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Вступ:

Актуальність теми: по завершенні подій Революції Гідності 2013
— 2014 років, на території України праворадикальні спільноти та
організації отримали “нове дихання” . Це пов’язано з кількома факторами:
по — перше, у час Майдану “Правий Сектор” став парасольковою
організацією, яка об’єднала і мобілізувала тих, хто і до Майдану схилявся
вправо. Понад те, як стверджують у своїй статті Галина Герасим та Олесь
Петік, українська громадськість так різко поляризована між лібералізмом
та правим популізмом, що, власне, голос цих людей, які мають
центристські політичні погляди, часто звучить на підтримку правих. Не
маючи можливості висловити власну, помірковану думку та наполягти на
ній, вони опираються на риторику правих популістів (Герасим, Петік,
2016).
Герасим та Петік пов’язують схиляння шальок громадської думки
вправо з різноманітними факторами, серед яких проблемне поле
української журналістики та чорно-білі наративи війни на Сході.
Ще одним фактором, який сприяє розвитку радикальних правих
груп, і якого не зауважують Герасим та Петік, за влучним зауваженням
Дениса Горбача, є феномен “підприємництва з насильства”, коли державні
структури та політичні еліти делегують насильницькі функції радикальним
правим групам (Горбач, 2018).
Такі тенденції, однак, різко контрастують з європейськими
електоральними настроями: тоді, коли у багатьох західноєвропейських
країнах радикальні праві отримують значний відсоток підтримки на
виборах, в Україні їхні звитяги обмежуються позаінституційною (а часто і
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позазаконною) політикою незгоди, а під час виборів радикальні праві
партії не мають значної підтримки.
Таким чином, перед дослідниками постає цікаве протиріччя: з
одного боку, радикальні праві рухи мають лише примарні шанси
реалізувати себе у якості політичних партій, їхня діяльність є ризикованою
(це визнають і самі учасники, а подекуди і очільники таких рухів) (Лащук,
2019). Лащук стверджує, що очільник руху “С14” Євген Карась відвідує
спортивний зал двічі — тричі на тиждень, бо навички зі змішаної боротьби
допомагають йому у повсякденному житті, оскільки з ним та його
колегами часто “трапляються бійки”. Здавалося б, що залучення до них є
вкрай ірраціональним. Однак незважаючи на це, праворадикальні
організації не можна назвати безкровними і бездіяльними: багато із них,
починаючи із “Правого Сектора”, який став відомий завдяки своїм діям на
Майдані, та завершуючи такими організаціями як “С14”, “Національний
Корпус” чи ВО “Свобода”, щороку залучають до себе нових членів
найрізноманітнішими шляхами, використовуючи як і “стандартні” методи
(смолоскипні ходи, мітинги, табори для дітей), так і намагаючись говорити
зі своєю основною цільовою аудиторією — молоддю, тою мовою, яка їм
більш зрозуміла: соцмережі, відеозвернення, популістичні гасла тощо. У
цій роботі я розгляну найбільш активні організації та те, які шляхи та
методи вони застосовують для мобілізації у них молоді, які групи
населення входять в ці організації та які можуть бути причини бажання
людей долучитись до праворадикальних рухів та організацій.

Мета дослідження: З’ясувати, у який спосіб праворадикальні рухи
після подій Євромайдану 2014 року мобілізують молодь у свої лави.
Завдання:
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1. Здійснити та прописати огляд літератури, присвяченій тематиці
праворадикальних рухів;
2. Здійснити теоретичну концептуалізацію понять “правий”, “правий
радикалізм”, “праворадикальні рухи” та ін.;
3. З’ясувати, які країни Європейського Союзу голосували за
праворадикальні партії;
4. Визначити, які верстви населення голосують за праворадикальні
партії;
5. З'ясувати, яке місце займає ксенофобія у контексті мобілізації до
радикальних правих рухів;
6. Дізнатись, які є причини нетерпимості до інших груп населення у
членів праворадикальних рухів;
7. Дослідити приклади залучення членів у праворадикальні групи за
допомогою соціальних мереж;
8. З’ясувати чи дотриманою є гендерна рівність серед членів
праворадикальних організацій та в який спосіб “традиційно”
маскулінні установки та уявлення сприяють мобілізації до
радикально правих рухів.

Предмет дослідження: Мобілізація до праворадикальних рухів в
Україні на індивідуальному рівні
Об’єкт дослідження за критерієм носія проблеми:
Праворадикальні рухи на території України.
Об’єкт дослідження за критерієм загальної проблеми: Мобілізація
до праворадикальних рухів
Структура роботи: Робота складається з 2 розділів (в т.ч. аналізу
інтерв’ю.) Розділ 1 присвячено теоретичному розбору понять “правий”,
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“правий радикалізм”, “націоналізм” тощо. Мета розділу — описати
читачу операціональні поняття, які будуть потрібні при дослідженні
мобілізації у праворадикальні рухи; Розділ 2 присвячено опису
електоральних настроїв населення окремих країн Європейського Союзу, де
праворадикальні рухи здобули перемоги на парламентських виборів. На
основі цього, автор провів аналіз подібностей та відмінностей ситуації в
Україні та інших країнах ЄС. Крім цього, у підрозділах присутня
інформація про “портрет виборця” праворадикальних партій, гендерну
рівність у праворадикальних організаціях, а також з них стає зрозуміло, за
допомогою яких методів праворадикальні рухи мобілізують нових членів у
свої лави. Аналіз інтерв’ю описує “живі” причини залучення до
праворадикальних рухів, мотивації їхніх членів та їхні ідеологічні
орієнтири відповідно до інформації, яку респонденти надали під час
проведених глибинних інтерв’ю. Аналіз дозволяє глибинно зрозуміти
причини та приводи мобілізації молоді до праворадикальних рухів та
пояснити мотивацію перебування у них.
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Розділ 1. Фантастичні праворадикали і де їх шукати?

1.1 Хто такі праві?
У своїй лекції перед студентами Українського католицького
університету про ефективність мирних спротивів доцент кафедри
політології Києво -Могилянської академії Іван Гомза зауважив, що “в
різноманітні рухи люди вступають заради своєї власної вигоди, часто
прикриваючись різними гаслами для виправдовування власних цілей”.
Якщо розглянути тезу пана Гомзи у контексті праворадикальних рухів, які
після кінця 2013 — початку 2014 року стали актуальними і в українському
контексті і приваблювати все більше молодих людей, використовуючи для
цього націоналістичні (а подекуди навіть і ксенофобні та шовіністичні)
гасла, то можна чітко прослідкувати зміну політичного дискурсу окремих
груп населення з ліберальних та демократичних гасел на праві та
консервативні. З часом популярність правих рухів почала коливатись в
різні сторони, зважаючи на політичну ситуацію в Україні і події, які
супроводжують державу з того часу – і до сьогодні.
У цій роботі я спробую відповісти на запитання «що є чинником,
який сприяє мобілізації до радикальних правих рухів та які причини
зумовлюють їхнє майбутнє в організаціях, прихильних до правої
ідеології?». Звісно, коли говоримо про особисті чинники мобілізації
окремих індивідів в праві організації, вони часто є абсолютно
суб’єктивними (хоча такі чинники і можна класифікувати і вивчати). Але
оскільки індивідуальні мотивації частіше є об’єктом психології, ніж
соціології, я розгляну це явище з точки зору колективної дії, а не
індивідуальної. Також, варто одразу зазначити, що чинник зовсім не
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обов’язково повинен бути одним. Їх може бути декілька, кожен з яких
може більше чи менше впливати на мобілізаційний потенціал особи.
Загалом, описуючи правий радикалізм (який я у цій роботі
ототожнюю з поняттю “ультраправий”) як такий, потрібно спочатку
охарактеризувати явище радикалізму в принципі. У першу чергу це
світогляд, завдяки якому індивід може вдаватись до різких і рішучих дій,
не беручи до уваги інших варіантів і не йдучи на жодні компроміси
відносно ситуації. Щодо правого радикалізму, то його часто (і часто
помилково) характеризують як тотожний із націоналізмом та, навіть,
нацизмом. Американський політолог Девід Арт у своїй роботі «Inside the
Radical Right» навіть намагається розвинути цю тезу і підкріпити її
історичним контекстом:
“Радикальні праві активісти у Фландрії, Франції та Австрії часто
ставлять свої рухи в історичній перспективі. Як сказав один із активістів
Vlaams Belang, «ми боремося за свою ідентичність вже п'ять поколінь”
(Арт 106, 2011)
Кажучи про історичне підґрунтя дій активістів Vlaams Belang, Арт
наводить приклади також і Австрії та Франції, де праві радикали
заявляють про перевагу цінностей ідеології націоналізму над цінностями
католицизму чи соціалізму і про бонапартизм та інтегральний націоналізм
відповідно. Дослідник недаремно цитує активістів, що заявляють про свій
правий радикалізм на основі національних суперечностей окремих держав.
Цей приклад нескладно порівняти із сучасною Україною, коли праві
радикали несхвально ставляться до держав, які окуповували територію
сучасної України раніше, чи продовжують підтримувати збройну агресію в
країні зараз. Як приклад, тут можна навести формування штабів оборони
від російської агресії. За даними Obozrevatel, Національний Корпус почав
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формувати їх у відповідь на масштабні військові збори регулярної армії РФ
поблизу українських кордонів (Шевчук, 2021) А ось охарактеризовуючи
вплив цього ставлення на повсякденне життя, йдеться, наприклад, про
різні лінгвістичні звороти та фрази. Яскравим прикладом таких можуть
слугувати гасла «хто не скаче – той москаль», «комуняку на гілляку»,
«Путін – ху*ло» та інші. Хоча, при цьому, варто зауважити, що, хоча
Російська Федерація не єдина держава, яка окуповувала (і досі окуповує)
території сучасної України, тому, відповідно негативне ставлення також
присутнє і до СРСР, Третього Рейху та інших. У наступному підрозділі
розгляньмо цю тезу детальніше.
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1.2. Проблеми визначення правого радикалізму
Незважаючи на часте ототожнення, правий радикалізм, націоналізм і
нацизм мають низку суттєвих відмінностей. По-перше, явище радикалізму
як такого відрізняється навіть ідеологічно від явищ нацизму та
націоналізму. В той час як два останні терміни так чи інакше дотичні до
слова “нація” і “держава”, радикалізм не обов’язково повинен стосуватись
державницьких принципів, а стосуватись також і побутового життя.
Радикалізм може існувати у формі дії не тільки щодо зміни
державницького устрою, але і, наприклад, у формі дій щодо благоустрою
свого міста, чи, навіть, вулиці. Понад те, ідеологічно підживлений
радикалізм може мати зовсім різні ідеологічні спрямування, і бути як
правим, так і лівим (чи навіть центристським). По-друге, явище
націоналізму ставить перед собою мету поставити національну державу на
перше місце у сприйнятті людини. Для кращого розуміння можемо
розглянути те, що я в межах цієї роботи розглядаю та визначаю як
“побутовий радикалізм” та “правий радикалізм”. Під побутовим
радикалізмом я маю на увазі, наприклад, протести проти незаконних
забудов, які можуть супроводжуватись навіть сутичками із
правоохоронними органами чи іншими активістами, в той час як саме
правий радикалізм — це дії чи настрої, що пов’язані із державницькими,
релігійними чи іншими “традиційними” цінностями.
На мою думку, варто виділити характерні ознаки, які вирізняють
радикалів. Іван Стряпко, цитуючи Елізабет Картер, зауважує такі ознаки:
1. Відмова від основних цінностей, процедур та інститутів
демократичної конституційної держави;
2. Відмова від фундаментального принципу рівності всіх людей.
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В той же час, американська дослідниця Террі Гівенс при аналізі поглядів
праворадикальних лідерів серед країн ЄС визначила такі схожості:
1. Антиіммігрантська позиція;
2. Діяльність у межах чинної політичної системи
3. Прихильність ідеї «антиістеблішменту»
4. Криза європейської цивілізації (Стряпко 169-170, 2014)
При цьому, я вважаю, що Стряпко не дуже коректно та дещо
упереджено подав останнє твердження. У розділі роботи Гівенс, на який
посилається дослідник, нічого не сказано про кризу європейської
цивілізації (Гівенс 20, 2015), а тільки про перші три пункти вищевказаного
твердження (хоча, іронічно, ідея про “кризу європейської цивілізації” часто
присутня у риториці радикальних правих партій). Фактично, це свідчить
про те, що тема досліджень явища правого радикалізму в Україні дуже
актуальна, оскільки вчені-дослідники, м’яко кажучи, не дуже доброчесні,
приписуючи іншим дослідникам ті висловлювання, яких вони ніколи не
робили та таким чином ставлячи під сумнів їхній авторитет.
Розгляньмо ще раз вже згадані тези. Ними дослідниці демонструють,
що загалом погляди членів праворадикальних спільнот дуже схожі і не
залежать від конкретного місцеперебування. Базуючись на цьому, я
припускаю, що попри регіональні особливості кожної країни, а,
відповідно, і культури та причин правих поглядів, ідеологічні схожості
праворадикалів схожі всюди у Європейському Союзі.
Стосовно націоналізму, то Бенедикт Андерсон у книзі “Уявлені
спільноти” заходить навіть далі і вважає, що не нації формують
націоналізм, а навпаки — націоналізм формує нації (Андерсон, 23, 1991).
Іншими словами, націоналізм є ідеєю, яка передумовлює створення
національної держави та є рушієм цього процесу. Понад те, Андерсон
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пов’язує розвиток націоналізму з глобальними процесами – зародженням
буржуазії та “друкованого капіталізму”, індустріалізацією, десакралізацією
латини, секуляризацією, стандартизацією місцевого часу, тощо. Тут,
мабуть, варто також згадати про Весну Народів — процесу зародження
поняття нації у багатьох європейських країнах.
Незважаючи на те, що це твердження є класичним, у цій роботі автор
зосереджується на набагато вужчому розуміння націоналізму. У межах цієї
теми, на думку автора, не варто заглиблюватись у підхід Андерсона та
вдаватись до Беньямінівської метафори “ангела історії”. Тоді як Андерсон
звертається до передумов формування націй та націоналізму та продукує
вкрай обширну теорію, у цій роботі варто говорити про націоналізм у
значно вужчому сенсі: як про ідеологію, яку використовують та якою
надихаються суспільні рухи, і яка є державоцентричною, консервативною
та традиціоналістською та наголошує на важливості політичної чи етнічної
нації. По-третє, нацизм і націоналізм — не тотожні поняття. Нацизм
можна класифікувати як екстремальну форму націоналізму: в той час як
націоналістичні організації не завжди пропагують (або відкрито не
пропагують) ксенофобські, шовіністські чи расистські настрої, то у
неонацистських організацій ситуація відрізняється. Ці організації більш
радикальні за націоналістичні, а ідеологія “держава на першому місці”
(Кьоніґсберг, 2016) переплітається з переконаннями про недостойність та
недосконалість інших держав чи народів.

