка змушує меншість 
«грати за своїми правилами» [4]. До 
прихованих форм ресентименту відносять 
упереджено негативну оцінку практично 
всього, що відбувається зараз на території 
півострова. За М. Шелером [9, с. 14]: 
«Ресентиментну критику» відрізняє те, що 
насправді вона зовсім не «бажає» того, що 
видає за бажане; вона критикує не для того, 
щоб усунути зло, а лише використовує зло як 
привід, щоб висловитися». Серед 
проаналізованих семи наративів лише два 
містять ознаки ресентименту. 

А саме: «…Так що, Росія крім горя нічого 
доброго не принесла», «…я вважаю, що не 
потрібно назад Крим повертати – надто багато 
"гнилі" там живе. Безумовно, є невеликий 
відсоток людей, які були і залишаються 
українцями, але цей відсоток дуже малий, щоб 
по поверненні назад терпіти це гнітюче і всім 
незадоволене лайно, яке там живе». В першому 
уривку міститься негативна оцінка самого факту 
анексії Росією Криму, а в другому – негативна 
оцінка більшості населення Криму. Оскільки з 
самого тексту нам відомо, що автор другого 
наративу переїхав з родиною на материкову 
Україну, можна припустити, що звинувачення 
кримчан є наслідком дії механізму 
психологічного захисту – раціоналізації. 
Знецінення того, що закономірно втратиш через 
переїзд на материк, цілком можна пояснити 
раціоналізацією. Якщо звернутись до основних 
емоцій [2], то в особистісних наративах кримчан 
домінує тема провини та звинувачення. Це 
відповідає західній індивідуалістичній культурі 
на противагу східній, якій властивий сором як 
колективне почуття [2]. 

Слід зазначити, що ресентимент на певному 
етапі розвитку етносу може мати і позитивні 
властивості, виступаючи як щеплення від 
можливої асиміляції. 

Подолання ресентименту можливо, в першу 
чергу, в етичній площині, коли у обох сторін 
з'явиться «щире прощення» [4] і будуть 
створені всі умови для адекватного прояву всіх 
зовнішніх проявів «душевного руху».  

Для кращого розуміння шляхів подолання 
ресентименту розглянемо поняття соціального 
капіталу. Соціальний капітал можна визначити 
як певний набір неформальних цінностей чи 
норм, яких дотримуються члени групи, що дає 
їм змогу співпрацювати один з одним [8]. 
Якщо члени групи очікують, що инші будуть 
поводитися чесно, і на них можна покластися, 
вони почнуть довіряти один одному. Довіра 

дає змогу будь-якій групі чи організації 
працювати більш ефективно.  

Усі суспільства мають певний запас 
соціального капіталу; реальні відмінності 
поміж ними стосуються того, що можна 
назвати «радіусом довіри». Тобто, наскільки 
норми співпраці, такі як чесність та 
взаємозв’язок, що притаманні для обмеженої 
групи людей, властиві иншим членам того ж 
суспільства. Очевидно, що важливими 
джерелами соціального капіталу є сім’ї. 

Соціальний капітал є критично важливим для 
здорового громадянського суспільства. Він не є 
рідкісним культурним багатством, що 
передається від одного покоління до наступного, 
і у випадку його втрати він не поновлюється. 
Навпаки, він твориться спонтанно і постійно 
людьми, які живуть своїм щоденним життям [8]. 
Розглянемо, наскільки довіра, чесність та 
готовність до співпраці присутні в просторі 
цінностей. Ш. Шварц [3] виділив базові ціннісні 
орієнтації, якими керується індивід незалежно 
від його культурної приналежності. Серед 
базових цінностей є влада, досягнення, гедонізм, 
прияття ризику, самостійність, універсалізм, 
благочестя, традиція, конформність і безпека. Ці 
цінності об'єднуються в чотири блоки: цінності 
збереження (безпека, конформність, традиція), 
цінності відкритості до змін (самостійність, 
ризик, гедонізм), цінності турботи про 
оточуючих (універсалізм, доброзичливість) та 
цінності самоствердження (влада, досягнення, 
гедонізм). У свою чергу, ці блоки формують 
простір цінностей, що складається з двох осей: 
збереження та відкритості до змін, з одного 
боку, і турбот про оточуючих і 
самоствердження – з іншого.  

