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     Постановка проблеми. Хоча загальноприйнятого визначення поняття «деструктивна 

поведінка» не існує, більшість дослідників погоджуються, що деструктивна поведінка є таким 

видом девіантної поведінки, в основі якої лежить деструкція, руйнування [1, 2, 3]. Деструктивна 

поведінка – це руйнівна поведінка, яка характеризується вираженим відхиленням від етичних, 

психологічних і медичних норм і призводить до зниження якості життя, викривленого 

сприйняття дійсності і зниження критичності до своєї поведінки. Вона належить до тих 

соціальних явищ, толерування чи ігнорування тягне яких за собою суспільний занепад і 

загрожує національній безпеці. Такі прояви деструктивної поведінки, як алкоголізм чи 

наркоманія, в сучасному українському суспільстві набули вражаючих масштабів.  

     Дані цих опитувань свідчать,  що 89% підлітків хоча б раз у житті вживали алкогольні напої, 

а за останні 30 днів це робили 60% опитаних підлітків, причому серед учнів 10 класів про це 

повідомили 75%. Щотижневе вживання алкогольних напоїв визнали 20% 13-14-літніх, 27% 

серед 15-річних, 31 % 16-річних та 36% 17-річних [4]. Згідно з іншими дослідженнями, серед 

українських підлітків 13-15 років палять майже 63%, вживають алкоголь – 90%, досвід 

вживання наркотичних речовин мають понад 14% [5]. 

Медики б`ють на сполох: за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, три роки 

тому Україна стала лідером з-поміж 41 країни світу за кількістю підлітків, які регулярно 

вживають алкоголь. У чарку заглядали тоді 40 відсотків дітей [6]. 

 Безумовно, суспільство намагається боротися з цими негативними явищами. В останні 

роки створено ряд програм  профілактики алкоголізму й наркоманії, які враховують провідні 

пріоритети державної молодіжної політики, шляхи, форми і методи реалізації профілактичних 

ініціатив. Серед останніх ініціатив направлених на сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні варто згадати Державну цільову соціальну програму «Молодь 

України» на 2009-2015 роки; її виконання  має створити передумови для гармонійного розвитку 

молодої людини [7].  

       Аналіз останніх досліджень і публікацій. Достатньо уваги проблемі деструктивної 

поведінки приділяють і науковці. Зовсім недавно завдяки підтримки ЮНІСЕФ в україні 

проведено  три комплексні дослідження  «Ставлення молоді до здорового способу життя» 



Державного інституту розвитку сім’ї та молоді (2010 р.), «Огляд молодіжної політики. 

Дослідницька група», що виконувався Центром соціальних експертиз Інституту соціології НАН 

України (2010 р.) та «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді в межах 

міжнародного проекту HBSC» (2010 р.) Українського інституту соціальних досліджень імені О. 

Яременка. 

    Дослідженням деструктивної поведінки молоді у різний час займалися такі вітчизняні вчені, 

як О.Б.Бовть, В.О.Татенко, Б.М.Ткач, С.В.Харченко, М.А.Алемаксін, Н.В.Алікіна, 

М.І.Блонський,  Т.І.Короткова, Т.Н.Курбатока, Н.Ю.Максимова, М.Раттер, Л.С.Славіна, 

Л.В.Бернацька, О.Ю.Дроздов, С.Л.Кравчук, А.Е.Мелоян, С.Г.Шебанова, Є.В.Тополєв, 

Т.В.Палько, С.П.Третьяков тощо. 

   Проте, аналізуючи доробок вітчизняних науковців, неважко помітити, що обсяг уваги, 

приділений різним формам деструктивної поведінки, не є однаковим. Чимало праць приділено 

протиправній поведінці, алкоголізму, наркоманії, курінню, суїциду, і водночас майже відсутні 

роботи, у яких розглядається така форма деструктивної поведінки, як ескапізм. 

   Мета статті – охарактеризувати ескапізм в контексті проявів деструктивної поведінки молоді 

і окреслити його основні види. 

   Виклад основного матеріалу. Англійське дієслово «escape», від якого походить термін 

«ескапізм», має два основних значення: «бігти» і «рятуватись». Науковці визначають його як 

«намагання людини позбавитися впливу навколишнього середовища, загальноприйнятих 

стандартів і норм, поринути у світ ілюзій, міражів та мрій» [8]. 