Загалом, за визначенням британського ресурсу — словника
britannica.com, права ідеологія це
“...частина політичного спектру, пов'язана з консервативною політичною
думкою. Цей термін походить від домовленості французького
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революційного парламенту (1790-ті рр.) У ХІХ столітті термін
застосовувався до консерваторів, які підтримували владу, традиції та
власність”.
Тим не менш, з кінця ХІХ ст., саме визначення “правого”
змінювалось безліч разів, і для кожного дослідника у це поняття входили
різні чинники. Узагальнюючи найбільш поширені складники того, що ми
вважаємо “правим”, то йдеться про:
● Консерватизм;
● Традиціоналізм;
● Націоналізм.
І якщо до про консерватизм та націоналізм я вже згадував раніше, то
тут хотілось би більш детально розглянути традиціоналізм. Як
стверджують дослідники Дюбалл та Валькарсель з відсилками на Макса
Вебера, сама суть традиціоналізму полягає у “очікуванні від ефемерного
“майстра” конкретної діяльності, яка включає в себе керування “етичним
глуздом справедливості” та здійснення його влади тільки за допомогою
його “суб’єктів”” (Дюбалл & Валькарсель, 1999). Іншими словами, ми
очікуємо від індивідів тих дій, які вони робили упродовж певного періоду,
що сформувало так званий “етичний глузд справедливості”, який інші
сприймають як належне. Консерватизм ж я у цій роботі визначаю з точки
зору ідеологічного напрямку щодо сталого суспільного ладу, який не
повинен зазнавати швидкоплинних змін у своєму соціальному житті.
Фактично, з цього випливає, що термін “правий” стосується
переважно індивідів, які сповідують консервативні традиціоналістські
погляди та для яких держава займає важливу позицію у житті. А вже ці
самі індивіди, зважаючи на їхні погляди, більш схильні до залучення до
праворадикальних рухів, з якими вони дотримуються схожих цінностей.
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Звісно, “правий” у сенсі ідеологічного спрямування можна
використовувати і для опису програм чи ідей організацій на груповому, а
не тільки на індивідуальному рівні. Важливим аспектом тут є те, що не
тільки індивіди з правими поглядами більш схильні долучатись до
радикальних рухів, але і після залучення до рухів погляди активістів часто
дрейфують у бік прихильності до панівної в організації думки (МакАдам,
1989) Отже, поняття “правий” — суттєво ширше, ніж поняття “нацизм”
та “націоналізм”. Тим не менш, і нацизм і націоналізм — це дві складові
поняття “правий” і можна сказати, що кожен нацист та націоналіст —
правий, але не кожен правий — нацист чи націоналіст.
Правий радикалізм — конструкт, який побудований на засадах
ідеологічного правого спрямування та поєднаний з радикальними діями та
ідеями. Сам по собі радикалізм — це ідея або дія, яка спрямована на різку
зміну суспільного ладу, при цьому не заперечуючи застосування для цього
крайні методи (в т.ч. насильство). А коли він поєднаний із правою
ідеологією — існує шанс що окрема група людей може вдаватись до
різких дій та реалізації ідей на правій ідеологічній основі.
При визначенні правого радикалізму, варто звернути увагу на його
відмінність як позаінституційного явища і як явища, яке санкціонується
державою у відношенні до власних громадян. Припустимо, що будь-яка
держава має право на застосування санкціонованого насильства. До нього
належать будь-які дії, які можуть застосовувати силові органи (поліція,
національна гвардія тощо) і які при цьому абсолютно легальні. Водночас із
тим, праві радикали які вдаються до позаінституційної політики незгоди
навіть застосовуючи насильницькі методи у своїй діяльності, не можуть
претендувати на їхню легітимність, оскільки вони, найчастіше, самі по
собі не є частиною державного апарату. Незважаючи на це, держава,
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потенційно, може мати радикально праву політику стосовно своїх власних
громадян. Такі приклади можуть прослідковуватись особливо у державах,
у яких влада має серйозний вплив на суспільне життя своїх громадян(на
думку одразу спадають приклади Росії і постійні затримання
мітингувальників та Північній Кореї з переслідуванням громадян:
державні політики цих країн можна з упевненістю назвати етатичними).
Проте така поведінка державного апарату не є частиною праворадикальних
рухів, оскільки в межах цієї роботи я визначаю їх як позаінституційні
організації, а держава, відповідно, є прямим антагоністом поняттю
“позаінституційність”. Тим не менше, радикальні рухи можуть намагатись
інституціоналізуватись і крім вкрай маргінальних методів вдаватись і до
інституціоналізованої політичної боротьби. Іншими словами, можна
зауважити “гібридний” характер таких організацій, коли вони утворюють
партійне крило, співпрацюють з політичними партіями, тощо. І
незважаючи на те, що ця робота у питанні концептуалізації зосереджується
саме на позаінституційному вимірі, як буде видно з подальших розділів,
такі “гібридні” випадки є критично важливими для розуміння
особливостей української ситуації.
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1.3 Поняття суспільно-політичних рухів та активізму

Проте, для того, щоб розібратись з правим радикалізмом як таким,
спочатку варто звернутись до поняття “суспільно-політичний рух”, до
якого, власне, часто можна віднести дії, які роблять праві радикали. На
думку Гомзи, в українській науці дотепер точаться дискусії щодо точного
визначення цього поняття та його співвідношення із поняттями social
movement та аналогічні йому за значенням французькі mouvement social
або німецькі soziale Bewegung (Гомза, 2017). У тій ж самій праці дослідник
визначає суспільно-політичний рух як “групу людей, яка прагне змін у
колективній поведінці”. В межах цієї роботи, це визначення найточніше
охарактеризовує ті дії та рухи, до яких належать праворадикальні
організації та невеликі угрупування правого спрямування. Хоча, варто
одразу зауважити, що самі праворадикальні рухи фундаментально
відрізняються від праворадикальних партій.
Політичні партії мають на меті конкретні власні політичні цілі. Щодо
українського контексту, то це — впровадження політики українського
націоналізму через конкретні політичні важелі на кшталт представництва у
Верховній Раді та Кабміні. Коли ж ми говоримо про праворадикальні рухи,
то їхньою метою є відповідь на соціальний запит правого радикалізму.
Беручи до уваги великі українські праворадикальні рухи, то свою політику
вони впроваджують через, наприклад, смолоскипні ходи, навчальні
дитячо-юнацькі табори, публічні лекції та інші види діяльності. Фактично,
різниця полягає у тому, що партії проводять свою політику через політичні
важелі впливу, в той час як організації та угруповання відповідають на
суспільний запит. При цьому, варто розділяти праві політичні партії і праві
організації. В той час як партії бере участь у виборах, для неї важлива
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електоральна підтримка, для правих рухів важлива підтримка їх загалом.
При цьому, цілком можливо, що для окремих рухів якісна підтримка може
бути й більш важливою за кількісну. Для партій це, скоріше, навпаки.
Можна моделювати різні ситуації та причини саме мобілізації
індивідів до суспільно-політичних рухів. Тим більше, що до других
можуть входити як і цілі організації, так і просто клуби за інтересами
(візьмемо як приклад футбольних ультрас).
Раніше я згадував про те, що причини мобілізації до
суспільно-політичних рухів можуть бути різними та викликані вкрай
специфічним суспільним запитом. Візьмімо як приклад Правий Сектор
(далі — ПС) під час Євромайдану. 17 лютого, за день до початку
трагічних подій, ПС оголосив загальну мобілізацію всіх своїх членів. Саме
повідомлення звучало так:
“У зв'язку з оголошенням штабом національного спротиву на 18
лютого "мирного наступу" всі підрозділи "Правого сектору" у Києві й
областях України привести в стан повної готовності”
Причини дійсно можуть бути різними, але загалом, можна виділити
також поняття “мобілізаційного потенціалу”. Він полягає у здатності тих
чи інших індивідів мобілізуватись до суспільних рухів (Кландерманс,
Оегема, 1987). При цьому, варто розділяти мобілізаційний потенціал
окремо індивіда та окремо руху: для індивіда цей мобілізаційнй потенціал
може бути спричинений якимось чинником, своєрідним подразником
ззовні, який не обов’язково повинен бути пов’язаний напряму з правим
радикалізмом. А ось, власне, сам мобілізаційний потенціал рухів свідчить
про обмеження, відносно яких мобілізація до суспільних рухів може бути
успішною. Іншими словами, за допомогою мобілізаційного потенціалу
можна виміряти наскільки великою та успішною може бути мобілізація до
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суспільного руху. Наприклад, стосовно мобілізаційного потенціалу
Євромайдану, то дослідниця Ольга Онуч описує його як такий, що не
тільки зміг вивести сотні тисяч українців на вулиці, але й заповнив весь
інтернет новинами, фотографіями, лайками, коментарями, репостами та
закликами про допомогу, а інформація про Майдан повинна була
поширитись далеко за межі України для мобілізації міжнародної
соціальної та політичної підтримки Україні (Онуч, 2015)
Фактично, у моєму розумінні, Євромайдан мав високий
мобілізаційний потенціал, який зміг конвертуватись у революцію завдяки
високій підтримці цього суспільно-політичного руху великою соціальною
групою. Проте припускаю, що такі випадки бувають не завжди. Беручи до
уваги мобілізаційний потенціал, то, на мою думку, без суттєвих зовнішніх
чинників, у таких подій він буде дуже невеликим, або буде взагалі
відсутнім. У випадку Євромайдану таким зовнішнім чинником стала
відмова експрезидента Віктора Януковича підписувати угоду про
асоціацію з Євросоюзом, яка стала каталізатором прибуття людей на
Майдан Незалежності 21 листопада у 2013 році.
Як додаткове, але дуже важливе поняття, яке стосується мобілізації
до суспільних рухів, громадських організацій чи подій у житті громади чи
регіону, варто визначити “активізм”.
Відповідно до слів Браяна Мартіна, активізм — це “дія, яка
залежить від причини, яка виходить за рамки звичного чи звичайного”. На
його думку, прикладами дії можуть вважатись альтернативне радіо,
“сарафанне радіо”, публічні зустрічі чи голодування, а прикладами
приводу — жіночі права, опозиція до будівництва фабрики чи мир у
всьому світі. Звичайно, прикладів причин можна наводити і суттєво
більше, проте на мою думку, до цього варто додати також приводи, через
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які утворюється активізм. Наприклад, кулуарне підписання угод з
терористами Л\ДНР у Мінську головою Офісу Президента Андрієм
Єрмаком під час загальнодержавного карантину у 2020 році спровокувало
мітинги по всій Україні. Фактично, якщо провести глибший аналіз, то
можна виділити як причину “непослідовну політику влади в Україні”,
проте саме приводом до мобілізації активістів став сам факт підписання
таких угод та потрапляння їхнього фото в соціальні мережі. Тут ми
наближаємось до того, що різні індивіди реагують на причини і приводу
по — різному, створюючи так званий “низькоризиковий активізм” та
“високоризиковий активізм”(МакАдам, 68, 1989). Ці поняття добре описав
у своїй роботі Даґ МакАдам. То в чому полягає між ними різниця? Поясню
на прикладі праворадикального активізму.
Високоризиковий активізм полягає у тому, що до нього можуть бути
залучені індивіди, які своїми діями готові долучитись до “гарячих точок”.
Під цим я маю на увазі безпосередньо мітинги, акції протесту, страйки,
віче, чи, навіть, майдани (що вважаю суто українським специфічним
дійством). Часто участь у цих заходах може бути небезпечною через
сутички з силовими структурами чи іншими сторонами конфлікту.
Низькоризиковий активізм полягає у декларуванні себе як учасника
суспільного руху або члена якоїсь соціальної дії без обов’язкового
втручання у “гарячі точки”. Прикладами низькоризикового активізму я
вважаю збір коштів, створення навчальних програм, пропаганду в
соцмережах чи роз’яснювальні роботи.
Проте незважаючи на наведені приклади, залишається відкритим
питання, за яким критерієм можна класифікувати та відрізняти
низькоризиковий активізм від високоризикового. Для цього МакАдам
визначає термін “cost”, який можна перекласти як “вартість”. Він позначає
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кількість ресурсів, які індивід може віддати задля “буття
активістом”(МакАдам, 68, 1989). Відповідно, чим більше ресурсів індивід
вкладає в свою активістську діяльність, тим, зазвичай, вона більш
високоризикова. Розглянемо приклад Євромайдану. Низькоризиковим
активізмом було волонтерство на місцях, підписи петиції та збори коштів,
а високоризиковим — власне, перебування на самому Майдані
Незалежності та активна участь у подіях, які відбувались там протягом
трьох місяців.
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1.4 Радикалізм VS екстремізм

Як вже згадувалось раніше, правий радикалізм — конструкт, який
побудований на засадах ідеологічного правого спрямування та поєднаний з
радикальними діями та ідеями. Проте, у цій роботі важливо згадати про
екстремізм, зважаючи те, що радикали можуть бути екстремістами, а
екстремісти — радикалами, і ці поняття не взаємовиключні, однак і не
тотожні. Обидва типи груп охоче використовують радикальні методи у
своїх діях та ідеях, а щодо самих праворадикалів часом можна почути
вираз “вони — екстремісти”.
Проте важливо розуміти, що ці два поняття не є тотожними.
Очільник напряму документації Восток-СОС В’ячеслав Ліхачов пояснює у
статті “Ультраправий екстремізм як загроза українській демократії”, звідки
береться плутанина між праворадикалами та екстремістами:
“Межі правого радикалізму в сучасній Україні є розмитими,
оскільки він існує в політичній системі, яка не відзначається чітким
дотриманням

ідеологій

партійними

структурами.

