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В умовах наростання постмодернізаційних тенденцій в усіх сферах суспільної 
взаємодії політичні суб’єкти, що намагаються зберегти залежність суспільно-полі
тичних та політико-економічних відносин від етнічних, кланових, регіональних, 
сімейно-родинних зв’язків втрачають можливість ефективно пристосовуватись до 
сучасного світу, що швидко змінюється, втрачають легітимність і неминуче зазнають 
поразки. Разом з тим подальша раціоналізація світу, що визначає прискорення техно
логізації, дедалі більше обумовлює відносини (в тому числі легітимаційні) між владою 
та суспільством. Це, у свою чергу, вимагає від особистості та від суспільства в цілому 
оволодіння політичними технологіями, лише завдяки яким особистість та суспільство 
можуть відновити свою роль суб’єктів вибору політичної долі, колективного майбут
нього, довести своє право на демократичний розвиток. Повернення політики в орбіту 
колективного піклування всього суспільства багато в чому пов’язано з оволодінням 
широкими масами технологіями ненасильницької політичної боротьби.

Вищезазначене актуалізує мету статті -  виявити делегітимаційний потенціал тех
нологій ненасильницької політичної боротьби щодо владних структур авторитарного 
режиму.

Технології ненасильницької політичної боротьби, як їх називає Дж.Шарп [21 ,с. 54], 
відіграють одну із особливих ролей серед технологій легітимації/делегітимації влади, 
що виконують функції легітимації дій та лідерів опозиції, а також делегітимації носіїв 
офіційної влади та їхніх можливих відповідних активних заходів. Під технологіями 
ненасильницької політичної боротьби Дж.Шарп розуміє ефективні методи погодженого 
політичного опору диктаторському режиму, які здійснюються на основі стратегічного 
планування, спрямовані на захоплення контролю над державними інституціями та, 
зрештою, призводять до повалення цього режиму та встановлення демократичної 
системи [21,с.10,51,54]. За логікою Дж.Шарпа, будь-який політичний режим, який 
не ґрунтується на ефективному розподілі в суспільстві влади, є диктаторським або 
схильним до встановлення диктатури [21 ,с.51 ]. А це, у свою чергу, означає, що 
більшість режимів у світі є диктаторськими і, відповідно, чутливими до технологій 
ненасильницької політичної боротьби. Особливо це стосується режимів на теренах 
колишніх радянських республік, про що, зокрема, свідчать «кольорові» революції в 
Грузії, Україні та Киргизії, а також зміна влади у Киргизії у 2010 р. До речі, як зазна
чає Г.Почепцов, навчання активістів «помаранчевої» революції здійснювалось у тому 
числі за книгою Дж.Шарпа «Від диктатури до демократії», яка була видана накладом 
12 тисяч примірників [12,с.66]. В анотації до російського видання цієї книги, зокрема, 
відзначалось, що вона «зіграла велику роль у поваленні авторитарних режимів Сербії, 
Грузії, України та інших країн» [21 ,с.4].

Технології ненасильницької політичної боротьби, по суті, є технологіями легі
тимації/делегітимації політичної влади, оскільки ґрунтуються на одному з головних 
принципів легітимації -  ненасильстві. Звідси технології ненасильницької політичної 
боротьби мають великий легітимаційний потенціал, оскільки здебільшого сприйма
ються масовою свідомістю як мінімально необхідні в межах громадянського права 
кожної особистості на протест проти несправедливостей чинної влади, тоді як можливі
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неадекватні насильницькі заходи представників впади проти суб’єктів ненасильницької 
політичної боротьби можуть викликати обурення та інтенсифікацію делегітимаційних 
процесів щодо правлячого режиму.

Слід зазначити, що технології делегітимації чинної політичної впади набувають осо
бливої ефективності при низькій функціональності діючої політичної влади, особливо 
в економічному та комунікативному аспектах. Так, економічна дис функціональність 
неминуче послаблює легітимність діючої політичної влади, яка вимушена своєчасно 
компенсувати таке послаблення, використовуючи ідеологічні та комунікативні ресурси 
підтримки легітимності. Одним із важливих завдань, які мають виконати комунікативні 
технології легітимації, є забезпечення впевненості більшості суспільства у принциповій 
безальтернативності здійснюваного політичного курсу. Це, у свою чергу, передбачає 
налагодження та підтримку зворотного зв’язку діючої влади з суспільством, головним 
критерієм ефективності якого виступає своєчасне та гнучке реагування влади на при
чини та прояви суспільного невдоволення. Певне легітимащйно-технологічне значення 
має забезпечення функціонування механізмів змагальності при заміщенні важливих 
політичних посад та механізмів розширення політичної та громадської участі населен
ня. Причому реально функціонуючі механізми участі населення виконують завдання 
конструктивного спрямування суспільної енергії на вирішення гострих соціальних 
проблем, сприяння у знаходженні оптимальних рішень суспільно значущих питань, 
розділення відповідальності суспільно активними силами з діючою владою за наявну 
суспільно-політичну ситуацію, що дозволяє чинній владі зберігати певний рівень 
легітимності, а зусилля активної частини суспільства спрямовувати на розв’язання 
конкретних суспільних проблем, тим самим позбавляючи соціальної бази делегіти- 
маційні проекти опозиції щодо чинної влади.