Розглянемо, як вищезазначені цінності 
представлені в особистих наративах кримчан 
«Моє життя до та після анексії Криму». 
Перший наратив (жін., 40 р.) містить розповідь 
про «неможливість зрозуміти»: «Абсолютно 
незрозуміло, що відбувається, ніхто нічого не 
пояснює, стає все страшніше від невідомості» 
– це відображення цінностей, протилежних до 
цінностей відкритості до змін (самостійність, 
ризик) за Ш. Шварцем.  

У другому наративі (чол., 20 р.) йдеться про 
поїздки до рідних, які залишились в Криму: 
«…Почуття до окупантів: огида і презирство!!! 
Мене позбавили Батьківщини!!! Поїхав звідти 
27 липня 2014 року, було б все нічого, звикся з 
думкою про новий устрій життя, влаштувався, 
їздив туди раз на рік до рідних, спочатку 
поїздом, потім, коли сполучення припинили, – 
їздив на автомобілі, в цьому році їздив з 
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пересадкою в Новоолексіївці, бо автомобільне 
сполучення перекрили! А зараз, говорять, ще 
складніше! Що далі буде, не знаю!». В цьому 
наративі насамперед проявляються цінності 
відкритості до змін за Ш. Шварцем – «звикся 
з думкою про новий устрій життя», готовність 
долати труднощі в поїздках до родичів, які 
залишились в Криму.  

В третьому наративі (жін.) розкрито 
фатальні наслідки для родини через анексію 
Криму: «Старша донька в березні цього року 
загинула, тому що швидка допомога довго не 
везла в лікарню, не було в неї ні паспорта, ні 
ОМС...зупинка серця в приймальному... 
залишилась у нас її дівчинка 4х років сиротою. 
Не можемо ніяк зробити українське 
опікунство.... Так що, Росія крім горя нічого 
доброго не принесла». У вищезазначеному 
наративі можна виявити цінності відкритості 
до змін за Ш. Шварцем, оскільки автор описує 
готовність долати будь-які труднощі. Ще 
присутні цінності турботи про оточуючих, 
оскільки йдеться про життя дітей та онуки, для 
автора життя членів родини затуляє власне. 

Четвертий наратив (теж жін.): «Цю 
ситуацію добре описує анекдот про собаку, що 
біжить через кордон у країну, де є їжа, а потім 
повертається додому зі словами, – у нас хоч 
голодно, зате гавкати можна. 

І так, годують теж погано». У цьому уривку 
можна помітити цінності відкритості до змін 
(самостійність, ризик, гедонізм) та цінності 
самоствердження (влада, досягнення, 
гедонізм), оскільки переміщення до «країни, де 
є їжа» та результат «годують теж погано» 
важливі насамперед для гедоніста. 

Наступний наратив належить вимушеному 
переселенцю: «Насправді, на перший погляд 
нічого страшного і жахливого там немає. 
Велике кримське "зате не стріляють" і на 
цьому все тримається. Дійсно не стріляють, 
але вже краще б прийшли наші хлопці, та вже і 
почали б стрілянину... Люди живуть вже без 
радісної істерії, як було на самому початку, але 
і признаватися, що жити стало нестерпно не 
хочуть, шепочуться між собою, щоб 
приїжджим не розповідати, як воно насправді... 
Мені здається, найголовніша проблема Криму 
в тому, що там дуже багато приїжджих, немає 
усвідомлення, що це твоя батьківщина, а вже 
патріотизм і зовсім відсутній... І можна, 
звичайно, закидати мене камінням, але я 
вважаю, що не потрібно назад Крим повертати 
– надто багато "гнилі" там живе. Безумовно, є 
невеликий відсоток людей, які були і 
залишаються українцями, але цей відсоток 

дуже малий, щоб по поверненні назад терпіти 
це гнітюче і всім незадоволене лайно, яке там 
живе. Сама чекала до останнього, що 
повернеться все на круги своя, майже три роки 
чекала. Але коли дітей зі школи стали 
виганяти, зрозуміла, що їдемо і назад ніколи 
не повернемося». У вищенаведеному наративі 
йдеться про цінності збереження (безпека, 
конформність, традиція) – мешканці Криму – 
непатріоти, вони не вміють бути вірними 
традиціям, батьківщині. 