Їх

розмитість

пояснюється також подіями сьогодення, які спричинили перехід до спадку
українського націоналістичного руху початку XX століття. Після початку
війни у 2014 році українці відчули реальну загрозу суверенітету України та
існуванню української держави. Це спонукало повернутися до символіки
та

риторики,

що

використовувалися

Організацією

українських

націоналістів (ОУН) у першій половині – середині ХХ століття, які раніше
асоціювалися виключно з ультраправими та екстремістськими групами.”
На думку Ліхачова, ситуація в Україні до і після 2014 року суттєво
відрізняється. В статті Радіо Свобода він давав оцінку діям праворадикалів
і згадав про те, що, наприклад, у 2007-2008 роках їхня діяльність часто
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стосувалась вуличних нападів на темношкірих студентів українських
університетів членами субкультурних праворадикальних рухів. За словами
Ліхачова, тоді правозахисники фіксували 70-80 випадків насильницьких
нападів щороку та 5-6 випадків загибелі. Дослідник стверджує, що в той
час це було пов’язано із розповсюдженою та модною праворадикальною
ідеологією. Після 2014 року ситуація змінилась і на його думку, основний
ресурс праворадикальних організацій почав бути спрямований на
російську агресію у Криму та на Донбасі, а також, замість нападів на
засадах расизму з’явились хоч і не такі часті і масові, але напади на основі
шовінізму та гомофобії. Найяскравішими Ліхачов вважає зривання акцій
на підтримку ЛГБТ + та погроми ромських таборів.
Повернімось до теми екстремізму та його плутанини з правим
радикалізмом. Ліхачов стверджує, що групи праворадикально
налаштованих осіб та екстремістів плутають, переважно, через певне
трактування історичних подій та організацій в минулому. Водночас із тим,
якщо порівнювати погляди екстремістських організацій, то вони дещо
відрізняються від поглядів праворадикальних угруповань. За словами
дослідників Євгена Скулиша та Юрія Ірхи, “залежно від напряму своєї
діяльності екстремісти фактично намагаються:
1. У нелегітимний спосіб змінити суспільний або конституційний
устрій;
2. Нав’язати стандарти власного мислення;
3. Змінити наявний та схвалений абсолютною більшістю спосіб
життя, систему освіти, релігійну приналежність, правовий
порядок;
4. Нівелювати цивілізаційні досягнення;
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5. Повністю підкорити, а іноді й ліквідувати ворогів (явних чи
удаваних), які «перешкоджають» побудові ідеального (за
уявленнями екстремістів) світу. (Скулиш & Ірха 22, 2016)
Однак, ці визначення недостатньо точно передають сутність
екстремізму. Наприклад, до дослідників виникає питання, а чим же, власне
є “цивілізаційні досягнення”? Під цим терміном, наприклад, можна
розуміти сучасні автомобілі, сонячні батареї та хіміотерапію, але водночас
із цим під ці “досягнення” також може підпадати і симфонія Моцарта,
гільйотина, чи, навіть, сокира кам’яної доби. Понад те, можна
стверджувати, що технологічні новинки “нівелюють цивілізаційні
досягнення” попереднього покоління, скажімо, дешеві та доступні
телефони та інтернет фактично “нівелювали” таке цивілізаційне
досягнення як телеграф. Такі нечіткі визначення , що “цивілізаційні
досягнення” краще взагалі не застосовувати до характеристик екстремізму.
До того ж, не надто добре зрозуміло, у який саме спосіб “нав’язуються
стандарти власного мислення”. Скажімо, заборона на трансляцію
російських телеканалів в Україні може підпасти під це визначення, однак у
такий самий спосіб під нього підпадає і інформаційна політика уряду
Муссоліні. Нечіткість, характерна для такого формулювання, а також те,
що воно виходить не з іманентних ознак групи, а з різноманітних
зовнішніх і розмитих ознак на кшталт “схваленого абсолютною більшістю
способу життя” роблять таке визначення складним для застосування.
Однак проблеми з цим визначенням виникають не лише у юристів.
Л. Вілкокс, до прикладу, стверджує, що один з пунктів, який найбільше
ускладнює точне визначення екстремізму — це неспівпадіння поглядів та
методів їх відстоювати (Вілкокс, 1989):
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“Отже, кого ми, зрештою можемо назвати екстремістом? Я зустрічав
як людей, які були прихильниками надзвичайно крайніх поглядів і доносили
їх з усією можливою миролюбністю та учтивістю, в аргументований та
недогматичний спосіб, і, в той же час, лібералів-демократів, які були
надзвичайно агресивними та авторитарними у відстоюванні своєї позиції
і пропонували впровадити її з застосуванням крайніх методів. […] Індивід
чи група, які однозначно “центристські”, можуть бути більш
задогматизованими та упередженими, ніж особи, чиї погляди надзвичано
крайні, проте артикулюють їх вони в куди більш толерантний спосіб”
(цитата подана за перекладом Галини Герасим)
З цитати зрозуміло, чому Вілкокс зазначає, що “екстремізм” є вкрай
нечітким поняттям. Проблема полягає ще й в тому, що саме через це
терміном можна спекулювати у будь-яких цілях, що постійно успішно
роблять ЗМІ, пропагандисти та навіть самі люди, які або не бачать різниці
між екстремізмом та дійсно тим, що вони мають на увазі (скажімо,
тероризмом, чи сепаратизмом), або свідомо дезінформують інших.
Прикладом із ЗМІ, до речі, може слугувати висвітлення російськими ЗМІ
подій Євромайдану, коли протестувальників охрестили “націоналістами та
екстремістами” (Сюганова, Бенюмов, 2014), або інтерв’ю Олега Царьова
Дмитру Гордону, коли він згадував про мітингувальників у контексті
екстремізму (Царьов, 2014).
Водночас, дослідник університету Western Ontario у Лондоні
(Канада) Рональд Вінтроуб пропонує визначати екстремістів, як групи чи
індивідів, які:
⦁

далекі від політичного мейнстріму

⦁

використовують насильство для досягнення своїх цілей

⦁

є нетолерантними чи нечутливими до інших точок зору.
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Вчений вважає, що достатньо однієї з перелічених ознак, щоб
визначити екстремізм, а деякі групи можуть мати всі з перелічених
характеристик. На мою думку, це твердження є дещо суперечливим.
Наприклад, визначення “далекий від політичного мейнстріму” настільки
розмите, що складно пояснити, що воно взагалі означає. Стосовно
насильства для досягнення своїх цілей, то тут пропоную згадати про
будь-який державний апарат, який розпоряджається своїм правом на
насильство, по суті, на власний розсуд, що, в принципі, вже суперечить
принципу екстремізму про шкоду державному ладу. Третій пункт взагалі
дуже загальний та може стосуватись просто характеристики окремого
індивіда. Навіть якщо ми складемо всі три пункти в один, то ми отримаємо
вперту та агресивну особу, яка намагається не слідувати політичному
мейнстріму.
Для екстремістів (що, назагал, доволі добре пояснюється часто
звуженими суспільними поглядами), характерним є поділ світу на “добре” і
“погане”. Екстремісти самі створюють собі образ “ворога”, який, власне, і
наділяють чіткими негативними рисами. Як наслідок утворення із цього
образу “вселенського зла”, окремі члени суспільства легше мобілізуються
на заклики, гасла та конкретні дії.
Старша викладачка кафедри соціології УКУ Галина Герасим вважає, що
основними ознаками екстремізму є:
⦁

застосування та\або виправдання насильства;

⦁

відкидання можливості компромісу з опонентом;

⦁

звужений життєвий горизонт, що веде до неприйняття інших точок

зору;
⦁

Безапеляційна впевненість у власній позиції та демонізація

протилежної сторони;
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⦁

наявність певної “утопії” як проекту майбутнього “досконалого”

суспільства.
Для того, аби відділити екстремізм від радикалізму, зазначу, що тоді,
коли екстремістською може бути ідеологія чи висловлювання, коли йдеться
про радикальні організації чи індивідів, варто радше сконцентруватись на
їхній діяльності. Якщо повернутись до окресленої Вілкоксом проблеми з
означенням екстремізму, вона нівелюється тим, що радикалізм вимагає не
стільки прихильності до маргінальних точок зору чи наявності утопії,
скільки схильності виправдовувати (а частіше і застосовувати) радикальні
методи. Тоді, коли поняття “екстремізм” фокусується довкола ідеологічних
засад, “радикальні” організації схильні до виправдання та застосування
насильства. Іншими словами, це особи та групи, які, спираючись на
ідеологічні засади, готові завдавати фізичної шкоди живим істотам та
майну.

Висновки до розділу 1: в розділі 1 була проведена теоретична
інтерпретація понять, відповідно до якої було визначено терміни, які
застосовуватимуться надалі у роботі. Підсумовуючи, автор, у межах цієї
роботи, виділяє такі поняття: праві (індивіди з консервативними
поглядами, для яких національна держава — важлива складова їхнього
життя), екстремісти (індивіди, які застосовують та виправдовують
насильницькі методи досягнення цілі, відкидають можливості компромісу
з опонентом, при цьому вважаючи, що їхні позиція є абсолютно
правильною та демонізацію будь-яких опозиційних до екстремістів думок,
які прагнуть до “утопії” та мають доволі звужений світогляд), нацисти
(ультраправі індивіди радикальних поглядів, які виправдовують расизм,
ксенофобію та насильство “вищою метою), націоналісти (індивіди, для
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яких національна держава — на першому місці у життєвому
сприйнятті. Водночас з цим, поняття націоналізму не тотожне
поняттю нацизму, оскільки націоналізм не обов’язково передбачає собою
расизм, ксенофобію, шовінізм тощо), радикали (індивіди, основна ідея
(або дія) яких спрямована на різку зміну суспільного ладу, при цьому не
виключаючи можливість застосування насильства. Тим не менш, на
відміну від попередніх понять, радикалізм не обов’язково передбачає
державницькі функції, але може також застосовуватись і у побутовому
житті). Водночас, автор наголошує на тому, що надзвичайно складно
надати конкретні визначення кожному з понять, оскільки на практиці
кожне з них може бути поєднане між собою, фактично, не існуючи в
“чистому вигляді”. Зважаючи на це, всі поняття визначені тільки в межах
цієї роботи та не претендують на ексклюзивність щодо інших досліджень
та робіт.
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Розділ 2. Мобілізація та електоральні настрої стосовно праворадикальних
рухів

2.1 Як країни ЄС голосували за правих радикалів?

Але повернімось до українського питання. У цій роботі я
проводитиму контекстні паралелі між тими причинами, які наводили
західні та українські дослідники питання суспільно-політичних рухів, у
стосунку тих самих паралелей між прикладами інших країн та сучасної
ситуації в Україні. Незважаючи на уявлення українців про те, що назагал
країни ЄС є доволі ліберальними та їхнє населення продемократично
налаштоване, станом на 2019 рік, можна констатувати, що у країнах, які
входять до Європейського Союзу, політичний дискурс вже змінився на
більш правий порівняно з (...). Зважаючи на результати парламентських
виборів у Італії у 2018 році (ситуація у якій становить особливий
дослідницький інтерес, адже до парламенту потрапили водночас і
ультраправі, і ультраліві) та високих рейтингів правих партій в Угорщині
(Йоббік, Фідес), Польщі (Право і Справедливість) та інших країнах, можна
констатувати, що популярність праворадикальних рухів та партій в
європейських країнах, зростає з великою швидкістю.
Водночас, в Україні Руслан Кошулинський, кандидат в президенти
України від ультраправої сили “Свобода” (а ще й, що цікаво,
Кошулинського підтримали всі ультраправі українські націоналістичні
партії), отримав на виборах президента України у 2019 році лише 307 244
голосів, що складало тільки 1,62% від загальної кількості виборців, що
прийшли на дільниці в Україні. До того ж, Кошулинський не отримав
підтримки по Україні назагал: йому довірилася лише області Західного
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регіону України: Львівська, Івано-Франківська та Тернопільська. Схожа
ситуація спостерігалась і на позачергових парламентських виборах у 2014
році, коли ультраправа сила “Правий Сектор” не подолала 5% бар’єру для
проходу у Верховну Раду незважаючи на велике зацікавлення цією силою
під час подій Євромайдану, які відбувались півроку перед цим. Проте
окремі представники радикальних правих сил (наприклад лідер
Національного Корпусу Андрій Білецький) все ж пройшли у парламент за
допомогою змішаної виборчої системи, за мажоритарними місцями. Ще
раніше, для українських правих партій став вдалим 2012 рік, коли ВО
“Свобода” змогла добитись 37-ми місць у парламенті, майже ділячи третю
позицію по місцях у Верховній Раді з партією “УДАР” (37 місць проти 40).
А вже у 2014 та 2019 роках жодна праворадикальна політична партія не
набрала прохідного бар’єру для того, щоб отримати місця у Верховній
Раді. У 2014 році, наприклад, ВО “Свобода” отримала 4,71%, що зовсім
трохи не дозволило їй мати представництво у ВР, а вже у 2019 році єдина
партія, яка могла себе назвати “радикальною” - це була партія Ляшка (вона
не змогла подолати бар’єр), в той час, коли у Свободи відсоток громадян,
які за них голосували, зменшився до 2,15%.
У квітні 2018 року в Угорщині перемогли правоконсервативні партії
“Фідес” (49% голосів) та “Йоббік” (27% голосів). Важливий також
показник інших наших сусідів — Польщі, правляча партія якої (Право і
Справедливість, далі — ПіС) у 2015 році здобула 37,58% голосів
виборців, а у 2019 році — 44% голосів виборців.
Як уже зазначалось, Україна з цього контексту дещо випадає. В
контексті політичної ситуації в Україні у 2012 році, підтримка радикальних
правих сил була скоріше захисною реакцією на агресивну проросійську
політику Віктора Януковича та Миколи Азарова, адже вже на
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парламентських виборах 2014 року націоналістичні сили не здобули
прохідного відсотка у Верховну Раду та поступились місцем
новоствореним після Євромайдану партіям. Але зараз, у вже
післямайданний час знову часто можна почути про численні
націоналістичні організації, які проводять акції протестів проти влади.
Тепер до “Свободи”, “Правого Сектору”, “УНА-УНСО”, “ОУН”
долучились “С14” (яких, до слова, моніторить агентство TRAC —
Terrorism Research & Analysis Consortium), очолювана Євгеном Карасем та
“Національний Корпус” на чолі з Андрієм Білецьким. Активність останніх
особливо було помітно у 2019 році, коли після розслідування bihus.info
стало відомо про масштабне розкрадання коштів з підприємства
“Укроборонпром”, члени націоналістичних організацій об’єднались під
закликом “Геть Свинарчуків Порошенка!”. Після цього я почав помічати в
соціальних мережах (див. додатки) багато закликів доєднання до масових
акцій протесту з пропозиціями долучення до будь-якої з націоналістичних
організацій. При чому, ці заклики, переважно, побудовані на
популістичних засадах, а орієнтовані переважно на молодь.
Отже, можна стверджувати, що в нас немає успішних радикальних
правих партій, але в нас є доволі активні радикальні організації. При чому,
активність може проявлятись у різних сенсах, тобто це не обов’язково
повинні бути умовні смолоскипні ходи: праві організації проводять також і
велику (на думку самих організацій) просвітницьку роботу з молоддю: для
прикладу це щорічна теренова гра Гурби-Антонівці, яку проводить
Молодіжний Націоналістичний Конгрес, чи онлайн та офлайн зустрічі, які
проводять великі праворадикальні організації. Це ж якщо говорити про
просвітницьку діяльність. Водночас із цим існують організації на кшталт
“Традиції і порядку”, які, фактично, намагаються відвідувати кожен захід,
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що відбувається всупереч їхній ідеології: протягом п’ятьох років їхнього
існування, за даними їхнього сайту, ТіП має за своєю спиною численні
марші протести та акції проти ЛГБТ спільноти та антиросійські заходи.
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2.2 Хто голосує за правих радикалів?
Розглянемо тих осіб, які, голосують на виборах за праворадикальні
рухи. Террі Гівенс у своїй роботі “Voting Radical Right in Western Europe”
пише, що Ганс-Джордж Бетц на основі дослідження “European Union’s
Eurobarometer” вказує на те, що назагал, аудиторія виборців
праворадикальних рухів складається із, переважно, чоловіків з низьким
рівнем освіти, які є або так званими “синіми комірцями”, або є власниками
малого бізнесу. При цьому, Гівенс наголошує на тому, що Бетц вважає, що
складові цих сторін не є однорідними. Він каже про те, що за правих
радикалів також готові голосувати і молоді чоловіки, які самозайняті, або
належать до робочого класу.
“Загалом, дані досліджень свідчать про те, що виборці, які
вибирають правих радикалів є переважно чоловіками, робітниками або
власниками малого бізнесу з низьким рівнем освіти. Наприклад, Бетц
(1994) використовує дані опитування національних виборчих опитувань і
Eurobarometer Європейського Союзу (ЄС), щоб визначити характер
округів партій. Хоча він вважає, що складові цих сторін не є однорідними,
існують певні характеристики, які особливо виділяються. Він вважає, що
ці партії привабливі для молодих чоловіків, самозайнятих і виборців
робочого класу (Бетц 174, 1994).”
На мою думку, такий можна поділити на три категорії: економічний
фактор, політичний фактор та соціальний фактор. Вони тісно пов’язані між
собою, але при цьому їх варто розділити для окремого визначення.
1) Економічний фактор полягає в тому, що виборці, які належать до
робочого класу (або до “синіх комірців”) часто незадоволені своїм
матеріальним становищем і звинувачують у цьому чинну владу. В цьому
контексті праворадикальні рухи часто вдаються до популізму, обіцяючи

