
101

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

УДК 352.075

В. Луцков,
аспірант кафедри конституційного права

Національного університету «Одеська юридична академія»

ПРОТЕСТНИЙ ПЕРФОРМАНС ЯК ФОРМА 
БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ ЧЛЕНІВ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ЗДІЙСНЕННІ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Актуальність теми дослідження. 
Форми безпосередньої участі членів 
територіальної громади у здійсненні 
місцевого самоврядування – одне 
з найважливіших питань, від вирішення 
яких залежить розвиток населених 
пунктів. Окремі форми з’явились сотні 
років тому і вже встигли стати «кла-
сикою» для багатьох територіальних 
громад у всьому світі. Проте в наш час 
з’являються нові інструменти для без-
посередньої участі членів територіаль-
ної громади, що можуть конкурувати 
в ефективності зі звичними формами. 
Такою новаційною формою безпосеред-
ньої участі членів територіальної гро-
мади у здійсненні місцевого самовряду-
вання є перформанс, який наразі все 
частіше проявляє себе як нестандартна 
протестна форма безпосередньої участі 
членів територіальної громади у здійс-
ненні місцевого самоврядування.

Перформанс був предметом дослі-
дження вчених-культурологів К.О. Бобрин-
ської, Ю.В. Кривцової [1], Роузлі Голдберг 
(Roselee Goldberg) [2], Марвіна Карлсона 
(Marvin Carlson) та інших. У правовій 
науці перформанси та протестні перфор-
манси не розглядались ні в аспекті міс-
цевого самоврядування, ні в аспектах 
публічного адміністрування.

Метою статті є аналіз протестного 
перформансу як складової частини 
відносин місцевого самоврядування; 

розгляд перспектив його застосування 
територіальною громадою для участі 
у вирішенні питань місцевого значення. 

Завданнями роботи є виокрем-
лення ознак перформансу (в тому числі 
протестного перформансу) як мистець-
ко-культурного явища; виявлення спіль-
них та відмінних рис протестного пер-
формансу та найбільш врегульованих 
вітчизняним правом протестних форм 
безпосередньої участі членів територі-
альної громади у здійсненні місцевого 
самоврядування (мітинги, демонстрації, 
страйки); аналіз позитивних та негатив-
них сторін протестного перформансу як 
форми безпосередньої участі членів тери-
торіальної громади у здійсненні місцевого 
самоврядування; надання рекомендацій 
щодо нормативно-правового регулювання 
протестного перформансу в Україні.

Поняття перформансу належить 
до сфери мистецтва [1]. Зокрема, від-
повідно до Сучасної енциклопедії пер-
форманс – система дій виконавця або 
виконавців, розрахована на публічну 
демонстрацію (наприклад, створення 
твору мистецтва або іншої дії, зазвичай 
абсурдистського напрямку) [3]. Одним 
із найбільш усесвітньо відомих відо-
мих перформансів стало «Балканське 
Бароко» 1997 року. Суть перформансу 
полягала в тому, що творець, грома-
дянка Сербії Марина Абрамович, по 
декілька годин в день відмивала кістки 
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від крові. За поясненнями митця, ці 
дії відсилались до загибелі людей під 
час військових дій в Югославії [4]. Без 
пояснень авторки такі дії дійсно могли 
б видатись б абсурдними, але завдяки 
інтерпретації творця вони набувають 
символічного значення та привертають 
увагу до певної проблеми. 

Через те, що перформанс – 
результат творчості, в нього завжди 
є творець, що в абсолютній більшості 
випадків не приховує своєї персони 
(здебільшого він же і виконавець). 
Улай, Марина Абрамович, Петро Паве-
ленський – всесвітньо відомі худож-
ники, імена яких стали відомими саме 
завдяки перформансам і які на них спе-
ціалізуються. Професійних перформан-
систів ще також називають художника-
ми-акціоністами [5–7].

Іншим важливим суб’єктом у перфор-
мансі є «публіка». «Публікою», тобто 
цільовою аудиторією перформансів, 
можуть бути: суспільство всередині кра-
їни (в тому числі територіальні громади), 
людство в цілому, влада (загальнодер-
жавна та/або місцева), міжнародна 
спільнота, окремі фізичні або юридичні 
особи. Окремо варто відзначити осо-
бливу роль засобів масової інформації, 
які виступають «посередниками» в доне-
сенні мети, та значення перформансів 
не лише для цільової аудиторії, але 
й для всіх інших суб’єктів, що можуть 
бути цільовою аудиторією.