Зазначимо, що здатність існуючої влади реалізовувати такі легітимаціно-техно- 
логічні заходи свідчить про спроможність правлячих сил до здійснення політичної 
модернізації. Тут слід відзначити, що демократія має великий легітимаційний потен
ціал, особливо тоді, коли її процедури та механізми допомагають виробляти спільну 
волю суспільства, а не лише отримувати суспільну довіру тим чи іншим політичним 
силам на здобуття влади.

Стимулювання участі населення може здійснюватись за допомогою таких тех
нологій легітимації, як інформування про нагальні проблеми суспільного розвитку, 
публічні зустрічі та форуми з важливих тем суспільного життя, проведення конкурсів 
на кращий соціальний проект з наданням грантів на реалізацію, встановлення премій 
за досягнення у вирішенні соціально важливих питань, організація журі громадян 
(осередків планування) та громадянських майстерень (citizens’ workshop), влаштування 
обговорення місцевих ініціатив, програм соціально-економічного, культурного розви
тку, охорони довкілля [2,с. 18;4,с. 116].

Одну із важливих ролей у забезпеченні легітимності влади відіграє технологія 
інформування про ініціативи правлячих політичних суб’єктів. Особливе значення 
інформуванню в українському політико-владному контексті надає Г.Щедрова, яке, за 
її словами, «має набувати цілеспрямованості й системності» [22,с.391].

Представники правлячих сил, депутати та чиновники часто виходять у своїй 
діяльності з думки про те, що не слід обтяжувати свідомість населення детальною 
інформацією про роботу органів державної влади. Іноді це є ознакою відношення 
чиновників до влади як до власності, а не як до спільної суспільної справи. Як прави
ло, вони вважають, що замість якісної організації системи комунікативної взаємодії 
з населенням кошти краще спрямувати на інші потреби. Проте брак інформації чи її 
неглибокий характер сприяють негативному сприйняттю діяльності владних інститутів. 
І, навпаки, знаючи про певні досягнення, а також труднощі і проблеми в діяльності 
органів влади, громадяни принципово змінюють своє ставлення до них, здебільшого 
на позитивне.

Можна стверджувати, що сьогодні, хто організовує інформування, той і формує 
ставлення суспільства і, відповідно, керує його поведінкою. Зрозуміло, що не можна 
лише інформувати, нічого реально не роблячи для громадян. Цікаво, що саме таке 
враження про функціонування місцевих органів влади з’являється у представників 
територіальної громади, коли інформація не організована на належному рівні. З нашої 
точки зору, технологія інформування для досягнення максимального ефекту у плані 
стимулювання участі населення має застосовуватись у комплексі з такими технологіями,
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як консультування (передбачає вироблення більш-менш єдиної позиції у громадськості 
через обговорення різних точок зору з актуальних питань на різноманітних публічних 
заходах), публічні зустрічі (представників влади з громадськістю для «роз’яснення» 
певних політичних рішень чи позиції владних сил щодо тих чи інших питань сус
пільно-політичного життя) та спільне прийняття рішень (спрямоване на притягнення 
громадян до прийняття готових рішень через їх обговорення в межах журі громадян 
чи громадянських майстерень та на виявлення питань, з яких потенційно чи реально 
є єдина думка у більшості населення) [2,с.18].

Незалежно від функції стимулювання участі населення, ці заходи посилюють легі- 
тимність ініціаторів та їх рішень у суспільному сприйнятті. Так, підняття важливих 
суспільних проблем та пропонування ефективних засобів їх вирішення на публічних 
зустрічах та форумах вигідно позиціонує суб’єктів політики, розширюючи їх легі- 
тимність та підтримку. Журі громадян, громадянські майстерні, публічні обговорення 
спрямовані на легітимацію іноді непопулярних рішень суб’єктів політики [2,с. 18]. Слід 
також зазначити, що дедалі більше енергія участі населення переноситься у віртуаль
ний простір, де за допомогою можливостей Інтернету (зокрема, висловлення думок й 
обговорення на Інтернет-сайтах) та інтерактивних технологій телебачення (наприклад, 
sms-голосування на політичних ток-шоу) у процес осмислення та обговорення нагаль
них соціальних та політичних проблем втягується значна частина суспільства, якій 
непомітно нав’язується певний політичний порядок денний, тобто більша значущість 
одних проблем порівняно з іншими, і, тим самим, культивується більша легітимність 
одних політичних рішень (разом з їхніми ініціаторами та прибічниками) за рахунок 
інших. Тут проблемою на шляху модернізації стає поступове розуміння громадськістю, 
що від їх участі не залежать рішення влади. В результаті ставлення громадськості до 
таких заходів змінюється на негативне чи байдуже.