32

покращення фінансового становища кожної людини. Часто такі обіцянки
нічим не обґрунтовані, але при цьому отримують підтримку серед
населення. Часто при цьому лунають гасла проти олігархату. Говорячи про
українські реалії, то у медіа побутує інфантильна думка, що у всьому
винні олігархи, які обкрадають народ. Це дуже вигідно вписується до
фактору підтримки населення того, хто пообіцяє посадити/заарештувати
самих олігархів та конфіскувати їхнє майно, розділивши його серед всього
народу України.
2) Політичний фактор відіграє свою роль у здобутті популярності правих
рухів серед вищезгаданих верств населення. Говорячи про інші країни, то у
США існує фраза, яку часто використовував Президент США Дональд
Трамп — America First. У США це не просто слова — це ціла
ідеологічна течія яка розрахована на збереження американських цінностей
та підтримку їх серед населення цілої країни. Праворадикальні рухи в
Україні дотримуються схожих ідей. На їхню думку, саме українські
цінності повинні переважати в країні. При цьому, для електорату від цих
самих організацій часто звучать ксенофобські заклики та фрази, які
спокійно можна назвати антисемітськими чи навіть нацистськими.
Питання виборців постає в тому, що зважаючи на переважно невисокий
культурний капітал (йдеться про низький рівень освіти), виборці
мобілізуються і голосують за такі гасла, висловлюючи таким чином свою
підтримку праворадикальним організаціям. Якщо згадати про український
контекст, то тут голосування за праворадикальні партії залежить від
регіону. Раніше я згадував про електоральні успіхи Свободи на виборах у
Верховну Раду. Проте, зараз, хоча ця партія не має великого успіху на
загальноукраїнському рівні, проте електоральні настрої стосовно Свободи
у тому ж Івано-Франківську досі залишаються на надзвичайно високому
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рівні. Наприклад, згідно даних протоколів Івано-Франківської міської ради,
за міського голову, свободівця, Руслана Марцінківа, віддали свої голоси
майже 85% виборців. Варто зауважити, що електоральна поведінка на
мсцевому рівні відрізняється від електоральних уподобань на
загальнонаціональному. І тоді коли і в багатьох європейських країнах
праворадикальні політичні сили отримують значні електоральні перемоги
на місцевому рівні, саме електоральний неуспіх радикальних правих на
загальнонаціональному рівні в Україні є радше винятковим.
3) Соціальний фактор. Про нього вже було згадано раніше, коли йшлось
про політичний та економічний фактори. Йдеться про часто невисокий
культурний капітал, який пов’язаний з невисоким рівнем освіти. В цьому
контексті можна згадати про маніпуляції суспільною думкою таких
виборців, які часто не розбираються у політичних процесах назагал, тому
не можуть повністю оцінити ситуацію, яка може відбутись при перемозі
тих чи інших політичних сил, які прийдуть до влади. Окрім цього,
маніпуляції можуть бути зведені до популізму, оскільки при меншому
культурному капіталі можна очікувати і на менше критичне мислення
електорату, що, відповідно, означатиме більше голосів за ту чи іншу
праворадикальну партію.
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2.3 Популізм і праворадикальні партії

Раніше я згадував про популізм серед праворадикальних рухів та
партій і яким чином вони впливають на суспільну думку через нього. Про
це ще у 1994 написав Ганс-Джордж Бетц у своїй праці “Radical Right —
Wing Populism in Western Europe”. Бетц згадує про те, що він не
здивований,

що

праворадикальні

партії

набувають

все

більшої

популярності.
“Популістичні партії, переважно, не мають візій або всебічних
ідеологічних проєктів. Натомість, вони, як припускають, звертаються до
здорового глузду простого народу, прагнуть розгадати коливання
настрою все більш мінливого електорату і відповідно сформувати свої
політичні програми. В такому випадку, не дивно, що радикальні праві
популістські партії відносно успішно залучають значну електоральну
підтримку серед зростаючого числа розчарованих і скептичних виборців,
більш зацікавлених у висловленні своїх скарг, ніж у оцінці альтернативних
підходів до вирішення нагальних суспільних проблем.” (Бетц 1994, 107)
На думку Бетца, популістичним партіям бракує візійності у справах
та заявах, які вони роблять. Їхня ціль — коливання суспільства і на основі
цього — складання своєї передвиборчої програми. Можна додати, що
популістичні гасла спрямовані на те, що, на їхню думку,хоче чути
виборець, незалежно від того, чи це низькі ціни на комунальні послуги,
арешт олігархів, чи, як у випадку з праворадикальними організаціями —
популізм на засадах “державницької позиції”. Бетц каже про те, що назагал
виборці правопопулістичних партій вирізняються тим, що їхній вибір
більше спрямований на своєрідний протест. Дослідник уточнює, що для
цієї

частини

загального

електорату

важливіше висловити власне
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незадоволення ситуацією у суспільстві, політиці чи економіці, ніж
знаходити альтернативні шляхи вирішення проблемних ситуацій. Щодо
цього,

то

тут

в

цю

схему

добре

вписуються

радикальні

дії

праворадикальних організацій, де такі виборці можуть “відвести душу”. У
рухах, організованих такими організаціями важлива саме командність
роботи, яка вимагає залученості усіх членів, тому окремі особи з цього
електорату, які мобілізуються у праворадикальні рухи вбачають у них
певні цінності для себе.
Цікаво, що Бетц згадував про популістичні праві організації з
обережністю ставляться до своєї репутації у контексті порівняння з
праворадикалами.
“Загалом, радикальні праві популістичні партії надавали перевагу
власному відмежуванню від ультраправих. Хоча в більшості випадків вони
спрямовані

на

фундаментальну

трансформацію

чинної

соціально-економічної та соціально-політичної системи, вони бачать і
пропагують себе як демократичну альтернативу існуючій системі.
Наприклад, вони рішуче виступають проти застосування насильства як
засобу для досягнення своїх цілей” (Бетц 108, 1994)
Попри те, що в обох напрямків, схоже ідеологічне спрямування, а
також бажання суспільно-економічних та політичних змін, але при цьому,
“звичайні” праві партії декларують себе як демократичний вибір, при
цьому навіть засуджуючи методи, які можуть видатись занадто
радикальними. І на те може бути декілька причин. Перша полягає у
можливості мобілізувати свою групу підтримки населення за допомогою
демократичних цінностей. Друга причина це відсутність радикальних
поглядів у більшої частини їхнього електорату, тому, відповідно, більша

37

підтримка партії, а третя причина, в контексті України, відсутність прямих
націоналістичних гасел, які би могли зашкодити іміджу партії.
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2.4 Поняття ксенофобії та її зв’язок з правим радикалізмом.

При обговоренні теми правого радикалізму у контексті
суспільно-політичних рухів, варто згадати про явище ксенофобії і її
розвиток упродовж 21 століття. Звичайно, сам термін “ксенофобія” може
бути трактований у різних інтерпретаціях, тому в межах цієї роботи я
класифікую її відповідно до визначення датського антрополога Пітера
Гервіка:
“У побутовому визначенні, “ксенофобія” зараз використовується
для позначення негативного ставлення до іноземців, як-от, наприклад,
мати антимігрантські настрої, бути налаштованим погано проти
іноземців та проти інших суспільних груп” (Гервік, 2015)
Але чому я, власне, додав саме поняття ксенофобії до цієї роботи,
якщо її головна частина присвячена мобілізації молоді до правих
радикальних рухів?
Відповідно до хронік Організації Об’єднаних Націй (далі — ООН)
за 2007 рік, у країнах Європейського Союзу стрімко почали зростати
рейтинги націоналістичних, ультраправих та ультралівих партій. У хроніці
є дані про утворення групи ITS у 2007 році в межах Європейського
Парламенту, до створення якої долучились праворадикали з Австрії,
Болгарії, Румунії, Бельгії, Франції та Італії. Окремо згадуючи про
Францію, то у звіті є дані про президентські вибори 2002 року, де
праворадикальні сили на чолі з Жаном-Марі Ле Пеном зайняли друге
місце. Власне, сама партія “Національний Фронт”, разом з якою Ле Пен
(водночас будучи її засновником) йшов на вибори, діє і досі. А вже 2017
році вже донька Ле Пена Марін теж зайняла друге місце у президентських
виборах у Франції, поступившись перемогою проєвропейському кандидату
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Еммануелю Макрону. Сам Національний Фронт заснований ще у 1972 році
Жан-Марі Ле Пеном, позиціонує себе як “націоналістична
праворадикальна партія” (Девіс, 1999).
Крім участі у виборах, французький Національний Фронт спільно з
європейськими правими партіями Йоббік (Угорщина), Національний
Фронт (Бельгія), Трикольорове Полум’я (Італія), партією націонал —
демократів зі Швеції заснували Альянс європейських національних рухів.
В той самий час, складно не зауважити зростання ксенофобських
настроїв у окремих європейських країнах. При чому, ці настрої є більш
серйозними у країнах, які проводять в себе відмінну від ЄС політику
стосовно допуску іммігрантів. Йдеться про, наприклад, ті ж самі Польщу
та Угорщину, де ця політика базується на антиісламських настроях. Про це
згадують у The New York Times та у Brookings Марк Сантора та Петер
Кріко відповідно (посилання). Більше того, у випадку з Угорщиною, у
країні в 2018 році прийняли антиіммігрантський закон, який, щоправда,
був розкритикований Європейським Союзом. Згідно із повідомленнями
Reuters у законі йшлось про повноцінне ув’язнення за допомогу біженцям
та нелегальним іммігрантам. (Reuters, 2019)
Проте, навіть у країнах, які є лідерами ЄС, теж прослідковуються
проблеми з ксенофобськими поглядами стосовно мігрантів. Прикладом
цього є Німеччина, де у 2018 році в місті Хемніц відбулись масові
антиіммігрантські протести, які були спричинені вбивством громадянина
Німеччини іммігрантами з Сирії та Іраку (Писанська, 2018).
Я припускаю, що через такі активні політичні дії як обмеження чи
повна заборона на в’їзд іммігрантів та біженців на території окремих країн,
політичні партії можуть збільшувати свій власний політичний рейтинг
(яскраві приклади тому — Фідес та Йоббік, рейтинг яких стабільно
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високий в Угорщині) через мобілізацію свого електорального ядра, яке
через популістичні гасла, залишається з підтримкою своєю партії і надалі.
Щодо мітингу у Німеччині, то я навів приклад лише одного з багатьох.
Якщо брати до уваги такі події, як масові протести, то, на мою думку, за
допомогою ЗМІ та інших сучасних технологій, інформація може
поширюватись швидко та нею можна просто маніпулювати в інтересах
однієї чи іншої політичної ідеї.
Приклад полягає у стосунках України та Польщі у контексті
історичної пам’яті між двома державами. Фактично, тут конфлікт
зав’язаний на історичних постатях та подіях, які по-різному трактуються
обома державами. Наприклад, в той час, коли в Україні ОУН-УПА на
державному рівні вважається організацією, яка боролась за незалежність
України та наприкінці 2018 року її члени навіть отримали статус учасників
бойових дій на рівні учасників Другої світової війни, то, наприклад, окремі
польські держслужбовці, як повідомляє Rzeczpospolita, вважають
бандерівців злочинцями проти польського народу і у 2019 році навіть
ініціювали пошук свідків та потерпілих осіб від цих самих злочинів у
період з 1939 по 1945 рік. Взагалі, я припускаю, що саме зіткнення
історичної пам’ять — один з найпотужніших каталізаторів явища
ксенофобії як такого. Завдяки їй досить просто проводити маніпуляції
щодо думки населення. Наприклад, у січні 2020 року, у Польщі поблизу
кордону з Україною вандали знищили меморіальну дошку на могилі воїнів
УПА. І, хоча, це можна спробувати трактувати як прояв націоналістичних
поглядів, проте, як на мене, це дія, базована на ксенофобних почуттях
відносно українців, тому що.... Водночас, у офіційних позицій країн досі
немає спільного знаменника щодо подій на Волині 1943 року. Більше того,
ситуацію підігрівають праворадикальні партії з обох сторін. Як і правляча
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польська “Право і Справедливість” так і українські націоналістичні партії
на кшталт “Свободи” чи “Національного Корпусу” не визнають правоти,
чи, навіть не намагаються піти на компроміс з іншою стороною.
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2.5 Причини ксенофобії та шкала Богардуса