Перформанси, так само як і інші 
твори мистецтва, є унікальними і зазви-
чай проводяться одноразово. Більшість 
перформансів також мають власні 
імена: «Балканське бароко» [4], «Трава 
пробиває землю» [8] тощо.

Творчий характер у контексті пер-
формансів означає нетривіальний під-
хід у донесенні певної ідеї до цільо-
вої аудиторії: використання художніх 
метафор, порівнянь і т.д. Тому для 
непідготованої публіки без пояснень 
автора перформанс може не проявляти 
конкретної закладеної ідеї. Саме тому 
такими важливими в багатьох перфор-
мансах є пояснення творця, які розкри-
вають контекст дій, що здійснювалися 
в перформансі.

Наявність таких ознак підтверджує 
й аналіз інформаційних ресурсів із роз-
критим змістом найвідоміших перфор-
мансів. Можна зробити висновок, що 
ознаками перформансу є: наявність пер-
соніфікованого автора (авторів), з однієї 
сторони, та «публіки», з іншої сторони; 
разовий, унікальний характер реаліза-
ції; творчий підхід до створення перфор-
мансу; необхідність пояснення змісту 
перформансу автором (митцем) [2–7].

Разом із тим перформанс може мати 
правову природу, а особливо часто 
пов’язаний із конституційними пра-
вовідносинами. Так, варто продемон-
струвати прояви перформансу в різних 
елементах конституційно-правових від-
носин.

На думку В.Л. Федоренка, об’єктом 
конституційних правовідносин виступа-
ють головним чином вищі суспільно-по-
літичні цінності. Із запропонованого 
вченим списку таких цінностей об’єк-
том конституційних правовідносин, 
пов’язаних із перформансом, частіше 
всього виступають: конституційний 
лад; демократія, влада народу; дер-
жавна влада, місцеве самоврядування; 
права і свободи людини і громадя-
нина; інтереси суспільства і держави; 
ідеологічна і політична багатоманіт-
ність; функції і повноваження держави 
та органів державної влади й осадових 
осіб; право і законність [9, с. 129].

Суб’єктів конституційних право-
відносин, пов’язаних із перформан-
сом, можна розділити на дві великі 
групи: автори, якими можуть бути такі 
суб’єкти конституційних правовідносин, 
як людина, громадянин, член терито-
ріальної громади; та суб’єкти владних 
повноважень, а саме органи місцевого 
самоврядування та державні органи. 

Відповідно, змістом таких конституцій-
них правовідносин є конституційні права 
та обов’язки, що виникають у процесі 
створення перформансу в суб’єктів. Авто-
рами перформансу використовуються 
конституційні права та свободи, передба-
чені ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 39, ч. 1 ст. 54 Кон-
ституції України: право на свободу думки 
і слова, право на вільне вираження своїх 
поглядів і переконань, право збиратися 
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мирно, і, що найголовніше, реалізується 
гарантована Конституцією свобода твор-
чості. Як наслідок останньої, на авторів 
оригінального перформансу має поширю-
ватися конституційна гарантія на захист 
інтелектуальної власності громадян, їхніх 
авторських прав, моральних і матеріаль-
них інтересів, що виникають у зв’язку 
з різними видами інтелектуальної діяль-
ності, передбачена ч. 2 ст. 54 Конституції 
України [10].

Щодо суб’єктів владних повно-
важень у відносинах перформансу, 
то вони набувають право затримати 
автора, якщо перформанс містить 
очевидно протиправні елементи, не 
виходячи за рамки ст. 29 Конституції 
України; або припинити перформанс 
в інтересах національної безпеки та гро-
мадського порядку з метою запобігання 
заворушенням чи злочинам, для охо-
рони здоров’я населення або захисту 
прав і свобод інших людей відповідно 
до ч. 2 ст. 39 Конституції України [10].

Із вищевказаного можна зробити 
висновок, що перформанс може висту-
пати інститутом конституційного права.