Одним з головних моментів ефективності делегітимаційних технологій щодо 
діючої політичної влади, на що справедливо звертає увагу Г.Почепцов, є досягнення 
нестабільності [12,с.27], тобто послаблення владного контролю над подіями та ситуа
ціями, що відбуваються у суспільстві, з боку владних сил. Нестабільність, що означає 
нездатність діючої влади контролювати розвиток подій та неготовність відповідати 
за їх наслідки у майбутньому, породжує невпевненість суспільства та недовіру до 
представників офіційної влади. Це, у свою чергу, дає можливість опозиції перехопити 
ініціативу у офіційних владних кіл та нав’язати свій сценарій досягнення бажаного 
майбутнього, свою інтерпретацію причин та можливих варіантів розвитку наявної 
конфліктної ситуації, свою модель контролю розвитку подальших подій. Відповідно, 
у контексті бажаного майбутнього, рушійними силами якого виступають опозиційні 
групи, представники, органи, ідеї та рішення офіційної влади втрачають легітимність, 
а діячі опозиції та ініційовані ними протесті заходи знаходять розуміння у суспільства 
та сприймаються як легітимні на фоні будь-яких контрзаходів нелегітимних владних 
структур. Тут можна вести мову про застосування принципу «легішмності майбутньо
го», про застосування якого при зміні режимів згадує С.Хантінгтон [18,с. 161]. Данину 
поваги до принципу «легітимності майбутнього» віддає Ж.Сегела, коли зазначає, що 
«голосують за майбутнє, а не за минуле», оскільки «у народів немає ні пам’яті, ні 
вдячності» [13,с.194].

Досягнення нестабільності, послаблення владного контролю, що може призвес
ти до зміни політичного режиму у результаті ефективних технологій легітимації/ 
делегітимації влади з боку опозиції, на думку Г.Почепцова, відбувається у трьох 
просторах -  інформаційному, когнітивному та фізичному [12,с.24]. Відповідно, і тех
нології легітимації/делегітимації влади мають здійснюватись та досягати необхідних 
результатів у цих трьох просторах. На інформаційному просторі однією з головних 
технологій легітимації влади виступає агітація, яка виконує функцію активізації масової 
свідомості та підключення широких мас до суспільно-політичної діяльності. Поняття 
«агітація» (походить від латинського agitatio -  приведення в рух, спонукання) означає 
найважливіший засіб впливу на свідомість і настрій широких мас, з метою спонукання 
до політичної чи іншої активності через поширення певних ідей та гасел за допомогою 
як усних виступів, так і різноманітних документів. Успішність агітації, яка в основному 
спрямована на емоційне сприйняття суспільно-політичної ситуації, дає поштовх для 
змін на когнітивному просторі. У свою чергу, на когнітивному просторі технології 
легітимації реалізують функцію впровадження моделей суспільно-політичної реаль
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ності, які посилюють легітимність опозиційних сил та делегітимують структури та 
представників офіційної влади, тим самим роблячи на фізичному просторі будь-які дії 
опозиції легітимними, а дії структур офіційної влади нелегітимними, оскільки вони 
входять у протиріччя з інтерналізованим на рівні індивідуальної свідомості сценарієм 
досягнення бажаного майбутнього. У здійсненні технологій легітимації влади на когні
тивному просторі одна із головних ролей належить політичним лідерам, які для впливу 
на суспільне сприйняття наявної ситуації та очікуваного майбутнього застосовують 
технології вербалізації, метафоризації, міфологізації, маніпуляції, нейролінгвістичного 
програмування. Як зауважує Г.Почепцов, політичні лідери «високо оцінюються тоді, 
коли вони можуть побачити майбутнє, щоб повести населення саме туди» [11,с.358].

Велике значення у процесі легітимації політичної влади мають легітимні інтер
претації. Точніше, норми та правила інтерпретації реальності, за якими відбувається 
легітимація/делегітимація політичної влади. Звідси, однією з головних функцій тех
нологій легітимації влади є зміна або підтримка таких норм та правил інтерпретацій, 
які сприяють породженню моделей масової політичної поведінки, сприятливих для 
посилення легітимності носіїв чи претендентів на владу. Зміна правил інтерпретації, 
на думку Г.Почепцова, може відбуватись внаслідок когнітивного вибуху, «коли при
пиняють працювати старі правила інтерпретації та реінтерпретації» [І2,с.70].