Проте варто звернути увагу на причини явища ксенофобії.
Психологиня Ірина Борейчук вважає, що ксенофобія — це крайня форма
соціальної дистанції. За її цитатою, “Національна відособленість свідчить
про певну міру закритості особистості щодо взаємодії із представниками
інших етнічних груп. Стосовно них демонструється ізоляціонізм, що,
однак, не переходить у форму відкритої агресивності. Представники
інших національностей сприймаються як «не зовсім свої».(Борейчук, 2017)
Проте, що таке “національна відособленість”? Яким чином вони
класифікуються і поділяються на категорії? Соціологиня Наталія Паніна у
1990 році видозмінила шкалу Богардуса, після чого поділила сприйняття
інших національностей у семибальну шкалу (де 1 — найбільша
відкритість, а 7 — крайня нетерпимість) та на декілька критерії (Паніна,
Головаха; 2006):
● Відкритість (толерантність)
● Національні відособленість
● Національна ізольованість
● Ксенофобія.
Фактично, це підтверджує думку Борейчук щодо крайньої форми
соціальної дистанції. У 2006 році для демонстрації можливостей цієї
шкали, Паніна та Головаха провели дослідження, яке показало такі
результати:
● Найбільший відсоток відкритості (толерантності) в українців був до
білорусів та поляків — 1 бал
● Національну відособленість українці демонстрували до китайців та
американців: по 4,5 балів
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● Національну ізольованість українці демонстрували до ромів та осіб з
Кавказу і Закавказзя: 5 і 5,2 відповідно
● Ксенофобію українці демонстрували до афроамериканців (6,2),
росіян (6,4), африканців (6,9) та арабів (7 балів)
Для мене це дослідження стало показовим у контексті
ксенофобського відношення українців до афроамериканців та африканців.
Знаючи результати опитування щодо обох цих груп, я припускаю, що тут
роль відігравала не просто ксенофобія, але й повноцінний расизм відносно
осіб з відмінним від нашого регіону кольору шкіри. Щодо арабів, то тут
моє припущення схоже до попереднього, проте в цьому випадку головну
роль відіграє не колір шкіри, а відмінність по культурних ознаках. Для
мене найбільший інтерес склав рівень ксенофобії до росіян. Незважаючи
на те, що дослідження проводилось у 2005 році, за 9 років до початку
російсько-української війни, населення України вже тоді дуже негативно
сприймало росіян та вказало дуже низьку оцінку (6,4). Особливо це цікаво
відносно інших сусідніх країн — Білорусі та Польщі, де та ж оцінка
дорівнює одиниці.
Цікаво, що у 2019 році КМІС проводив власне дослідження за
шкалою Богардуса і результати за 14 років дуже сильно змінились (див.
додаток 1). Якщо коротко узагальнювати найбільші зміни, то попри те, що
жодна з категорій не набрала більше 5,41 бала (роми), проте найближче до
одиниці знаходяться україномовні українці (2,18). Велика зміна відбулась
щодо росіян, які, незважаючи на війну, піднялись на четверте місце з 3,56
балами. Загалом, якщо відзначати сумарні зміни та порівняння з 2005
роком, то приблизна більшість всіх національностей знаходяться у межах
від 3,99 (поляки) до 4,41 (французи).
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Залишається відкритим питання, що ж сталось, що українці почали
ставитись до інших націй настільки гірше за 14 років?
Можна припустити, що така зміна сталась на фоні зміцнення
праворадикальних рухів у Європі та націоналістичних декларувань в
Україні. Хоча, якщо говорити про країни Європейського Союзу, то там
націоналізм кристалізований у формі “моя країна найкраща”, а, на мою
думку, в Україні він поділяється на, власне, український націоналізм, та
“націоналізм без приналежності”.
Під цим терміном я маю на увазі соціальний феномен, при якому
індивід думає в першу чергу про себе, а потім — про ідеали нації.
Фактично, при порівнянні дослідження КМІС та порівнянні його із
власними спостереженнями, можу припустити, що при моделюванні
реальної ситуації, передбаченої шкалою Богардуса, українці скоріше
керуватимуться внутрішніми переконаннями у виборі співмешканця, ніж
зважатимуть на думку інших. У цьому випадку я маю на увазі думку,
висловлену соціологам з КМІС у 2019 році.
Крім цього, за словами правознавця-криміналіста Олега
Мартиненка, ксенофобія та нетерпимість до інших національностей
суттєво зросла в контексті вчинених злочинів. Дослідник заявляє, що
“Щодо України, то починаючи з середини 2002 р. у нашому суспільстві
спостерігалося підвищення рівня ізоляціонізму та ксенофобії, що
супроводжувалося зростанням кількості публікацій із ксенофобськими
відтінками. Результати соціологічних досліджень також указували на
зниження за роки незалежності більш ніж у 3,5 рази питомої ваги
психологічно відкритих та схильних до національної толерантності
людей.”(Мартиненко, 2008)
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Однією з причин такого явища може бути розпалювання мови
ворожнечі. Цитуючи дослідника, “У засобах масової інформації дедалі
частіше оперують та кими термінами, як «кавказька мафія», «злочини
осіб циганської національності», «азіатські злочинні угрупування». Такі
вислови є не тільки некоректними, але й часто призводять до спекуляцій з
боку радикально налаштованих прибічників неонацистського та
націоналістичного кшталту.” (Мартиненко, 2008)

2.6 Праворадикальні рухи та нетерпимість до інших груп населення
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До речі, кажучи про політичний фактор та ідею першості нації, Террі
Гівенс також приділяє увагу явищу ксенофобії. Вона говорить про те, що
кожна праворадикальна партія використовує ксенофобію для залучення
виборців.
“Кожна з радикальних правих партій була звинувачена у ксенофобії
та використанні страху для залучення виборців. Факт того, що кожна з
цих партій використовувала імміграцію як головне питання, показує, що
вони намагаються звернутися до виборців, які відчувають загрозу
імміграції. Ці виборці також відчувають загрозу економічних змін,
загалом.”(Гівенс 57, 2005)
Гівенс має на увазі суспільство у країнах Європи, у якому відчутно
хвилювання через великі хвилі мігрантів (Сааков, 2015), які, на думку
правих європейських організацій, загрожують не тільки економічними
чинниками (втрата роботи мешканцями тої чи іншої країни на користь
мігрантів, для яких “припустима” менша заробітна плата), додаткові
видатки з податків населення на утримання мігрантів), так і безпековими
чинниками (особливо це актуально після збільшення загрози зі сторони
ІДІЛ та серії терактів на території ЄС у Франції, Німеччині, Швеції та
Великій Британії), на які можуть впливати релігійні та культурні
особливості (Мілановіч, 2015) мігрантів з інших країн. Згідно з
дослідженням Gallup Poll, 34% опитаних з населення ЄС хоче, щоб
кількість міграції у країни Союзу зменшилась. Водночас з цим, 21% не
проти збільшення кількості мігрантів, коли 22% респондентів хочуть, щоб
рівень міграції залишився на сталому рівні, яким він зараз і є.
Зважаючи на такі високі показники суспільних настроїв, які
спрямовані на зменшення кількості мігрантів у країни ЄС, не дивно, що
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праворадикальні організації здобувають все більшу популярність серед
європейських країн.
Україна теж не стоїть осторонь ксенофобських настроїв. Цей кейс
цікавий тим, що в нас ці настрої спрямовані більше на внутрішньо
переміщених осіб та ромів. Я спеціально не згадую про ознаки расизму по
відношенню до інших національностей, але хотів би зосередитись більше
на другій частині тези — ромах.
Про ромів у цій роботі було згадано вже раніше. Важливо розуміти
суспільну думку щодо цієї групи осіб. Згідно даних опитування Фонду
“Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва, проведеного у 2018 році,
12% респондентів вважають, що права ромів безумовно мають бути
обмежені, 35% вважають, що їхні права можуть за певних обставин дещо
обмежені. Разом це складає 47%, які означають достатньо високий рівень
ксенофобних поглядів щодо ромів. (Бекешкіна, 2018)
Кажучи про дії, які показують нетерпимість до цих осіб, можна
згадати про підпал ромського табору у Івано-Франківську (Братюк, 2019),
погром табору ромів у Львові (Тузяк, 2018) та розгін табору ромів у Києві
(Панасюк, Нужненко & Патрікєєва, 2018). Якщо до першого випадку у
Івано-Франківську не вдалось встановити причетність праворадикальних
організацій, то у випадку Львова та Києва відомо, що ці погроми були
організовані угрупуваннями “Твереза і Зла Молодь”, яку ЗМІ охрестили1
“неонацистами” (Тузяк, 2018), та вже згаданим раніше “Національним
Корпусом”. Таким чином, праворадикальні організації показують свої
агресивні дії суспільству, майже половина якого негативно налаштована до
ромів, а тому прихильність до них серед окремих груп населення тільки

нацисти - ультраправі індивіди радикальних поглядів, які
виправдовують расизм, ксенофобію та насильство “вищою метою”
1

48

зростає. Важливий фактор в зростанні популярності праворадикальних
рухів в контексті ксенофобії та погромів ромів є те, що агресивно
налаштовані люди, самі відчувають більше впевненості в тому, що
роблять, навіть якщо самі би на такі кроки не зважились.
Цікаво, що Рут Водак у “Політиці Страху” висовує дуже схожу тезу
до тої, яку пропонує Бетц у підрозділі цієї роботи про популізм:
“Лідери правих популістських партій також змінили свої погляди і
поведінку — від радикально правих “бандитів” до добре освічених та
одягнутих демагогів...Політика заперечення домінує: всі прихильники
таких партій неодмінно будуть заперечувати, що вони схвалюють
расистські та антисемітські переконання. Такі партії позиціонують себе
як, в першу чергу, патріотів, захисників потреб “істинного” народу від
глобалізації та інших (часто ймовірних) загроз…” (Водак, 345, 2015)
Фактично, тут з’являється ще одне слово, яке змінює сприйняття
контексту: патріот.
По ньому відчутно, що це не націоналіст, чи праворадикал, які готові на
будь-які (в тому числі і насильницькі чи екстремістські) дії, а патріот,
людина, яка любить свою країну і зробить все для того, щоб вона була
сильною і процвітала.
Водак звертає увагу на те, що такі партії відхрещуються від
антисемітизму чи расизму не просто так. Навіть, якщо у керівництва таких
партії інші погляди, вони декларують толерантність до згаданих груп
населення з обережністю, розуміючи, що за рахунок радикальних
ксенофобних гасел можна втратити як і частину свого вже існуючого
електорату, так і потенційних виборців, які не будуть миритись із зневагою
до інших груп населення. На мою думку, це одна з причин, чому такі партії
насправді проти глобалізації та глобальних рухів. Глобалізація для правих,
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а особливо для праворадикалів (у контексті націоналізму) небезпечна тим,
що показує світ як одне ціле, його мультикультурність та назагал —
загальнолюдські цінності, в той час як у організацій правого спрямування
політика побудована на засадах першості нації, схожих до вже згаданого
раніше “America first”. В той же час, варто нагадати, що велика відмінність
між організаціями та партіями полягає у контексті електоральної
підтримки: в той час, коли партіям вона життєво необхідна, організації
можуть задовольнятися власними переконаннями стосовно кількості
власних членів.
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2.7. Приклади залучення членів у праворадикальні групи за допомогою
соціальних мереж
Ксенофобія важлива для дослідження у контексті постановки
питання “наскільки ксенофобія впливає на бажання індивідів
мобілізуватись до правих рухів”. Але ідеться не тільки про ідеологічні
настанови, а і про інструменти комунікації, які допомагають мобілізувати
та згуртувати потенційних прихильників та прихильниць. Йдеться в першу
чергу про мережу Інтернет та соціальні мережі, які сучасна (станом на
2020 рік) молодь використовує для комунікації між собою. За даними RSB
Group, головним методом комунікації для молоді є мережа Інтернет, а
серед соціальних мереж переважають Facebook (81%), YouTube (62%),
Instagram (59%) та Telegram (30%) (Ляшенко, 2021). Крім цього, соцмережі
— потужний засіб подачі інформації у спрощеній формі. Відповідно,
праворадикальні рухи теж використовують цю методику, використовуючи
прості і зрозумілі посили, за допомогою яких завойовує увагу молодих
людей.
Розглянемо приклад групи, яка просуває рекламу у соціальній
мережі Facebook. Це спільнота “Національний Корпус Львівщина”. Пости
спільноти базувалися на різкому, агресивному і однобокому поданні
інформації, а також використовувався так званий “клікбейт” —
маніпулятивний інструмент задля привернення уваги користувача
соціальних мереж. З часу написання цієї роботи — і до часу її захисту
спільноту видалили за порушення правил спільноти. (див. рисунок 7)
На фото (див. рисунок 3) зображений чинний лідер Національного
Корпусу Андрій Білецький, який закликає так званих “порохоботів” (так
перед виборами Президента у 2019 році у мережі часто називали
прихильників Президента Петра Порошенка) мобілізуватись на фронт на
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Сході України задля протистояння російській агресії. Це може свідчити
про те що націоналістичні організації використовують популізм для
приваблення нової аудиторії у соціальних мережах та для досягнення
власних політичних цілей.
На іншому фото (див. Рисунок 4) зображений український солдат у
камуфляжі та зі зброєю. Його зовнішній вигляд натякає користувачу
соціальної мережі на те, що в нього великі труднощі, а маніпулятивна
постановка питання “ми забули про війну?” має на меті викликати почуття
вини за скоєне “забуття про події на Сході” та яке непрямо і приховано
закликає до дії: підтримки Національного Корпусу задля порятунку
України. Такі заклики особливо дієві для молоді, на юнацький максималізм
якої особливо розраховують націоналістичні праворадикальні організації,
впливаючи на них через національні гасла та ідеї. Описуючи той же ж
“Національний Корпус”, важливо згадати про те, що в цієї організація є
власна структура, яка називається “Юнацький Корпус” і спрямована, як
свідчить її сайт, на національно-патріотичне ідеологічне виховання
української молоді. Щороку ним проводиться шість таборів
військово-патріотичного спрямування у Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі,
Черкаській та Чернігівській областях. (див. Рисунок 5)
Підсумовуючи, праворадикальна організація “Національний Корпус”
та її структурний підрозділ “Юнацький Корпус” застосовують різні методи
реклами та повідомлень у соцмережах, залучаючи для цього популістичні
та емоційні гасла державницького спрямування, які є доре впізнаваними та
актуальними для української молоді. Інтерес до спільнот
праворадикальних рухів у соціальних мережах підігріває назагал
неспокійна політична ситуація в Україні, яка сприяє спекуляціям на темі
війни та втрати Україною державності з боку ультраправих рухів.
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Національні Дружини, за їхнім власним визначенням з офіційного
сайту, “ Це організація, метою якої є забезпечення порядку на вулицях
українських міст. Особовий склад організації – це колишні учасники
бойових дій, патріотична молодь та небайдужі громадяни, що поділяють
наше прагнення покращити безпекову ситуацію в державі”. Це ще один
структурний підрозділ партії “Національний Корпус”, який станом на
квітень 2019 року очолює Ігор Михайленко, позивний “Черкас”
Національні Дружини від 29 січня 2018 року перебувають на
офіційній службі у Міністерства внутрішніх справ України та декларують
свою мету як “забезпечення порядку на вулицях українських міст”. Сама
організація найбільш відома скандальним актом побиття осіб ромської
національності у Голосіївському парку в Києві. Попри різке засудження
української омбудсмена Людмили Денисової та міжнародної організації
Amnesty International, діяльність Національних Дружин не була припинена,
а сама організація активно залучає до себе нових членів, та продовжує
свою діяльність, про що свідчить офіційний сайт.