Таким чином, інститут перформансу 
в конституційно-правовому ракурсі 
може реалізовуватись на різних рів-
нях, проте одними з найпопулярніших 
є перформанси, пов’язані з місцевим 
самоврядуванням. Тематично такі «міс-
цеві» перформанси зазвичай носять 
протестний характер (далі – протестні 
перформанси). Таким чином, найбільш 
близькими за метою до перформан-
сів є протестні форми безпосередньої 
участі членів територіальної громади 
у здійсненні місцевого самоврядування. 
Зокрема, мітинги та демонстрації зга-
дуються і в Конституції України [10], 
і в Законі України «Про місцеве само-
врядування в Україні» [11], а страйки, 
окрім Основного Закону, згадуються 
ще й у Законі України «Про порядок 
вирішення колективних трудових спо-
рів (конфліктів)» [12].

Окрім мети, більшість протест-
них форм громадської діяльності (за 
винятком страйку [12]) із протест-
ними перформансами об’єднує також 
відсутність правової дефініції. Навіть 

більше – перформанси взагалі не згаду-
ються в жодному вітчизняному норма-
тивно-правовому документі. Але якщо 
мирні «збори, мітинги, походи і демон-
страції», а також страйки регулюються 
статтями 39, 44 Конституції України, 
то протестні перформанси, як реаліза-
ція свободи творчості, мають підпадати 
під дію ст. 54 Конституції України [10]. 

Ще одна спільна риса між протест-
ними формами безпосередньої участі 
членів територіальної громади у здійс-
ненні місцевого самоврядування та про-
тестними перформансами – демонстра-
ційний, необов’язковий характер щодо 
суб’єктів, на яких спрямовані ці форми. 
Зазвичай це органи місцевого самовря-
дування, але це також можуть бути 
підприємства, установи, організації, 
діяльність яких пов’язана з вирішенням 
питань місцевого значення. Наприклад, 
міська рада може проігнорувати пер-
форманс так само, як і мітинг.

Також спільною рисою між про-
тестними формами безпосередньої 
участі членів територіальної громади 
у здійсненні місцевого самоврядування 
та протестним перформансом є мож-
ливість їхньої реалізації аматорами. 
Так, відповідно до ст. 7 Закону Укра-
їни «Про культуру» «право людини 
провадити творчу діяльність може 
реалізовуватися і на професійній, і на 
аматорській основі». Цією ж статтею 
передбачено, що втручання у творчий 
процес і здійснення цензури у творчій 
діяльності не допускаються [13]. Таким 
чином, кожен член територіальної гро-
мади може стати перформансиситом 
і такою формою творчості комуніку-
вати із представниками місцевої влади 
або іншими суб’єктами з питань місце-
вого самоврядування. 

Ураховуючи вищесказане, протестні 
перформанси можна відносити до про-
тестних форм безпосередньої участі 
членів територіальної громади у здійс-
ненні місцевого самоврядування.

При цьому в перформансів є унікальні 
особливості, що робить їх специфічною 
протестною формою безпосередньої уча-
сті членів територіальної громади у здійс-
ненні місцевого самоврядування. Так, інші 
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протестні форми зазвичай реалізовуються 
на вулиці, біля місцезнаходження «адре-
сату» протесту. Натомість мистецька 
природа перформансу дозволяє доволі 
ефективно створювати протестні перфор-
манси в різних місцях – як у виставкових 
залах та орендованих будівлях, так і на 
вулицях. Прикладом є протестний пер-
форманс «Трава пробиває землю» режи-
серки Галини Джікаєвої, а також Дена 
та Яни Гуменних, присвячений росій-
ським репресіям у Криму, що проводився 
в Києві, у «Кримському домі» [8].

Як вже згадувалось вище, про-
тестний перформанс відрізняється від 
інших протестних форм безпосередньої 
участі членів територіальної громади 
у здійсненні місцевого самоврядування 
наявністю конкретної особи (митця) 
чи осіб, які нерозривно пов’язані зі 
своїм твором. Інші ж протестні форми 
не мають акцентуації на іменах органі-
заторів, а подекуди навіть приховують 
будь-яку інформації про цих осіб із мір-
кувань безпеки. 