Ще один наратив про цінності збереження 
(безпеку): «Головне, що немає впевненості не те 
що в завтрашньому дні, навіть в теперішньому. 
(…) Про майбутнє дітей теж страшно подумать. 
Саме страх – та емоція, що пронизує моє буденне 
життя. Страх втрати роботи чи можливості 
реалізації в обраній царині. Страх за те, що в 
черговий раз якийсь прикордонник буде 
перевіряти особу, звіряючи мене з фото у паспорті 
кілька хвилин і не пропустить. Страх за майбутнє 
своїх дітей. Страх через те, що я не зможу нічого 
вдіяти у цих умовах і вийде все так, «як склались 
обставини». Або їх хтось склав, сидячи в Кремлі 
або деінде, неважливо». Ще у вищенаведеному 
уривку наявні цінності турботи про оточуючих, 
оскільки йдеться про життя дітей. 

Сьомий наратив містить виклад невдалої 
спроби вкорінитися на материку: «Перше, що 
я зробив по приїзді в Київ, я зареєструвався як 
біженець з Криму в київській адміністрації 
Міністерства соціальної політики. І що ж мені 
там запропонували? Мені видали листок 
паперу, без чиєго-небудь підпису та печатки і 
назвали це довідкою. Єдине, що знаходилося на 
цій довідці – порядковий номер моєї реєстрації 
біженця з Криму. А також Мені запропонували 
буквально за 300 гривень зняти в оренду якийсь 
флігель в Київській області. Це все, чим змогла 
допомогти мені держава. Навіть не так, це була 
пропозиція допомоги на той момент». На мій 
погляд, вищезазначений уривок містить 
неготовність до змін, або цінності, протилежні 
до цінностей відкритості до змін 
(самостійність, ризик) за Ш. Шварцем. 

Таким чином, серед семи особистісних 
наративів кримчан, троє з яких є вимушеними 
переселенцями, два наративи містять цінності, 
протилежні до цінностей відкритості до змін 
(несамостійність, неготовність до ризику) за 
Ш. Шварцем, один – цінності збереження 
(безпека, конформність, традиція), один – 
цінності відкритості до змін (самостійність, 
ризик, гедонізм), один поєднує в собі цінності 
збереження (безпека) та цінності турботи про 
оточуючих (універсалізм, доброзичливість), 
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один – цінності відкритості до змін та цінності 
самоствердження (влада, досягнення, гедонізм), 
один – цінності відкритості до змін та 
цінності турботи про оточуючих.  

Висновки, зроблені в результаті дослід-
ження. Отже, ресентимент за результатами на-
шого дослідження рідко трапляється в особис-
тісних наративах кримчан, причому негативна 
оцінка спрямована як проти російських оку-
пантів та їх нових порядків, так і проти самих 
кримчан. В першому випадку в особистісному 

наративі наявні цінності відкритості до змін та 
цінності турботи про оточуючих, у другому – 
цінності збереження (безпека, конформність та 
традиція). Таким чином, об’єктом 
ресентименту у другому випадку є самі 
мешканці Криму, які не вміють бути вірними 
традиціям та Батьківщині. Серед емоцій 
домінують звинувачення та страх. Такий текст 
узагальнено можна назвати наративом 
безсилля – описом спостерігання за змінами 
навколишнього без можливості втручання. 
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В статье методом нарративного анализа исследованы личностные нарративы крымчан «Моя жизнь до и после 
аннексии Крыма». Такой текст можно назвать нарративом о бессилии – описанием наблюдаемых изменений в 
окружающем без возможности воздействия. Ресентимент по результатам нашего исследования редко 
встречается в личностных нарративах крымчан, а негативная оценка направлена как против российских 
оккупантов и новых порядков, так и против самих крымчан. В первом случае присутствуют ценности 
открытости к изменениям и заботы о других, во втором – ценности сохранения (безопасность, конформность и 
традиции). Объектом ресентимента являются жители Крыма, которые не умеют быть верными традициям и 
Родине. Среди эмоций преобладают вина и страх. 
Ключевые слова: личностный нарратив, социальный капитал, концепт бессилия, ресентимент, нарративный анализ.  
 
The article studied personal narratives of Crimeans «My life before and after the annexation of Crimea» by narrative analysis 
method. Such a text can be called a narrative of powerlessness – a description of observing changes in their environment 
without the possibility of influence. The resentment of the results of our study rarely happens in the personal narratives of the 
Crimeans, and the negative assessment is directed both against the Russian occupants and new order, and against the 
Crimeans themselves. In the first case, the existing values of openness to change and concern for others, in the second – the 
values of preservation (safety, conformity and tradition). The object of the resentment are the residents of the Crimea, who do 
not know how to be faithful to traditions and Homeland. Among the emotions dominated guilt and fear. 
Keywords: personal narrative, social capital, the concept of impotence, resentment, narrative analysis. 
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