Ще одним ефективним методом залучення молоді до
націоналістичних організацій є так звані “смолоскипні ходи”. Хоча вони і
не мають прямого стосунку до соціальних мереж, але широко
висвітлюються у ЗМІ та справляють серйозний wow-ефект на молодь, для
якої, за моїм припущенням, такі дії сприймаються як спротив
установленому суспільному ладу, і, відповідно, викликають бунтарські
емоції, які потім використовують націоналістичні праворадикальні
організації для залучення нового членства до себе. Переважно
смолоскипні ходи мають на меті вшанування національних героїв України,
що теж відіграє свою роль у сприйняття молоді дійства, яке відбувається
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навколо будь-якої смолоскипної ходи. Гра на патріотичних відчуттях теж
дієва, оскільки патріотизм та гасла на кшталт вищезгаданих у тексті
“комуняку на гілляку” — хороший стимул для молоді самоствердитись за
допомогою своїх побратимів. Під час смолоскипної ходи, її члени
перетворюються у “одне ціле”, відчуваючи загальне піднесення. В той сам
час, власне, і відбувається найбільше залучення осіб до членства в
організації через вплив на емоції та почуття. На думку дослідника Богдана
Вахули, зараз найбільший інтерес викликає саме протестна мобілізація
соціальних мереж. (Вахула, 190, 2014). Вчений вважає, що така мобілізація
в першу чергу може бути небезпечною в плані екстремістської діяльності,
але я вважаю, що це цілком можна співставити також і з мобілізацією до
радикальних правих рухів.
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2.8 Гендер, нерівність, маскулінність і праві рухи

Незважаючи на те, що праворадикальні організації не афішують своєї
преференції до якоїсь із статей, за словами американського соціолога
Майкла Кіммела, розподіл статей відбувається нерівно, описуючи різницю
у 60% чоловіків та 40% жінок, які є членами праворадикальних
організацій (Кіммел, 2018). Більше того, Кіммел не просто згадує про
нерівномірний розподіл статей, але й наголошує на тому, що жінки, як
мінімум, не відрізняються від чоловіків у своїй правій позиції, а подекуди,
згідно з дослідженням університету Алабами, — є навіть більш
радикальними. Щоправда, дослідник описує ситуацію, пов’язану із
громадянами США, де, згідно дослідження, жінки навіть більше
виступають за “білу ідентичність” та “білу солідарність”. Проте питання
виникає якраз в тому, чому саме жінки, навіть маючи таку позицію, все ж
не складають більшість, або, хоча б, половину у праворадикальних
організаціях.
На це питання може дати відповідь інша стать, а точніше — одна з
можливих причин мобілізації чоловіків. Майкл Кіммел слушно припускає ,
що те, що у народі називають “чоловічою гордістю” сильно впливає на те,
чому чоловіки кількісно переважають жінок у праворадикальних
організаціях. Так, за його словами у статті The Guardian, фактор
маскулінності є доволі впливовим на мобілізацію до правих рухів. Ця
маскулінність пов’язана як і з бажанням проявити себе з “чоловічої”
сторони показавши свою силу та суто “чоловічі” звички, так і може бути
направленою у антифеміністичне русло. При чому, коли я згадую про
антифемінізм у контексті мобілізації до правих рухів через маскулінність,
я маю на увазі не критичне ставлення до жінок як таких, а, скоріше, страх
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чоловіків того, що окремі жінки можуть бути більш маскулінними за них
самих. Водночас, я припускаю, що чоловіки можуть виправдовувати такі
свої почуття “захистом” жінок, вважаючи їх слабкими та тендітними, а
свою справу у праворадикальному русі — “не жіночою”. Таким чином,
пише Кіммел, чоловіки можуть сприймати жінок як жертв, а не як
повноцінною рівнею собі. Більше того, хоча сам американський дослідник
згадує в першу чергу свою країну, проте, якщо поглянути на керівників
найбільших правих організацій (Національний Корпус, Правий Сектор) в
Україні, то побачимо, що станом на 2020 рік жінок серед них немає.
Британська дослідниця Елізабет Ральф-Морроу, у своїй роботі “The
Right Men: How Masculinity Explains the Radical Right Gender Gap” при
цьому, дотримується схожої до Кіммела позиції та розвиває її і далі. На її
думку, дотримання чоловіками цієї маскулінності полягає у двох причинах
(Ральф — Марроу, 2020):
- Соціальний пресинг, який змушує чоловіків “почуватись і бути
чоловіками”;
- Соціально визнана маскулінність може застосовуватись не до всіх.
Одна з концепцій передбачає собою “розуміння, що деякі практики
маскулінності є “культурно ідеалізованими”, що дозволяє чоловікам
домінувати над жінками, ідеологічно легітимізуючи підпорядкування
останніх першим”;
Стосовно першого пункту, то про соціальний пресинг я вже згадував
дещо раніше, коли описував те, що Кіммел має на увазі під “чоловічою
гордістю”, коли чоловіки з самого дитинства отримують установки про те,
що вони повинні бути сильними, ніколи не плакати, не бити жінок та за
замовчуванням бути головою сім’ї. Вже у старшому віці праворадикальні
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організації можуть ставати ідеальними майданчиками для демонстрації
чоловічого “я” для її членів.
Другий пункт демонструє концепцію маскулінності Рейвін Коннел
(Connell, 2005), яка прямо наголошує на тому, що окремі практики
маскулінності можуть бути культурно ідеалізовані. Проблематика цієї
концепції якраз і полягає в тому, що на думку дослідниці, в теорії чоловіки
можуть домінувати над жінками, вважаючи себе “вищими” за них. У
контексті праворадикальних організацій можна припустити, що
керівництво та рядові члени організації теж частково можуть свідомо чи
несвідомо дотримуватись цієї концепції. Питання маскулінності як одного
з факторів залучення до праворадикальних рухів потребує подальшого
ретельного вивчення.

Висновки до розділу 2: У цьому розділі автор проаналізував електоральні
настрої населення окремих країн Європейського Союзу (Польщі, Італії та
Угорщини) та порівняв ситуацію з популярністю праворадикальних партій
та, окремо, рухів за кордоном і, навпаки, їхньою відносною неуспішністю
в Україні. Як український приклад, до уваги були взяті Президентські
вибори 2019 року та єдиний кандидат від націоналістичних організацій
Руслан Кошулинський. На основі даних про електоральну підтримку, за
допомогою матеріалів дослідників Ганса-Джорджа Бетца та Террі Гівенс, у
цьому тексті визначено типовий “портрет виборця” праворадикальних
рухів (робітник з низьким рівнем освіти, або самозайнята особа). На
основі цієї інформації, автором було поставлене дослідницьке питання
“якими методами праворадикальні рухи в Україні залучають до себе нових
членів?”. Проте перед відповіддю на поставлене запитання, для повноти
картини, було проаналізовано джерела у ЗМІ та соціальних мережах.
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Автор виявив, що праворадикальні організації залучають до себе нових
членів за допомогою мови ненависті у стосунку до національних меншин
та популістичних гасел. Окрім цього, звичайно, застосовуються також і
безпосередні дії (наприклад смолоскипні ходи) та, навіть, відкритий прояв
насильства, який особливо проявлявся у побитті ромів у Києві, Львові та
Івано — Франківську. Мобілізація у праворадикальні рухи після дій такого
типу не дивна, зважаючи на соціологічні дані, які показують, що,
наприклад, станом на липень 2018 року майже 47% респондентів
несхвально ставляться до ромів. А ще як додатковий можливий фактор
можна виділити і гендерну нерівність серед праворадикальних організацій,
яка не просто присутня як факт, але і може бути мобілізаційним чинником
для чоловіків.

Опираючись на теоретичні засади, висунуті у розділах 1 та 2, можна
виділити такі гіпотези:

1. Праворадикальні організації використовують мобілізаційний
потенціал ідеології для збільшення свого членства за допомогою
соціальних мереж, онлайн та офлайн заходів та за допомогою
ідеологічної складової.
2. Одним з ключових чинників мобілізації до праворадикальних рухів
та організацій виступають ксенофобські настрої;
3. Члени праворадикальних організацій використовують як
мобілізаційний чинник російську агресію на сході України;
4. Соціальні мережі найбільш ефективний спосіб для залучення молоді
в праворадикальні рухи;
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5. Члени праворадикальних рухів використовують національнопатріотичний розвиток молоді як спосіб її залучення до
низькоризикового та низькоінтенсивного активізму та подальшого
рекрутингу до лав організацій
6. Спільнота однодумців та відчуття братерства є факторами
перебування у праворадикальних організаціях
7. Гендерна рівність не є дотриманою серед членів та керівництва
праворадикальних організацій в Україні: чоловіки схильні активніше
долучатись через бажання і можливість реалізувати власні установки
про маскулінність
8. Індивіди правих поглядів застосовують як активний так і пасивний
радикалізм під час свого перебування у праворадикальних
організаціях
Як метод збору інформації, я обрав глибинні експертні інтерв’ю. За
допомогою цього способу стало можливим суттєво точніше та якісніше
визначити причини та приводи мобілізації до праворадикальних рухів,
ознайомитись з методами залучення до правих рухів молоді та здійснити
безпосередню перевірку та верифікацію гіпотез відносно слів
респондентів. Стосовно вибірки респондентів, то було обрано тих, чий вік
не перевищує 25 років, які долучились, або почали брати активну участь у
діяльності праворадикальних організацій після 2014 року. В інтерв’ю
взяли участь загалом десять респондентів, з яких дев’ять станом на зараз є
активними членами праворадикальних організацій, а один респондент був таким, а потім залишив лави організації. Для аналізу інтерв’ю було
використано транскрибування інтерв’ю та ключові цитати респондентів.
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Згідно з гіпотезами, було проведено покроковий аналіз:
1: Перша гіпотеза вказує на мобілізаційний потенціал ідеології, який
можуть використовувати праворадикальні рухи та організації для
залучення нових членів. Для простішого розуміння, під цим мається на
увазі потенціал залучати нових людей до праворадикальних рухів,
використовуючи емоційні, вербальні і невербальні зв’язки, які повинні
асоціюватись в особи з Україною, любов’ю до неї, патріотизмом тощо. Усі
десять респондентів розповідали про те, чому вони долучались до тієї чи
іншої організації, проте не усі вони вказали на те, що долучились до
правого руху саме через його праву ідеологію. Двоє респондентів вказали,
що це було, скоріше, долучення до групи за інтересами, яка повинна була
допомогти реалізувати їм власні бажання. Наприклад, респондент-активіст,
вказує у інтерв’ю, що долучився до свого руху через бажання зупинити
незаконні забудови у Львові, а інший респондент долучився у, за його
словами, “занадто юному віці”, відповідно, коли він ще не мав змоги точно
визначитись, чому, власне, він потрапив в організацію, тому про
ідеологічний мобілізаційний потенціал в цьому випадку говорити скоріше
недоречно. Також є цікавою відповідь ще одного респондента, який і
визнає ідеологічний напрямок організації, в яку долучився, але при цьому
згадує також, що, цитую, “для мене то якась така ініціативна група
людей”. Попри це, більшість респондентів, при цьому, вказувала на
ідеологічну складову свого долучення до тієї чи іншої організації.
Незважаючи на різноманіття представлених організацій (9 різних
організацій у 10 респондентів), історії їхньої ідеологічної залученості
були, переважно, дотичні до патріотичних чи націоналістичних почуттів.
Наприклад, візьмемо до уваги одну з цитат респондента: “ну, мети такої в
мене не було. Була наша спільна. Тобто ми всі хотіли типу кращого
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життя щоб, Україна прогресувала, скажімо так”. Інші ж респонденти
вказують на патріотичне виховання молоді (“У Львові, наприклад, ця
ситуація поскладніша, бо складніше було б знайти молодь, яка була б
зацікавлена в патріотичному вихованні”), згуртування групи патріотів та
націоналістів (“загалом він згуртовує навколо себе людей, які
підтримують ідею нації і які вважають себе українськими не просто
патріотами, але й українськими націоналістами”.) та залучення до
компанії зі схожими патріотичними цінностями (“То я там побачив дуже
схожих на себе людей, які там є в складі того всього і приємно було
кричати ці всі лозунги, я думав, що я роблю щось дуже важливе. І воно,
воно, дуже надихало”). Більшість оповідач_ок (семеро респондентів з
десяти) вказали на те, що ідеологічна складова відіграла роль у їхній
мобілізації до праворадикальної організації, двоє не змогли сказати про
саме ідеологічну складову, а ще один респондент-член футбольного
фанатського угрупування, так званий, “ультрас”, який під цю гіпотезу не
може підпадати, оскільки, за його ж власними словами, “ультрас” —
закриті спільноти, які нарощують членство за рахунок збільшення
фанатської бази футбольного клубу, а не через ідеологічну складову, яка,
хоча, і є пріоритетною в угрупуванні, але, все ж не виходить за межі
підтримки футбольного клубу, тому долучитись до цієї спільноти “просто
побачивши рекламу” не вийде.

2. Стосовно ксенофобських настроїв у якості чинників формування
праворадикальних рухів і організацій, то автор припускав перед
проведенням глибинних інтерв’ю з респондентами, що вони відіграють
одну з ключових ролей у праворадикальних настроях. Проте, у жодній з
розмов з респондентами ця гіпотеза не змогла підтвердитись. У майже
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кожній відповіді, так чи інакше, згадувалось про зміни та про ініціативні
групи людей, які готові відстоювати свою думку заради кращого життя та
прогресу держави. Фактично, попри здогадки автора, що об’єднання може
відбуватись навколо ефемерних зовнішніх ворогів, респонденти заявляли
про об’єднання навколо внутрішніх проблем та людей, які спроможні їх
вирішити. Для прикладу можна навести думку респондента, який раніше
був досить активним членом однієї організацій: “Правий рух це активна
активна частина, бо ти маєш свою думку і готовий її захищати. Тобто
якшо ти виходиш на мітинг і тебе виганяють з нього, ти не йдеш додому.
Ти виходиш з мітингу і потім повертаєшся назад. І вас повертається
назад вже більше”. Власне, схоже формулювання було у іншого
респондента, представника вже іншої праворадикальної організації:
“Дотримання своєї позиції хоч би шо, готовність відстоювати її, а не
просто висловити стривоження і прийняти всьо як таке шо має бути
само собою.” Окрім цього, важливу роль відіграє спільнота, яка твориться
всередині праворадикальних організацій. Про неї згадали, практично, всі
респонденти. Як для прикладу наведімо дві цитати: “А в нас більше така
тусовка, шо ми більше просто переживаємо за то, шо відбувається в
Україні. Права патріотичні”, та “Ну та та та, це спільнота однодумців,
коли… ну може на початку ти цього не розумієш, не усвідомлюєш, ну бо
то діти, ви просто разом тусуєтесь, а коли ти виростаєш, ти починаєш
це все сприймати ну зовсім по-іншому, якось себе ідентифікуєш з такими
іншими як ти, загалом з Україною, от.”. Коротко узагальнюючи, то
гіпотеза не підтвердилась, оскільки члени праворадикальних організацій
об’єднуються не навколо зовнішніх подразників, а навколо внутрішнього
порядку. Більше того, автор готовий припустити, що ксенофобські настрої,
які дійсно можуть бути у респондентів, могли бути набуті ними вже під час
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перебування у праворадикальних організаціях, але при цьому - не бути
ключовим мобілізаційним фактором.