Причина цьому доволі таки проста – 
зазвичай протестний перформанс пере-
слідує одразу дві мети. З одного боку, 
перформансист як член територіальної 
громади прагне вплинути на суспільні 
явища, пов’язані з місцевим самовряду-
ванням. З іншого боку, перформансист 
має на меті реалізувати власний потен-
ціал креативності, а іноді ще й набути 
визнання як митець. 

Ще однією суттєвою відмінністю 
є обов’язок попереджати про проведення 
мирних зборів, мітингів та демонстра-
цій органи виконавчої влади чи органи 
місцевого самоврядування [10; 11]  
(для страйків обов’язково попереджати 
роботодавця) [12]. Натомість прове-
дення протестних перформансів не 
потребує попередження будь-кого. 

Однак варто зазначити, що деякі про-
тестні перформанси через їхню незвичну 
реалізацію іноді сприймаються право-
охоронними органами як хуліганство 
або інші протиправні дії. Через це деякі 
перформансисти добровільно поперед-
жають органи влади. Так, у 2017 році 
яскравим прикладом українського про-
тестного перформансу було публічне 

пошкодження нібито неправильно при-
паркованого автомобіля з метою звер-
нути увагу киян до проблеми непра-
вильного паркування [14]. При цьому 
про акцію була попереджена поліція, 
адже зі сторони перформанс мав вигляд 
умисного пошкодження чужого майна, 
і митці могли бути затримані. 

Різною є також мінімальна кіль-
кість людей для ефективної реалізації 
у протестних формах безпосередньої 
участі членів територіальної громади 
у здійсненні місцевого самоврядування 
та перформансах. Так, більшість пер-
формансів виконується однією люди-
ною, зрідка – двома або більше. Серед 
протестних форм безпосередньої уча-
сті членів територіальної громади 
у здійсненні місцевого самоврядування 
найближчими до перформансу є голо-
дування та пікети, що також можуть 
бути реалізовані всього одним членом 
територіальної громади. Проте ефек-
тивність більшості протестних форм 
безпосередньої участі членів територі-
альної громади у здійсненні місцевого 
самоврядування залежить від кількості 
людей, які беруть у них участь – напри-
клад, шанси бути почутим є більшими 
в мітингу, де взяло участь 15% членів 
територіальної громади, а не 1%.

Одним із безумовних позитивів про-
тестного перформансу в порівнянні 
з іншими протестними формами безпо-
середньої участі членів територіальної 
громади у здійсненні місцевого самовря-
дування є набагато краще привернення 
уваги цільової аудиторії. Головними 
умовами цього є нетривіальний підхід і, 
відповідно, привабливість формату пер-
формансу для ЗМІ. Причина – в широ-
кому використанні епатажних або 
навіть шокуючих образів. Так, одним із 
найбільш яскравих прикладів боротьби 
з російським режимом став перформанс 
Петра Павленського у 2013 році. Так, 
перформансист огорнувся колючим дро-
том перед будівлею законодавчих збо-
рів у Санкт-Петербурзі, таким чином 
виступаючи проти «репресивної законо-
давчої системи, де кожен рух викликає 
жорстку реакцію закону, що впивається 
в тіло індивіда» [15]. У результаті вда-
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лося привернути увагу не лише росій-
ської влади та громадськості, але й чи 
не всіх ЗМІ і світової спільноти.

Як показала практика, ще одним 
позитивом протестного перформансу 
є потенційна можливість його реаліза-
ції в режимі воєнного стану, на відміну 
від більшості протестних форм безпо-
середньої участі. Адже відповідно до 
ст. 19 Закону України «Про правовий 
режим воєнного стану» в умовах воєн-
ного стану забороняється проведення 
страйків, масових зібрань та акцій, 
а також проведення референдумів [16]. 
Натомість щодо творчості відсутні 
автоматичні обмеження, передбачені 
Законом України «Про правовий режим 
воєнного стану» [16]. А отже, при-
йняття рішення про обмеження чи не 
обмеження свободи творчості (а отже, 
і протестних перформансів) належить 
до компетенції Президента України. 
Наприклад, відповідно до Указу Пре-
зидента України № 393/2018 від 
26 листопада 2018 року «Про введення 
воєнного стану в Україні» у зв’язку 
з введенням в Україні воєнного стану 
тимчасово, на період дії правового 
режиму воєнного стану, з 26 листопада 
по 26 грудня 2018 р., обмежувалися 
конституційні права і свободи людини 
і громадянина, передбачені статтями 
30–34, 38, 39, 41–44, 53 Конститу-
ції України» [17]. Як можна помітити,  
54-ої статті Конституції немає в пере-
ліку статей, які обмежувалися. А тому 
члени територіальних громад в облас-
тях, де був оголошений воєнний стан, 
могли б використати протестний пер-
форманс як засіб для комунікації з орга-
нами місцевого самоврядування, орга-
нами державної влади на місцях тощо.