Однією з головних причин породження когнітивного вибуху можуть виступати агі
таційні та пропагандистські заходи, внаслідок яких інфільтруються у масову свідомість 
такі моделі сприйняття реальності, що дозволяють вже відомим фактам набувати навіть 
протилежного значення, і, відповідно, спрямовувати масову поведінку у необхідне 
русло підтримки певних політичних сил у боротьбі за владу. Тут, наприклад, можна 
вести мову про такі технології легітимації влади як контекстуалізація, номіналізація або 
рефреймінг, які мають безліч варіантів практичного втілення. Наприклад, номіналізація 
«бандитська влада» щодо представників кучмівського режиму під час «помаранчевої 
революції» у 2004 р. в Україні схиляла масову свідомість до сприйняття усіх дій офі
ційної влади як нелегітимних та злочинних. Досить розповсюдженим та ефективним 
варіантом контекстуалізації, зміни контексту розгляду суспільно-політичної ситуації, 
особливо з точки зору прирощення легітимності влади, є вселяння оптимізму щодо 
майбутнього шляхом оприлюднення фантастичних планів та програм розвитку країни 
або через демонстрацію впевненості у прийнятих рішеннях та здійснюваних заходах.

Одним із варіантів рефреймінгу може бути така універсальна модель-матриця як 
трикутник С.Карпмана, що нав’язується та активізується технологіями легітимації 
влади, які покликані виконати функцію драматизації подій та ситуацій. Без перебіль
шення можна стверджувати, що завдяки трикутнику Карпмана В .Ющенко у 2004 р. став 
Президентом України, а Ю.Тимошенко разом зі своїм блоком -  декілька разів змогла 
виграти парламентські вибори і в 2007 р. знову очолити Український уряд [5,с.61]. 
Детальніше зупинимось на сутності та значущості трикутника Карпмана.

У 1968 р. психолог С. Карпман узагальнив ідеї автора транзакційного аналізу Еріка 
Бьорна, запропонувавши все різноманіття ролей, описаних Е.Бьорном в «Іграх, в які 
грають люди», звести до трьох основних -  Переслідувача, Жертви та Спасителя. Цей 
драматичний трикутник С.Карпман запропонував для аналізу і розв’язання, перш за 
все, психологічних проблем у міжособистісних взаєминах, які є у тій чи іншій мірі 
наслідком безвідповідальності їх учасників. Проте трикутник, як виявилось, може бути 
не лише добрим методологічно-дослідницьким інструментарієм, але й ефективним 
технологічним засобом, особливо у сфері легітимації політичної влади. По-перше, 
тому що надає широкі можливості для мотивації своїх дій усім учасникам трикутни
ка; по-друге, тому що відволікає від раціонального сприйняття подій, переводячи їх 
інтерпретацію на емоційний рівень; по-третє, тому що призводить до віртуалізації 
реальності, підміни вирішення реальних політичних проблем питаннями взаємодії 
персонажів політичного спектаклю на екранах телевізорів; по-четверте, тому що 
наповнює особливим значенням різні способи та форми легітимації політичної влади -  
від палких висловлювань на тему підтримки одних сил і відстороненню від важелів 
управління інших до голосувань та масових акцій. Отже, трикутник Карпмана як 
модель-матриця технологій легітимації влади, що виконують функцію драматизації 
політичних ситуацій та подій, сприяє, з одного боку, відходу масової свідомості від 
адекватного сприйняття реальності, а з іншого -  підвищує політичну активність 
населення, каналізуючи її в русло легітимації одних політичних сил і персонажів за
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рахунок втрати влади конкуруючими силами. Слід також наголосити, що ефективність 
трикутника Карпмана як технологічного інструментарію легітимації влади багато в 
чому обумовлена безвідповідальністю політиків, які працюють не на стратегічні інтер
еси держави, а на утримання та збільшення електоральної підтримки, так і більшості 
громадян пострадянського простору, які перебувають у лещатах патерналістських 
настроїв, звиклих миритися з нехтуванням власного гідністю, соціальною несправед
ливістю та нерівністю у повсякденній реальності, але при цьому готових до подвигу у 
відповідь на вплив візуальних персонажів політреклами чи емоційний месідж обуреного 
політика з телеекрана [5,с.61].