3. Третя гіпотеза, натомість, підтвердилась повністю, оскільки всі десять
респондентів говорять про Росію, її втручання в справи України, військову
агресію на Донбасі та в Криму, як про суто негативне явище. У восьми
інтерв’ю автором було здійснене міні-опитування на основі шкали
Богардуса, яке показало, що сім з восьми респондентів присвоїло росіянам
оцінку “7”, що, відповідно до шкали, має поняттєву ідентифікацію для
сприйняття цієї групи населення “як негромадян, яким не слід давати
дозвіл на в'їзд у мою країну”. Лише одна респондентка дала росіянам
оцінку “6”, що, відповідно до шкали, означає ставлення до групи
населення як до “як негромадян-відвідувачів моєї країни”. Тобто загальна
картина полягає у помітній неприязні респондентів до Російської
Федерації та її громадян. Окрім цього, окремі респонденти також
підтверджують це і в межах інтерв’ю поза опитування по шкалі Богардуса.
Помітно, що у деяких респондентів проглядається чіткий негативний
емоційний зв’язок з РФ в якості країни-агресора через смерть батька:
“Мого тата вбили на Сході в тому числі і через то, шо в людей на Донбасі
не було такого націоналістичного виховання, а вони всьо життя були під
контролем Росії". П’ятеро з десяти респондентів згадувало про війну з
Росією та Схід України у своїх інтерв’ю, а окремі з респондентів
висловлювались про Російську Федерацію та її мешканців як про
“москалів”, “задрипану рашку” та “Росію-матушку”, що було вжито в
загалом негативному контексті. Узагальнюючи третю гіпотезу, можна
сказати, що вона повністю підтвердилась, оскільки респонденти дійсно
вважають факт російської агресії на Сході та в Криму загрозою Україні та
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не забувають про це у своїх організаціях, відповідно, використовуючи її як
додатковий мобілізаційний чинник. Перед глибинними інтерв’ю у мене
була гіпотеза про те, що зважаючи на праве ідеологічне спрямування
респондентів, вони негативно відкликатимуться про внутрішніх і
зовнішніх ворогів. Проте, якщо внутрішнім ворогом для себе деякі
респонденти визначають внутрішні силові структури (в межах цих
інтерв’ю — поліцію), то із зовнішнім — набагато частіше лунають
негативні конотації у сторону країни-агресора. При чому, у опитувальнику
не було прямих згадок про Росію, проте респонденти часто не стримували
себе у висловлюваннях, раз за разом називаючи північно-східного сусіда
“задрипаною рашкою”, а також нарікаючи на “москальський вплив”. До
речі, стосовно впливу, то тут респонденти вбачають його, переважно, у
поширенні російськомовного культурного продукту та російської
пропаганди серед українців:
“"Я бачу дуже велику кількість російськомовного контенту в
Україні, російськомовних ЗМІ, які, на жаль, дуже багато моїх
співгромадян слухають, дивляться, читають і, на жаль, це досить
негативно впливає на їхню позицію. Бачу велику кількість партій, які
фінансуються Російською Федерацією, які промивають голови українцям і
часто українці ведуться на цю пропаганду і це… Це мені дуже не
подобається."”
Цікаво ще додати до культури, що один з респондентів з
Хмельницького розповідав про свій досвід сприяння популяризації
україномовного контенту через підписи петицій великим міжнародним
компаніям (припускаю, що мова йде про Netflix): “кажу “підпишіть,
будем дивитись українською, бо поки не перестанете російською
дивитись, то будуть думати, шо ми частинка рашки. От, так шо
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давайте підписуйтесь”. От, і вони попідписувались тіпа, бо ну да, ну, в
принципі, да.”. З цитати помітно, що для респондента важлива ця
українська ідентичність якраз у контексті відділення від російськомовного
сегменту. При цьому, можу припускати, що цей респондент був своєрідним
лідером думок серед своєї компанії, оскільки далі він продовжив:
“Нє, ну після того, як я сказав, шо думають ті всі великі компанії, шо
просто частинка рашки, то вони такі сказали, шо “ну, в принципі, да,
треба підписати”. Ну бо більшість чуваків слухали російську музику, всяке
от таке дєрьмо, ну і да, да, підписали.”
Інші респонденти згадують про те, що саме “російська пропаганда”
стала чинником демонізації праворадикальних рухів в Україні. Вони
вважають, що у становленні міфу про нацистів, які “б’ють москалів”
винні саме російські чинники.
До того ж, різні респонденти згадували і про військові дії на Сході
України та про окупацію Криму РФ. Що цікаво, за словами одного з
респондентів, саме збройна агресія рухає його далі у правій ідеології:
“Ну я думаю, якби не було Криму, війни на Донбасі і агресії з боку
Росії, то, може, не було би тоді і якогось зовнішнього чиннику, який рухав
би мене далі до націоналістичної ідеї.”
Про внутрішніх ворогів респонденти говорити набагато менше.
Лише деякі з них згадували про таке явище як “внутрішній ворог” взагалі.
При цьому, вони не є саме проти поліції як такої, як структури, що має
право на насильство, але проти перевищення нею своїх обов’язків та
недоброчесного їх виконання:
“...з поліцією зокрема, які склались, як для країни цивілізованої, воно
якби, ну, добре, як для такого культурного суспільства, якісь там постійні
сутички і суперечки, але це, більше, скажімо так, наш ментальний
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аспект, що в нас влада і поліція дуже часто займається, ну, по факту,
більше злочинів вчиняє, ніж правосуддя і через то і склались от такі
стосунки. Воно мені якби не дуже подобається, та, бо хочеться, щоб
поліція все ж таки захищала добро від зла і не робила зло, але в умовах, які
склались… Сказати, що всі поліцейські погані? Нє. Але ставлення, якби,
погане, воно апріорі є, от це вже такий, якби стереотип”.
Інший респондент доволі багатозначно сказав ось таку думку “От
ця кількість скандалів пов’язана з поліцією, це означає, що зараз правому
руху потрібно більше порухатись, скажем так.”. Оскільки далі він не
продовжував тему поліції та “руху”, то можу припустити, що він міг мати
на увазі або заміщення праворадикальними рухами деяких частин силових
структур (що ми вже бачимо у, наприклад, Національних Дружинах), або й
навпаки — натякаючи на те, що якщо ситуація не зміниться, то
праворадикальні рухи готові будуть частіше виходити на вуличні протести.
До речі, стосовно вуличних протестів, то один з респондентів також
згадував і про часи Євромайдану, коли, як він казав, він “допомагав бити
мусорів з беркуту…”, маючи на увазі групу спеціального призначення, яка
повинна була розігнати демонстрантів.

4: Ще одна гіпотеза стосувалась того, що соціальні мережі — найбільш
ефективний метод для залучення молоді до праворадикальних рухів. До
моменту проведення інтерв’ю автор припускав, що велика частина
респондентів долучається до праворадикальних рухів за допомогою
соціальних мереж та реклами в інтернеті, проте, лише один респондент
зміг сказати, що долучився до своєї праворадикальної організації,
побачивши її у соціальних мережах. Далі — цитата: “Теж не пригадаю,
що це за мітинг, але мені дуже сподобались лозунги, дуже сподобались
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настрої, які панували, мені дуже подобались фото з минулих мітингів, де
показувалась якась реальна дія. Ну і я подумав, шо типу чому б ні, тим
більше, шо я був підлітком, а це ше було літо, якраз середина літа була,
то я подумав “чому б не з’їздити?”. Тут респондент має на увазі мітинг,
який він побачив у соціальній мережі, який і призвів до його залучення до
цього праворадикального руху. Дуже цікавою є відповідь іншого
респондента, який визнає, що реклами в соціальних мережах було дійсно
багато: “Бачив рекламу у фейсбуці, де Правий Сектор рекламував себе, але
то було небагато. Набагато більше було ше у ВК в 2014 році під час
Майдану, коли Правий Сектор розумів, де сидить їхня цільова аудиторія і
де треба рекламувати себе…”. Проте його особистий досвід мобілізації
до його праворадикального руху пов’язаний із зовсім іншими
обставинами: “вся моя історія в Правому Секторі почалась в 2014 році з
Майдану. Наша сім’я вже тоді жила в Києві і тато брав в ньому активну
участь, був в Дрогобицькій Сотні і помагав лікарям. Там він познайомився
з хлопцями з Правого Сектору, які шукали собі добровольців для їхньої
організації і вони розказали йому, шо шукають хлопців якраз мого віку. Ну
тато і познайомив нас і якось з того часу воно закрутилось". На основі
цієї цитати зрозуміло, що хоча респондент і бачив велику кількість
реклами в соціальних мережах, проте долучився до праворадикальної
організації за інших обставин. Стосовно інших, то вісім з десятьох
респондентів прийшли у свої праворадикальні організації за своїми
друзями, або прийшовши на заходи, організовані праворадикальними
організаціями. Часто історії навіть доволі схожі: “Ми ж типу їздимо на
всякі різні табори і я на одному з них познайомився з тіпом, який так само
брав активну участь в Нацкорпусі і коли я переїхав до Львова, він сам мені
написав і каже “о, я знаю, шо ти тут, не хочеш часом до нас прийти на
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зустріч? Послухати там, поговорити може, якшо тобі буде цікаво”. От
так і почалась… почався мій шлях в Нацкорпусі" та “Е, я повернулась з
Америки і я шукала а, ну, грубо кажучи, інвесторів, або організацію, яка
готова підтримувати мене як фінансово, так і ресурсно, тобто з людьми,
у втіленні всяких ідей, які будуть розвивати моє місто, а, згодом, і країну
у напрацюванні проектів, і я поділилась цим зі своїм найкращим другом
цією ідеєю і він, власне, запросив мене прийти в Національний Корпус,
поговорити з начальником відділу, ем, ем, я не пам’ятаю, як точно ця
посада називається, тобто з керівником ем, им, Національного Корпусу
Львівщини. Так, тобто не тільки у Львові, але і всієї області. І ми мали
дуже приємну бесіду, а, згодом, й інтерв’ю. Е, і мене взяли у організацію.”.
Що цікаво, автори обох цитат, респонденти, були членами саме
Національного Корпусу, хоча я припускаю, що схожість історій просто збіг
обставин. Стосовно заходів, то, цитую, “Ні, я бачила про Гурби, мені
навіть надіслали на пошту, але не знаю, не пам’ятаю, як це до мене
дійшло….”, “Ну, я бачила про ці всі заходи, але вже скажімо так, коли
почала стежити за тою сторінкою, а так то ні… А, і за Лисоню за табір
не чула, хіба знайома розказала. Тому реклама не є основним методом
залучення членства в організацію, більше ці заходи, які вже відомі, відомо,
де і коли відбуваються і вже через них до нас потрапляють люди, які вже
стають членами нашої організації.”. Крім цього, є доволі цікава цитати
від особи, яка дотична до зв’язків з громадськістю однієї з організацій:
"Щодо соцмереж, то ми
не беремо рекламу, в нас майже її нема в інтернеті, тому шо люди, які
зацікавлені, в принципі, самі нас знайдуть.”. Тобто ця організація робить
ставку не на рекламу, а на залучення молоді після зустрічей та захотів.
Цікавою відмінністю тут знову ж таки є футбольні ультрас, які, як вже було
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згадано, працюють за схемою “клубу за інтересами”, відповідно реклами
через соцмережі немає і в ультрас можливо попасти тільки за
запрошенням.
Назагал, гіпотеза не підтверджена, оскільки серед дев’яти з десяти
респондентів соцмережі не відіграли важливої ролі у мобілізації до
праворадикальних рухів, а, зважаючи, що організації самі заявляють про
те, що соцмережі не є їхнім пріоритетом, можна припустити, що це не є
найбільш ефективним методом залучення молоді до лав організацій.

5: П’ята гіпотеза плавно може випливати із четвертої та зі слів про те, що
залучення молоді відбувається через заходи та акції праворадикальних
організацій. І якщо у випадку із соцмережами дев’ятеро з десяти
респондентів заявляли, що це не є ефективним методом, то у випадку із
заходами та акціями у восьми із десяти респондентів думка змінилась.
Майже всі вони заявляють про те, що саме з таких заходів до їхніх
організацій акумулюється нове членство. При цьому, заходи можуть бути
різного спрямування. Візьмемо до уваги цитату однієї респондентки: “в
МНК є певні проєкти такі сталі, вони кожного року відбувається. Це
теренова гра “Гурби-Антонівці”, найбільша в Україні, це “Повстанська
ватра” — табір-джемборі, регіональні табори, які проводяться на
території Західної України, на Київщини і на Січеславщині, табір
“Відвага” це десятиденний табір і він проводиться, переважно, на Сході
України десь, ну, переважно, Харківська і Полтавська області. І в нас ше є
такий курс неформальних лекцій, на якому щороку змінюється програма,
але, наприклад, в останні роки гутірки це стосовно інформаційної війни,
інформаційної безпеки, ну шось таке. Зараз воно є актуальне, як не
попастися на якісь фейкові новини. І так кожен курс завжди направлений

69

на якусь тему і для того, щоб коли людина приходить на цей курс, то вона
мала можливість на ньому дійсно інтелектуально збагатитись.”. По суті,
респондентка перерахувала заходи, після яких, за її словами, в організацію
завжди долучається велика кількість нових членів. До того ж, організація
декларує ці заходи як такі, що мають на меті національно-патріотичне
виховання. Про нього ж говорить й інший респондент: "якшо говорити
більш-менш точково, то це, переважно, організація якихось дитячих
таборів. Ну не те шоб підлітково-дитячих таборів. Тобто, скажем так,
будівництво чогось на майбутнє.” та "треба залишити після нас когось,
хто буде відповідальний… Ну не те, шоб відповідальний, але зможе
продовжити справу наших змін і будувати далі країну такою якою вона
має бути — сильною, незалежною, соборною. От, тому причина, чому я
там, це те, що я можу якось повпливати на дітей. Тобто так як на мене
повпливали колись, я так зможу повпливати на них і, відповідно,
збільшити коло однодумців і патріотів України.". Тут можна
прослідкувати логіку респондента, яким чином, на його думку,
впливаються заходи національно-патріотичного спрямування на дітей, які
в майбутньому, потенційно, могли би повноцінними членами дорослої
організації. Що цікаво, деякі респонденти говорять про почуття обов’язку,
завдяки якому вони займаються цим національно-патріотичним
вихованням. Цей обов’язок у їхньому розумінні полягає у форматі “в мене
вклали багато часу, коли я був малим, тепер я маю вкласти той самий час
вже в когось іншого”. Лише один респондент сказав про те, що у його
організації, на його думку, не відбувалось якогось
національно-патріотичного виховання молоді, а саме управління
організацією було “хаотичне та непрофесійне”. Узагальнюючи, можна
припустити, що праворадикальні організації дійсно використовують
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національно-патріотичне виховання для низькоризикового і
низькоінтенсивного активізму та її майбутнього рекрутингу до лав
організації.

