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ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ  

ФОРМУВАННЯ ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНЕ УЯВЛЕННЯ  

ПРО ПОЛІТИЧНУ ОПОЗИЦІЮ 

 

Як явище політичного життя, опозиція існувала ще в Стародавньому 

Римі, де інститут трибунату міг оскаржувати владні рішення, виступати на 

захист інтересів народу. У Західній Європі процес інституалізації 

політичної опозиції завершився переважно ще у другій половині ХІХ 

століття. Там сформувалося ліберально-демократичне уявлення про 

політичну опозицію не лише як про групу людей, незадоволених діями 

влади, і тих, що прагнуть цю владу здобути, але, перш за все, як про 

інтегральний елемент процесу реалізації народної волі, так само 

необхідний, як влада і парламентська більшість. Тобто, опозиція стала 

сприйматися як елемент творення влади. І саме в цій якості стали 

сприйматися і її дії. Вона стала не чинником нестабільності, а невід’ємним 

елементом демократичної політичної системи. Опираючись на позитивне її 

розуміння громадськістю вона отримала можливість до вивищення і в 

сфері практичної політики. Правове унормування її діяльності в цій 

ситуації є одночасно юридичною умовою забезпечення ротації політичної 

влади, засобом корегування та обмеження влади більшості, однією з умов 

неможливості її абсолютизації. Основоположний принцип розподілу влади 

на законодавчу, виконавчу і судову тут доповнюється також і розподілом 

повноважень у парламенті між більшістю і меншістю [2, с. 16]. Відтак 

толерантне ставлення, визнання, легітимізація і, зрештою, інституалізація 

парламентської політичної опозиції виявляється найвищим винаходом 

політичної культури. 

Термін «опозиція» входить у вжиток у Великобританії в 1730-х 

роках. Поштиве звернення «опозиція його Величності» з’являється 

набагато пізніше, в епоху парламентської реформи 1832 р. [1, с. 55–59]. На 

протязі ж попередніх ста років відношення до позиції було переважно 

негативним, оскільки вона міцно асоціювалася з поняттями «партія» та 

«фракція». Вихідне розуміння «фракції» як носія групових інтересів 

надовго визначило негативне відношення до неї. Слово «фракція» (faction) 

походить від лат. fecere (робити, діяти), а похідне від цього дієслова слово 

«factio» ще римські автори вживали для означення політичної групи, що 

спрямована на руйнівні, злочинні дії. В подальшому склався міцний 

тандем двох понять – фракція та партія, вони існували фактично як 

синоніми, вживалися взаємозамінно, і думки дослідників займала 

проблема пошуку відмінностей між ними. Перехід до чіткого розуміння і 
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прийняття цих відмінностей і в теорії і в практиці був дуже поступовим і 

болючим. 

Гоббс доволі ґрунтовно підходить до розгляду питання співвідношення 

інтересу цілого або загального, втіленого в державі, та інтересу 

локального, відмінного чи протилежного по відношенню до загального. 

Носіями інтересів локальних він вважав групи і досліджував їх з метою 

визначення шкідливості чи корисності тих чи інших груп, і відтак 

припустимості чи неприпустимості їх діяльності в рамках держави. 

Опозиція в його класифікації груп могла бути як впорядкованою так і 

невпорядкованою. Її діяльність у формі невпорядкованої групи однозначна 

мала бути розцінена як негативна. Серед впорядкованих груп він виділяв – 

1) абсолютні і незалежні, ті які підвладні лише своїм представникам, тобто 

держави; 2) залежні чи підвладні якійсь верховній владі, підданими якої є 

як кожен член цих груп, так і їх представники. В той же час серед 

підвладних він виділяє – 1) політичні (або ж політичні тіла і юридичні 

особи) – «це групи людей, утворені на підставі повноважень, наданих їм 

верховною владою держави» [4, с. 229]. 2) Приватні – ті, що утворені 

самими підданими, або утворені на підставі повноважень наданих 

іноземною владою. Серед приватних виділяються – 1) законні (дозволені 

державою); 2) протизаконні (заборонені). Гоббс зазначав, що «різнома-

нітність політичних тіл майже безмежна, адже вони відрізняються не лише 

щодо кола завдань, ... а й за часом, місцем і кількістю» [4, с. 229–230]. До 

них відносяться такі, на його думку, корисні «політичні тіла» як органи 

самоврядування в провінціях, купецькі союзи (гільдії), з числа приватних, 

впорядкованих і законних належать – родини, але до них же належать і 

такі крайні форми шкідливих груп людей, з числа приватних, 

впорядкованих, і протизаконних, як корпорації жебраків, злодіїв або циган. 

Втім ставлення Гоббса вкрай негативне майже до усіх приватних груп. 

Обґрунтовує він це тим, що «ліги підданих (адже ліги, як правило, 

організовуються з метою взаємного захисту) у більшості випадків не 

потрібні державі (яка, власне, є лігою всіх підданих)» [4, с. 235]. Вони всі 

приховують у собі протизаконні цілі, «тому ... звичайно вважаються 

крамольними та просякнутими змовою» [4, с. 235]. Гоббс не вірить у 

можливість їх тривалого існування – «оскільки ліга це об’єднання людей за 

домовленістю, то якщо одна людина або зібрання не в силі примушувати 

тих, хто домовляється, виконувати свої зобов’язання (як це буває за 

природного становища), ліга дієздатна лише доти, доки не виникає 

обґрунтований привід для взаємної недовіри» [4, с. 235]. Їх існування в 

державі взагалі є непотрібним – «ліги підданих в одній державі, де 

справедливі вимоги підданого може задовольнити верховна влада, не є 

необхідними для підтримання миру і справедливості» [4, с. 235]. Відтак з 
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точки зору Т. Гоббса існування опозиції було непотрібним.  

На подібних позиціях стояв і інший відомий дослідник, на цей раз 

французький – Ж. Ж. Руссо, який зазначав, що «будь-яка політична 

спільнота складається з інших менших спільнот різного роду, з числа яких 

кожне має свої інтереси і свої правила» [7, с. 158]. Він визнавав 

можливість їх довільного утворення, і їх потенційно величезну 

чисельність – «всі ті приватні особи, яких об’єднує приватний інтерес, 

утворюють таку ж кількість постійних або короткочасних спільнот, 

скільки цих спільних інтересів. Сила цих спільнот є менш очевидною (ніж 

у легальних, узаконених – прим. авт.), але не менш дієвою, і лише вправне 

дотримання різних співвідношень між ними дає істинне знання» [3, с. 158]. 

Руссо турбувався про те, що воля асоціацій, яка є правою для членів цих 

асоціацій – є порочною і неправильною для всього суспільства, і 

дотримання інтересів локальних веде до порушення інтересів суспільства в 

цілому. Тому він і непокоївся про можливість узгодження інтересів 

окремих груп, хоча найбільш правильним виходом з ситуації він все ж 

вважав боротьбу з самим існуванням опозиційних груп, які ставлять під 

сумнів благо цілого.  
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