Трикутник Карпмана в українській політиці як мета-модель технологій легітимації 
влади активно використовується з 2000 р. Одним з перших випадків його використання 
були звинувачення Адміністрації Президента Л.Кучми у вбивстві журналіста Г.Гонгадзе 
і початок протестної кампанії «Україна без Кучми». Відповідно, режим Л.Кучми, його 
оточення та ставленики виступили в ролі Переслідувача (не лише журналістів, але і 
демократичних сил і народу України в цілому), Жертвою став не лише журналіст, але 
і народ, позбавлений правди і справедливості, а в ролі Спасителя виступили політич
ні сили, які взяли участь в акціях «Україна без Кучми». Проте, оскільки трикутник 
Карпмана передбачає постійну зміну ролей, учасники акцій «Україна без Кучми» у 
зіткненнях з органами правопорядку режиму Кучми мали стати новою Жертвою, а народ 
разом з новим претендентом на президентський пост -  виступити в ролі Спасителя. 
До 2004 р. цей сценарій повністю не вдалося реалізувати, але здійснені технології 
легітимації на базі цієї моделі дали необхідний результат у вигляді масових акцій під
тримки В.Ющенка як претендента на президентський пост.

Г.Почепцов використовує дещо інше символічне наповнення трикутника 
С.Карпмана (на місце Переслідувача ставить Ворога, а на місце Спасителя -  Героя), 
надаючи йому роль активатора міфологічної свідомості та відмічаючи високе делегі- 
тимаційне значення цієї моделі. За його словами, делегітимації влади сприяють «як 
звинувачення у корупції, так і поява жертви. Жертва, -  нагадує він, -  є обов’язковим 
компонентом оксамитових революцій з часів Чехословаччини, що не лише делегітимізує 
владу, але і заздалегідь зв’язує їй руки у відношенні силових варіантів. Одночасно це 
надихає маси на більш активну участь в акціях протесту, оскільки породжується стан
дартний міфологічний конфлікт: герой від імені цивілізації -  дикуни від імені влади. 
Саме нелюдський характер ворога уявляється явною прикметою породження і активації 
міфологічної свідомості. Ірраціональність тут важлива для того, щоб позбавитись від 
страху перед владою...» [12,с.41].

Зазначимо, що опозиційні сили до режиму Л. Кучми з початку акцій «Україна без 
Кучми» застосували цілу низку ненасильницьких технологій політичної боротьби з 
метою делегітимації існуючої влади. Серед найбільш помітних з них слід назвати акцію 
«народний трибунал», яка була проведена у лютому 2001 р. у більшості великих міст 
України. Її сутність полягала в імітації судового процесу, в ході якого Кучма був визна
ний винним у зникненні журналіста Г.Гонгадзе, переслідуванні політичних діячів та 
незалежних ЗМІ, корупції, хабарництві, покриванні розкрадачів, в зловживанні владою 
та спробі конституційного перевороту. Також заслуговує уваги акція, яка полягала у 
створенні наметових містечок на центральних площах великих міст України під гас
лом «Зона, вільна від Кучми». Для ліквідації таких наметових містечок кумівський 
режим використовував як законні, так і незаконні методи. Законні полягали у ліквідації 
наметових містечок за рішенням судів, а незаконні -  у знищенні цих містечок пере
вдягнутими співробітниками силових структур (наприклад, у Дніпропетровську та 
Києві). Достатньо цікавою була акція опозиції «скорботна хода пам’яті постраждалих 
від режиму Кучми» (зокрема, пам’яті В.Чорновіла та Г.Гонгадзе), яка проводилась 
ФНП 24 березня 2001 р. та зібрала п ’ять тисяч учасників.

До делегітимаційних технологій опозиції, спрямованих проти офіційної влади, слід 
віднести депутатські запити Верховної ради до генпрокурора з вимогою порушити 
карну справу проти Президента. Так, опозиційна частина Верховної ради 5 березня 
2002 р. підтримала такий запитГ.Омельченка, А.Єрмака та В.Шишкіна з обвинувачен
нями Л.Кучми в скоєнні дій, що сприяли прем’єр-міністру П.Назаренку організувати 
вбивства народних депутатів Є.ЩербаняіВ.Гетьмана [15]. 6 березня2002 р. Верховною 
радою був підтриманий запит про порушення карної справи проти Л.Кучми у зв’язку 
з замахом на народного депутата О.Єльяшкевича [16].

Ґілея ПОЛІТИЧНІ НАУКИ Випуск 64

454



Очевидно, однією із найбільш ефективних делегітимаційних технологій, спря
мованих проти режиму Л.Кучми, стало звинувачення Президента у причетності до 
незаконних (всупереч рішенням міжнародних організацій) поставок зброї до Іраку. 
З цим звинуваченням виступив голова парламентської комісії по справі Г.Гонгадзе 
О.Жир у березні 2002 р. Основою для звинувачень слугували записи О.Мельниченка. 
О.Жир фактично звинуватив Л.Кучму і в загибелі голови компанії «Укрспецекспорт» 
В.Малева, який виконував доручення Президента щодо поставок зброї [19,с.213]. Як 
відомо, за наслідками цього звинувачення восени 2002 р. вибухнув «кольчужний» 
скандал, а американські спецслужби визнали справжніми плівки М. Мельниченка [20].