    Есканізм – це завжди втеча від невблаганної реальності і одночасно – пошук порятунку, 

чудодійного засобу, який дозволить залишитись в цьому житті; пошук останньої соломинки, за 

яку хапається той, хто тоне. У поміркованих дозах ескапізм може бути корисним: залишилося 

чимало спогадів людей, яким у страшних умовах концтаборів допомогла вижити здатність 

занурюватися у світ мрій, ілюзій, «перемикати» свідомість. Проблемою ця здатність стає тоді, 

коли людина втікає не від екстремальних, а від цілком звичайних обставин, коли вона не може 

впоратися з елементарними проблемами, життєвими невдачами і негараздами. І хоча ескапізм 

як соціальне явище стосується усіх вікових груп, найбільш виразних форм він набуває у молоді. 

     З однієї сторони, для осіб пубертатного і постпубертатного віку характерна підвищена 

емоційність, вразливість, схильність «перетворювати муху на слона», а також максималізм 

суджень і рішень. З іншої – молодь, як правило, отримує фінансову підтримку старших членів 

родини і не має своєї сім`ї; іншими словами, вона може собі дозволити втекти від реальності і 

морально, і матеріально (що для особи, яка змушена утримувати себе – і тим більше своїх дітей 

– є проблематичним). До певної міри таку втечу легітимують і певні зразки масової культури 

(про це ми поговоримо дещо нижче). 



    Причини, які спонукають молодих людей вдаватися до ескапізму, різноманітні, хоча й  не 

завжди глибокі. Як правило, занурюються у вигаданий світ індивіди, які відчувають певний 

дискомфорт у світі реальному. Проблеми з комунікацією, відсутність популярності серед 

однолітків, труднощі з навчанням, нещасливе кохання – будь-яка з цих обставин може 

призвести до ініціювання механізму втечі від реальності. В окремих випадках ескапізм може 

мати і глибше коріння: він притаманний і «тим, хто, відчуваючи нестачу чогось у буденному 

житті, шукає це "щось" в іншому місці. Цією нестачею, як правило, є брак Я-образів. Нездатна 

максимально розкрити своє Я в буденному житті, людина змушена розкривати свій потенціал за 

допомогою віртуального світу» [9].  

      Не менш різноманітними, ніж причини, є й форми ескапізму. Ми не поділяємо досить 

популярну тезу, що засобом ескапізму може стати будь-яка активна діяльність, якщо людина 

використовує її в якості компенсації невирішених особистих проблем: адже і спорт, і 

мистецтво, і тим більш кар’єра неможливі без активної взаємодії з іншими людьми. Так, коли  

самодіяльний художник чи поет пише картини чи вірші, він занурюється у власний світ; але 

потім він прагне продемонструвати результати своєї творчості і таким чином «повертається до 

людей». Окрім того, широке трактування ескапізму завуальовує притаманний йому 

деструктивний характер. Тому справжнім ескапізмом – і, відповідно, соціальною проблемою – є 

ті форми втечі від дійсності, коли людина не просто відсторонюється від суспільства, але й 

завдає тим собі реальної шкоди. 

     Психологічна шкода, яку завдає ескапізм, виявляється у різні способи. Насамперед мова йде 

про десоціалізацію – втрату індивідом соціального досвіду, яка відображається на його 

життєдіяльності та можливості самореалізації. Людина ніби спускається на кілька сходинок 

униз: підліток поводить себе як дитина, юнак – як підліток. Особливо виразно ця психологічна 

деградація виявляється в ігроманії – у тій її формі, де мова йде про комп’ютерні ігри. Втім, 

комп’ютер і невіддільна від нього Мережа стали в останнє десятиліття найпопулярнішим 

засобом ескапізму. Не дивно, що у США у вересні 2009  року відкрився перший профільний 

реабілітаційний центр, який лікує Інтернет-залежність. Його першим пацієнтом став 19-річний 

американець, який покинув навчання у коледжі заради онлайн-гри World of Warcraft. Кажуть, 

марафони хлопця за монітором тривали, доки він не засинав прямо на клавіатурі [10]. 