До недоліків протестного перфор-
мансу можна віднести необхідність 
творчого підходу у висловленні ідеї 
та бажаність попереднього повідом-
лення засобів масової інформації. 
Варто також сказати і про ризик мож-
ливого несприйняття випадковими оче-
видцями ідеї протестного перформансу. 

Висновки. Протестний перфор-
манс – вид перформансу; разова про-
тестна форма безпосередньої участі чле-

нів територіальної громади у здійсненні 
місцевого самоврядування, чия сутність 
полягає у вираженні членами територі-
альної громади публічного протесту за 
допомогою креативних дій. Протестний 
перформанс – форма реалізації плеяди 
конституційних прав та свобод, ключо-
вим із яких є право на свободу творчості.

Протестні перформанси мають ряд 
значних переваг перед іншими протест-
ними формами безпосередньої участі 
членів територіальної громади у здійс-
ненні місцевого самоврядування. Серед 
них можна назвати: доступність для 
кожного члена територіальної громади, 
відсутність необхідності великої кілько-
сті людей та часу, ефективне привер-
нення уваги до ідеї, закладеної в проте-
саному перформансі. 

Попри це, через необхідність творчої 
складової частини протестний перфор-
манс в Україні наразі не є популярною 
формою безпосередньої участі членів 
територіальної громади у здійсненні 
місцевого самоврядування. Дуаліс-
тична природа інституту протестного 
перформансу робить його регульова-
ним у перспективі і Законом України 
«Про культуру», і Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Укра-
їні». Так, зазначення права на протест-
ний перформанс як унікальну форму 
протестної творчості може бути заде-
клароване в Законі України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні». Регу-
лювання протестного перформансу на 
рівні окремого нормативно-правового 
не є необхідним, адже регулювання 
творчості в будь-якій формі зазвичай 
звужує потенційне різноманіття кінце-
вих продуктів творців.

За допомогою вдалого протестного 
перформансу можна досягти комунікації 
між територіальною громадою та орга-
нами місцевого самоврядування, а також 
між територіальною громадою та місце-
вими або центральними органами держав-
ної влади чи іншими суб’єктами; донести 
сутність проблеми місцевого значення до 
територіальної громади, решти населення 
країни, міжнародної спільноти.

Таким чином, протестний перфор-
манс є перспективною формою безпо-
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середньої участі членів територіальної 
громади у здійсненні місцевого самовря-
дування і потребує додаткового дослі-
дження в конституційно-правовому полі.

Ключові слова: перформанс, міс-
цеве самоврядування, територіальна 
громада, члени териоріальної громади, 
форми безпосередньої участі у здійс-
ненні місцевого самоврядування.

У статті досліджується про-
тестний перформанс як форма без-
посередньої участі членів територі-
альної громади у здійсненні місцевого 
самоврядування. Автором розкрита 
конституційно-правова природа пер-
формансу, позитивні та негативні 
сторони протестного перформансу, 
його зв’язок із суміжними інститу-
тами; розглянуті перспективи роз-
витку протестного перформансу у 
правовому полі.

В статье исследуется протест-
ный перформанс как форма непосред-
ственного участия членов террито-
риальной общины в осуществлении 
местного самоуправления. Автором 
раскрыта конституционно-правовая 
природа перформанса, положитель-
ные и отрицательные стороны про-
тестного перформанса, его связь со 
смежными институтами; рассмотре-
ны перспективы развития протест-
ного перформанса в правовом поле.

The article examines the protest per-
formance as a form of direct participa-
tion of the members of local community 
in the realization of local self-govern-
ment. The author revealed legal con-
stitutional essence the of performance, 
the positive and negative aspects of 
the protest performance, it`s connection 
with related institutes; the prospects of 
the development of the protest perfor-
mance in the legal field.
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