Ціла низка успішних технологій легітимації/делегітимації влади була застосована 
політичними суб’ єктами, які підтримували В.Ющенка на президентських виборах 2004 
року, насамперед, неофіційною громадською молодіжною організацією «Пора!», пер
сональними та інституційними суб’єктами, об’єднаними у межах Блоку Ю.Тимошенко 
(БЮТ) та блоку «Наша Україна», які увійшли в історію як «помаранчеві» політичні 
сили. Повна поразка політичних суб’єктів «помаранчевого» табору в ролі правлячих 
сил жодним чином не применшує надзвичайну майстерність застосування ними техно
логій легітимації/делегітимації влади, які дозволили успішно протидіяти величезному 
адміністративному та фінансовому ресурсам провладних «біло-синіх» політичних сил 
та переконати більшість громадськості України у наявності гідного альтернативного 
вибору. З нашої точки зору, саме успішна демонстрація більшості суспільства кращої 
альтернативи вибору, порівняно з «провладним» кандидатом, стало головною темою 
та свідченням ефективності використаних «помаранчевими» силами технологій легіти
мації/делегітимації влади. До таких технологій слід віднести технологію відстоювання 
демократії, технологію легітимації на основі моделі трикутника С .Карпмана, ціннісно- 
мобілізуючі технології, технологію бунтівливого кандидата, технології міфологізації, 
візуалізації та віртуалізації, дієві психологічні та комунікативні технології.

Відстоювання демократії як технологія легітимації політичної влади є дуже ефек
тивною в умовах кризи авторитарних чи напівавторитарних політичних режимів. Її 
сутність полягає в активізації бажання мас володарювати над світом або принаймні 
керувати власного долею через актуалізацію демократичних ідеалів та висунення 
необхідності захисту демократичних принципів політичного управління як запоруки 
звільнення суспільства від зловживань та свавілля представників влади. Бажання 
демократії як прагнення до свободи самим управляти своїм життям було однією з 
головних передумов багатьох революцій. Демократія дає масам надію, що, по-перше, 
буде обмежено свавілля різного роду влади, зокрема бюрократичних структур, на 
суспільне та приватне життя, по-друге, буде більш справедливо проведений розподіл 
соціальних благ, по-третє, будуть ліквідовані привілеї (окремих соціальних груп або 
категорій громадян), які породжують соціальну нерівність. Як відомо, «помаранчеві» 
сили на президентських виборах 2004 р. позиціонували себе борцями за демократію 
проти «кучмівського» авторитарного режиму, намагаючись у будь-який спосіб створити 
враження, що вони виступають не за перемогу свого кандидата на президентських 
виборах, а за торжество демократії в Україні.

Дуже вдало була застосована «помаранчевими» політичними суб’єктами техно
логія легітимації на основі трикутника С.Карпмана. Як вже зазначалось, її сутність 
полягає у драматизації політичної реальності через приписування взаємопов’язаних 
символічних ролей -  Переслідувача, Спасителя, Жертви -  основним її рушійним силам, 
зокрема, правлячій верхівці, опозиційному табору та народу. Багато в чому саме завдяки 
здійсненню технології легітимації на основі моделі трикутника С .Карпмана була забез
печена масовість акцій підтримки В. Ющенка як претендента на президентський пост. 
Звинувачення правлячої верхівки у смерті журналіста Г.Гонгадзе, у фальсифікаціях 
спочатку виборів мера в Мукачеві, а потім і президентських виборів восени 2004 р., 
дозволили нав’язати громадськості України сприйняття політичної реальності кінця 
2004 р. у руслі моделі трикутника Карпмана, оскільки була наявна Жертва -  кандидат, 
який програв, і одночасно обманутий народ України, Переслідувач -  команда про- 
владного кандидата В.Януковича, винна в фальсифікаціях, і Спаситель -  організатори 
і учасники Майдану, що уособлював волю обуреного народу України [5,с.61-62]. 
Використання отруєння самого ВЮщенка як технології легітимації також вписується 
в модель трикутника Карпмана. Є Жертва -  ВЮщенко, є Переслідувач -  режим Кучми
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та його ставленик В.Янукович і є Спаситель -  народ, який мав вийти на Майдан і 
захистити свій вибір і «свого президента».