     Логічним завершенням ескапізму є перетворення особи, що втікає від реальності, на 

хікікоморі (в перекладі з японської – «той, хто замкнувся») [11]. Цим терміном Міністерство 

охорони здоров'я Японії визначає осіб, які відмовляються залишати батьківський дім після 

досягнення повноліття, ізолюють себе від не тільки від суспільства, але й від власної сім`ї. 

Життя хікікоморі нагадує перебування у тюремній камері-«одиночці», з тією відмінністю, що 

хікікоморі ув’язнюють себе добровільно, причому термін ув’язнення коливається від шести 



місяців до – в окремих випадках – десятків років. Японська преса зазвичай називає хікікоморі 

суто японським явищем, пов’язаним з особливостями національної культури, але це не 

відповідає дійсності.  Коли у Великій Британії у 2002 році на телебаченні пройшла передача 

про це «суто японське явище», співробітники програми отримали безліч листів і дзвінків від 

глядачів з різних англійських міст, які розповідали про аналогічні випадки [12]. Ніхто не 

проводив досліджень в Україні, але можна припустити, що і в нашій країні є певна кількість 

добровільних в’язнів власноруч створених в’язниць, які не виходять не тільки з будинку, але й з 

власної квартири.  

    Хоча Японія не є єдиною країною, у якій живуть ескапісти-максималісти, її масова культура 

виступає якщо не головним пропагандистом, то принаймні основним популяризатором такого 

способу життя. Важко перелічити усі аніме-серіали, в яких серед героїв присутні хікікоморі, а у 

серіалах «Welcome to NHK!», «Rozen Maiden» та ― Chaos;Head» вони є головними героями. 

Існує також ряд комп’ютерних ігор про хікікоморі («Yume Nikki», «Silent Hill 4: The Room» та 

ін.). «Перші ластівки» мистецької ідеалізації ескапізму з`являються і в Україні, хоча до 

японської масовості їм ще далеко. Учасники гурту «Фоа-Хока», одного з найбільш 

екстравагантних на українській альтернативній сцені, називають свою музику радикально-

ескапістською [13].  

     Стосовно хікікоморі тривають дискусії – чи можна вважати таку поведінку симптомом 

психічного розладу; але очевидно, що довготривала втеча від реальності завдає реальної шкоди 

психічному здоров`ю. Переконливим свідченням цього є доля чи не найвідомішого ескапіста 

усіх часів і народів – баварського короля Людвіга ІІ з династії Віттельсбахів. Останні 10 років 

свого правління він прожив у повній ізоляції не лише від підданих, але від своїх слуг. Людвіг 

спав вдень, а вночі влаштовував бенкети, на які запрошував відомих історичних осіб… в своїй 

уяві.  Людвіг обожнював оперу, але відвідував вистави у свій спосіб: він завжди перебував в 

залі один, і актори грали ролі лише для нього. Коли королю доводилося  брати участь в 

засіданнях державної ради, він вимагав, щоб між ним і іншими учасниками стояла ширма, так 

що його останній секретар ніколи не бачив обличчя свого володаря.  В останні роки життя «він 

все більше відходив від державних справ, занурюючись в створений для себе ідеальний 

романтичний світ» [14]. Стурбований кабінет міністрів пішов на безпрецедентний крок: 8 

червня 1996 року консіліум лікарів на основі показів свідків і без особистого огляду пацієнта 

оголосив Людвіга II  «невиліковно хворим». 9 червня уряд позбавив короля дієздатності. А ще 

через два дні Людвіг потонув за не до кінця з’ясованих обставин в озері біля власного замку 

Берг. 

      Висновки. Отже, ескапізм  постає не лише як психологічна, але й соціальна проблема, яка в 

кінцевому результаті призводить до  до стану соціальної  дезадаптації індивіда. Хоча схильність 



до ескапізму властива кожній людині, вона найчастіше виявляється у переламні моменти життя, 

до яких належить і пубертатний період.  Вікові особливості психіки підлітків  разом з 

проблемами соціалізації і недостатньою увагою зі сторони дорослих можуть ініціювати різні 

форми деструктивної поведінки, у тому числі й втеча від реальності. Для вирішення цієї 

проблеми важливо  усвідомлювати тісний зв’язок, який існує між індивідуальним і суспільним, 

духовним і фізичним здоров’ям. В основі превентивної роботи щодо запобігання ескапізму  має 

лежати увага до психологічних потреб молоді, розуміння її проблем, надання підтримки, 

соціальна емпатія. 
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