Політичними суб’єктами з «помаранчевого» табору ефективно були використані 
ціннісно-мобілізаційні технології. їх здійснення передбачає такі послідовні етапи: 1) 
актуалізація загрози чи нестачі належного забезпечення важливої суспільної цінності; 
2) висування пропозицій подолання можливих загроз чи нестач; 3) прийняття рішень та 
вчинення дій, спрямованих на усунення таких загроз. Як відомо, найбільш значущими 
із цінностей, на яких робили наголос «помаранчеві» сили, за визнанням М.Томенка, 
були свобода вибору, свобода слова, свобода думки, самореалізації, соціально-еконо
мічна свобода та гідність [17]. М.Погребинський звертає увагу на значення загрози 
національним цінностям значної кількості виборців В.Ющенка, яка, на його думку, 
стала однією із головних причин масової мобілізації Майдану [10,с. 113].

Заслуговує на увагу успішне застосування технології бунтівливого кандидата, 
що передбачає консолідацію протестних настроїв суспільства та їх персоналізацію 
у бунтівливому кандидаті, у даному випадку в особі В. Ющенка, якого у квітні 2001 
року Президент Л.Кучма відправив у відставку з поста прем’єр-міністра у зв’язку з 
тим, що побачив у ньому небезпеку для своєї влади у контексті протестної кампанії 
«Україна без Кучми» [10,с.108]. В основі цієї технології -  радикальне протистояння 
бунтівливого кандидата (та його політичної сили) проблемам суспільно-політичного 
розвитку як природного наслідку байдужості, нездатності та зловживань представників 
правлячих політичних сил.

Достатньо ефективними є технології міфологізації, візуалізації та віртуалізації. 
Технологія міфологізації політичної реальності відобразилась, насамперед, у при
своєнні подіям 22 листопада -  8 грудня 2004 року назви «помаранчева революція». 
Слово «революція», особливо для вихованих на радянській історії, означає набагато 
більше, ніж зміна еліт при владі, моральне оновлення влади або підвищення соціальних 
виплат, це пряме вказування на можливість існування принципово нової реальності, 
іншого, більш гідного, життя [9,с.98]. Саме створення міфологізованої революційної 
реальності завдяки лише застосуванню терміна «революція» дало велику перевагу 
«помаранчевим» силаму легітимаційному плані. Виходило, що «біло-сині» виступали 
лише за перемогу свого кандидата, тоді як «помаранчеві» боролися за встановлен
ня нового, справжнього порядку в суспільстві [9,с.98]. Велику роль у забезпеченні 
легітимації претензій на президентську владу В.Ющенка та акцій його прибічників 
зіграла технологія візуалізації, яка завдяки використанню яскравого кольору та зручної 
у застосуванні атрибутики спростила форму приєднання до протесту та, відповідно, 
полегшила приєднання до протестуючих на Майдані солідарних з ними людей по всій 
країні. «Виразити свій протест проти влади демонстративно стало дуже просто: достат
ньо було пов’язати помаранчевий шарфик чи стрічечку. Так створювалася мовчазна 
змова всіх проти влади» [3,с.61], -  зазначав С.Марков. За твердженням Г.Почепцова, 
«активне використання візуальної символіки опозицією багаторазово посилювало її 
силу. Помаранчевий колір, стікери, плакати, листівки -  всі вони є довгостроковими 
конструкціями, здатними притягнути до себе увагу безлічі людей» [12,с.ЗО]. Своєрідною 
варіацією технології віртуалізації став Майдан, який мав уособлювати собою весь 
народ України, його настрої та волю. Це, зокрема, підкреслювали учасники Майдану, 
тримаючи плакати з назвами різноманітних регіонів країни, звідки вони приїхали. 
Створюючи постійні інформаційні приводи під керівництвом своїх організаторів, 
Майдан користувався постійною увагою як вітчизняних, так і зарубіжних ЗМІ. У 
результаті завдяки ЗМІ образ протестуючого Майдану став уособленням повсталого 
проти несправедливостей влади народу України, тобто став свого роду гіперреальністю, 
чия значущість, насамперед за наслідками, набагато перевершила значущість реальної 
волі народу, що була офіційно зафіксована у другому турі президентських виборів.

Серед психологічних технологій легітимації, що ефективно застосували політичні 
суб’єкти з «помаранчевого» табору, слід назвати, перш за все, демонстрацію впевне
ності у перемозі, до якої, зокрема, активно вдавалася Ю.Тимошенко. Так, вже у серпні 
2004 р. вона демонструвала непоборну впевненість у перемозі ВЮщенка, у тому числі 
розглядаючи як варіант її досягнення організацію масових акцій. «Ми нагромадили 
чималий досвід того, як піднімати людей на акції непокори, і цей досвід дає нам право 
сподіватися, що цього разу народ не програє» [6], -  стверджувала Ю.Тимошенко за два 
місяці до виборів у інтерв’ю одній із центральних газет. М.Погребинський інтерпре
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тує технологію демонстрації впевненості в перемозі як «вселяння віри у можливість 
повалення режиму» [10,с. 112]. До ефективних психологічних технологій легітимації, 
які використовувались організаторами Майдану, слід віднести постійне повторення 
простих та емоційно насичених гасел, зокрема, «Свободу не спинити!», «Кучму геть!», 
«Ганьба ЦВК!», «Ющенко -  так!», «Банду геть!», «Ні -  брехні» «Разом нас багато -  нас 
не подолати!», «Схід і Захід -  разом!». Особливе значення мала психологічна техноло
гія легітимації із арсеналу деструктивних культів та тоталітарних сект, яка в науковій 
літературі отримала назву «бомбардування любов’ю» [1 ,с.ЗЗ 1 ;7,с.23;8]. Її сутність 
полягає у створенні враження гармонії, єдності, спільності інтересів між суб’єктами 
здійснення технології та їх об’єктами внаслідок демонстрації різноманітних проявів 
любові, турботи та позитивного ставлення до незнайомих, іноді вороже налаштованих, 
людей. Як відомо, учасники «помаранчевих» акцій протесту в Києві, користуючись 
словами одного із командирів Майдану Т.Стецьківа, морально «розкладали» спецназ 
[14] та своїх опонентів із «біло-синього» табору, даруючи квіти, обіймаючи, розва
жаючи, роздаючи поцілунки, пригощаючи чаєм та кавою. Як пригадував Ю.Луценко, 
все довкола було «вкрито квітами -  і КамАЗи, і щити спецназівців. Люди їм сигарети 
клали, гарячі чай і каву приносили...» [14]. Таке братання було однією із ефективних 
складових забезпечення підтримки та перемоги учасників протестних акцій на Майдані.

До успішних комунікативних технологій у легітимаційному плані слід віднести, 
насамперед, захоплення комунікативної ініціативи. За рахунок того, що Майдан став 
головною подією в країні, розгортання якої приковувало інтерес телеглядачів до 
репортажів та трансляцій ЗМІ, присвячених йому, лідери опозиційних сил отримали 
можливість у спілкуванні з Майданом нав’язувати більшості населення України своє 
бачення політичної ситуації без цензурних обмежень та критичних зауважень з боку 
опонентів. Недарма у зв’язку з цим, один із організаторів Майдану В.Філенко відзна
чав його функціональну важливість як інформаційно-пропагандистського центру для 
усієї України, звідки можна робити ключові повідомлення, називав «великою базою 
навчання, агітації, пропаганди й одностороннього спілкування з виборцями» [14]. До 
того ж, вплив повідомлень «помаранчевих» лідерів на громадськість посилювався за 
рахунок прихильних вигуків учасників Майдану. Досить вдалою у технологічному 
плані є і сама комунікативна форма проведення масових акцій «помаранчевими» -  
розважально-музична чи фестивальна, яка сприяла ефективному виконанню функції 
утримання уваги до протестного заходу широких мас та підтримки його учасників в 
активному стані.

Висновки. Отже, технології ненасильницької політичної боротьби мають зна
чний делегітимаційний потенціал щодо владних структур авторитарного режиму. 
Основними чинниками, які визначають їх дієвість у боротьбі з офіційною владою, є, 
по-перше, неефективність існуючого політичного режиму у вирішенні соціальних та 
економічних питань, а також у налагодженні двобічної та багатоканальної комунікації з 
суспільством; по-друге, нестабільність внаслідок послаблення владного контролю над 
подіями та ситуаціями, що відбуваються у суспільстві, з боку владних сил; по-третє, 
застосування насильницьких дій з боку офіційної влади та, як наслідок, виникнення 
жертв; по-четверте, наявність прийнятної для більшості суспільства ідейно-політич
ної альтернативи існуючому режиму та впевнених у перемозі сил, що виступають її 
активними та послідовними прибічниками.
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Высоцкий А.Ю. Технологии ненасильственной политической борьбы: делегити- 
мационный потенциал в отношении властных структур авторитарного режима

Раскрыта сущность технологий ненасильственной политической борьбы. 
Проанализированы особенности их применения в украинских реалиях. Определены 
факторы действенности таких технологий в отношении делегитимации властных 
структур авторитарного режима.

Ключевые слова: технологии, ненасильственная политическая борьба, делегити
мация, режим, политическая власть, легитимность, авторитаризм,

Vysotskyi, O.Y. Technologies of nonviolent political struggle: delegitimation potential 
concerning power structures of an authoritarian regime

The essence of technologies of nonviolent political struggle is disclosed. Particularities in 
using ones in Ukrainian reality are analyzed. Factors of effectiveness of such technologies to 
delegitimize authoritarian power structures are defined.

Key words: technology, nonviolent political struggle, delegitimation, regime, political power, 
legitimacy, a uthoritarianism.
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