6. Шоста гіпотеза це про спільноту однодумців та про братерство. У
формулюваннях респондентів при згадці про дружні зв’язки із членами
їхніх правих організацій постійно фігурує специфічна лексика на кшталт
“побратими”, “дружбани” чи “тіпи”. Я припускаю, що такі висловлювання
можуть свідчити як про вияв дружби, але також і про бажання прояву
маскулінності. Також припускаю, що це може стосуватись і фраз, де
респонденти згадують про насильство, можливо, сприймаючи його як
щось “типово чоловіче”.
Одним з основних акцентів окремих респондентів була рівність
серед членів їхньої організації. Наприклад, один з опитаних так відповідає
на питання про те, які переваги бачить респондент у правому радикалізмі:
“Плюсів багато. По-перше це рівність. Ти рівний і всі захищають одне
одного. Коли тобі завжди готові допомогти, піти назустріч, почути.”
Більше того, незважаючи на те, що майже усі опитані респонденти
— члени різних праворадикальних організацій, практично кожен з них у
одній чи іншій формі висловлював своє почуття приналежності до
спільноти, яку вони самі визначають як “чесна” та така, що “бореться за
одну Україну”. Наприклад, респондент з Правого Сектору так відповів на
питання стосовно свого ставлення до Національного Корпусу:
“Я розумію, шо вони відтягують від нас людей, але ми боремося за
одну ціль, за одну Україну.”
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Про братерство між членами різних правих організацій говорить
також і респондент-ультрас ФК “Дніпро” згадуючи про “справу
Павлюченків”:
“Він був вболівальником київського “Динамо”, а за історією в нас є
тісна дружба між фанатами київського “Динамо”, дніпровського
“Дніпра” та львівських “Карпат”. І через то ми завжди одне за одного
стояли стіною і через то коли це стосувалось цієї справи, навіть клуби,
які не є дружніми, теж доєднувались до цього”.
При цьому, братерство добре поєднується з тим, чому, власне,
респонденти перебувають у своїх праворадикальних організаціях. Попри
мою гіпотезу ще перед дослідженням, що причина може полягати у
ідеологічній складовій праворадикальних організацій, але у ході
проведення глибинних інтерв’ю респонденти вказували на інші причини
свого членства. Під ними я і маю на увазі утворення спільнот однодумців.
При цьому, причини перебування до цих організацій у всіх різних. Для
когось це просто проукраїнська “тусовка”:
“А в нас більше така тусовка, шо ми більше просто переживаємо за
то, шо відбувається в Україні.”
А для когось — основна причина перебування саме у цій спільноті
просто тому, що “там люди хороші”. Проте, в основному, респонденти
вказують на те, що це однодумці, які базуються на спільних інтересах. Для
когось це була “А для мене то якась така ініціативна група людей,
скажем так.”, “тобто які мають одинакові погляди, які дивляться на
життя так само як і я, які хочуть змін”, а для когось — “гурток з
інтересів”: “Мене зацікавило, що вони по історії”.
Ще одним з аргументів перебування респондентів у
праворадикальних організаціях — це можливість реалізації їхніх ідей.
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Ось, що про це говорить респондентка — членкиня Національного
Корпусу, яка долучилась до лав організації після свого повернення зі
Сполучених Штатів Америки:
“після Америки в мене просто були друзі що там, що там, і почала
з ними спілкуватись, ділитись ідеями і почала їх реалізовувати.”, “Перша
була мета, це власне реалізовувати саме мої ідеї. Згодом, коли
познайомилася там з іншими людьми, які так само ідейно вмотивовані і
ініціативні, то я зрозуміла, що ідей є, насправді, дуже багато, місця, де їх
втілювати, так само неоране поле роботи і мета побачити маленький,
але результат після своєї роботи.”
Але, попри це, один з респондентів все ж зміг частково підтвердити
мою гіпотезу стосовно ідеологічної складової долучення до
праворадикальних рухів:
“Правий рух це активна активна частина, бо ти маєш свою думку і
готовий її захищати. Тобто якшо ти виходиш на мітинг і тебе виганяють
з нього, ти не йдеш додому. Ти виходиш з мітингу і потім повертаєшся
назад. І вас повертається назад вже більше. І ви починаєте з новою, вже
з більшою силою захищати свою думку. Ось, оце плюс правого руху, тому
що ми ніколи не відступаємо. В нас є думка і ніякі силові структури не
можуть вас загасити, скажем так. Правий рух це як вогонь: чим більше
ти його гасиш, тим більше він горить.”.
При цьому, в його твердженні теж помітно конотацію “брат за брата” у
фразі “і вас повертається назад вже більше”.
7. Сьома гіпотеза — це про гендерну нерівність. У глибинних інтерв’ю
брали участь як і чоловіки, так і жінки. На відміну від
чоловіків-респондентів, жінки єдині розповіли також і про ситуацію з
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гендерною рівністю у їхніх організаціях. За словами респонденток, хоча
проблем зі ставленням чоловіків немає, всі вони відчувають нестачу жінок
у організаціях. Доволі лаконічно про це висловилась представниця однієї з
організацій: “Ну насправді мені не вистачає, можливо, більше жінок.”, в
той час, як респондентки з двох інших праворадикальних організацій були
більш багатослівними:
“Я не відчуваю ніякої дискримінації до себе як до жінки, тому що…
Ну є такий стереотип в суспільстві, що в Правому Секторі не дуже
адекватно ставляться до жінок, але там їх всіх цінують, люблять і
поважають, але їх все одно є дуже мало.“
Ця респондентка зачепила доволі цікаву тему стереотипізації
суспільства жінок-членкинь праворадикальних організацій. На її думку,
громада реагує не зовсім так, як є насправді, хоча визнає, що жінок справді
мало. Інша респондентка, яка є членкинею МНК теж розповіла про
“боротьбу” з чоловіками:
“Це також такий виконавчий орган і в ньому зараз одна дівчина.
Мене більше якраз от це гендерне питання не дуже влаштовує (сміється).
Але це жарти-жартами, якщо серйозно, то все нормально. Не в такому
плані, але це для мене виклик і я вважаю, що я борюся з тими хлопцями”
Хоча респондентка розповідала про це в більше жартівливій формі,
проте вже сам факт того, що вона згадала про нерівність, а також слова “це
для мене виклик і я вважаю, що я борюся з тими хлопцями” дають
підставу припускати, що для респондентки це питання важливе і вона
свідомо чи підсвідомо хоче, щоб у її організації кількість жінок
збільшилась.
8. Восьма гіпотеза стосувалась пасивного та активного проявів
радикалізмів. Цікаво, що більшість респондентів розповідали про те, що
попри думку, яка подекуди може фігурувати у громаді про насильницьку
політику поведінки праворадикальних організацій, у реальному житті це
дещо відрізняється. Більше того, респоденти зазначили у своїх відповідях,

74

що до насильства без потреби не вдаються ні вони, ні їх організації. Більше
того, респондент з Хмельницького навіть поділився історією про те, як
його організація завадила деяким своїм же ж членам діяти агресивно на
мирним мітингах: “Приклад того, шо ми от організовували той мітинг за
Стерненка. То були чуваки, які вже хотіли йти з якими вже коктейлями,
брати, палити їх, кидати, то ми їм так “ну ви шо, дурачки? вам то
треба? Ми ше на місце не прийшли. А там копи і так будуть стояти,
будуть думати, шо ми всі дурачки і робим фігню”. Нє, нам такого не
треба і таких дурних проблем також не треба.
З цієї цитати бачимо, що праворадикальні організації часто і самі
розуміють, що агресивна поведінка може викликати тільки зайві проблеми,
які можуть вдарити по їхньому іміджу. Саме про це згадує наступний
респондент:
“Ну і не дуже подобається то, шо деколи все таки не виходить
стримувати тих чуваків, які ходять реально бити інших людей там на
всяких прайдах. Мені то не подобається, бо про нас тоді думають погано.
Ну треба якось дотримуватись того, шо тобі каже провід організації.
Чо’ ти типу туда лазиш, якшо ми домовлялись не йти туда і взагалі якшо
наші цінності то не бити, а показувати якусь правильну дорогу і
прививати правильні погляди. Ну права організація то ж не про то, шоб
когось не любити, а про то, шоб любити своїх людей і країну.”
Інший респондент у доволі своєрідний спосіб, а проте поглиблив цю тезу:
“бо я думаю, шо праві праві, але ну при тому, я не думаю, шо там треба
бити лівих, бо все одно кожна людина йде якоюсь своєю дорогою, тим
більше шо, багато людей взагалі мають якісь перекривлені погляди… Але
я не знаю.. Радикальний? Да. То шо ми можемо навалити, то правда. Ну
без причини ні, але якшо треба, то ми вважаємо, шо це правильно”
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Так, звичайно, тут він згадує про насильницькі дії і навіть за певних умов
вважає їх правильними, але при цьому — що їх не варто застосовувати
тільки тому, що людина сповідує інші погляди. Хороше доповнення до
попередньої цитати дав ще один респондент:
“Ну ми перше пробуємо якби не силою довести думку, ну так то і так то,
так не правильно робити і не добре, а як треба то тоді вже можна і
навалити. Я думаю, шо то нормально. Ну як нормально, ну в принципі було
б краще цього не робити, ну але якшо людина не розуміє того, шо не
варто так робити, то вже тоді ну треба довести думку.”
Тут помітно, що праві радикали самі чудово усвідомлюють, що насильство
не варто застосовувати без потреби. Як наслідок — потенційно стаючи
своєрідними “руйніками міфів” про агресивних правих радикалів.

Підсумовуючи аналіз гіпотез, можна відзначити , що деякі здогадки автора
роботи були відкинуті. Узагальнюючи всі дані, дійсно можна припустити,
що ідеологічна складова відіграла значну роль у мобілізації до
радикальних правих рухів у більшості респондентів, навіть попри те, що
дехто з них просто шукав собі спільноту за інтересами. При цьому, можемо
сказати про те, що ця спільнота за інтересами, або і ця спільнота, яка була
об’єднана якимись певними ідеологічними поглядами, не базується на
ксенофобських та шовіністичних поглядах, а спрямована на внутрішні
державницькі виклики, які, як за словами усіх респондентів, вони мають
намір вирішувати спільно зі своїми організаціями. При цьому, попри
неспрямування на ксенофобські погляди, усі респонденти, все ж, різко
негативно поставились до військової агресії Російської Федерації на Сході
України та в Криму, що стало для них додатковим мобілізаційним
чинником або у саму організацію, або стало “другим диханням” для
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їхнього у ній перебування. Водночас з цим, щодо самого перебування у
праворадикальному русі, то можна відзначити, що лише один з
респондентів дійсно прийшов до своєї організації через соціальні мережі.
Більшість респондентів вказали, що потрапили до організації, через друзів
або через організований правим рухом захід. Фактично, можемо
стверджувати, що залучення членства через соціальні мережі є
малоефективним. А от навпаки, ефективними мобілізаційними чинниками
є вже згадані раніше заходи та акції, організовані праворадикальними
організаціями, приведення друзями, а також національно-патріотичне
виховання, за допомогою якого організації залучають нових членів для
низькоризикового і низькоінтенсивного активізму, що потім допомагає їм у
рекрутингу нових членів до своїх лав. В цьому також відіграє свою роль і
пасивний та активний радикалізми, які показують та доводять свою думку
до індивідів ззовні через акт дії, таким чином мобілізуючи своє потенційне
ядро. І хоча до правих рухів входять та мобілізуються як чоловіки, так і
жінки, але стосовно других ставлення у праворадикальних організаціях все
ще неоднозначне і їхня кількість у цих рухах все ще незначна.
Висновки:

Підсумовуючи роботу, автор провів комплексне теоретичне дослідження
складних понять “правий”, “радикалізм”, “екстремізм” тощо. Завдання
ускладнювала “розпливчатість” термінів, які можуть бути протактовані
іншими дослідниками або читачами у інших сенсових контекстах.
Незважаючи на це, в межах цієї роботи було виділено конкретну
теоретичну базу понять, які підкріплені літературою дослідників,
авторитет яких у вивченні праворадикальних рухів не залишає сумніву у
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їхній компетентності: Ганс-Джордж Бетц, Террі Гівенс, Девід Арт тощо. За
допомогою визначених понять у першому розділі цієї роботи, був
проведений аналіз електоральних настроїв виборців у Польщі, частково
Італії та Угорщині, де праворадикальні рухи здобули велику підтримку
серед електорату. Цікаво, що у роботі йдеться про те, що “типовий
виборець” праворадикальних рухів у ЄС — це “молодий робітник з
невисоким рівнем освіти/самозайнятий”. Автора зацікавив той факт, що на
відміну від країн Європейського Союзу, українські праворадикальні
організації не мають такого ж великого успіху в Україні, як за кордоном.
Хорошим прикладом цьому може слугувати поразка Руслана
Кошулинського на Президентських виборах 2019 року, навіть попри те, що
його підтримали майже всі великі праворадикальні українські організації і
він балотувався у Президенти як кандидат від єдиних об’єднаних
націоналістичних сил. Водночас із фактом відносно невеликої
популярності правих в Україні, автор роботи проаналізував методи та
засоби залучення у праворадикальні рухи, взявши інформацію із ЗМІ та
соціальних мереж. Зважаючи на аналіз джерел (як приклад було взято
праворадикальну організацію “Національний Корпус”), я припускаю, що
основна частина нових членів праворадикальних організацій долучається
до них через популістичні гасла, декларування риторики ненависті до
національних меншин та груп населення, які, за даними соціологів, для
українців не надто привабливі, та через демонстрацію правими
радикалами конкретних дій, які спричиняють прямий вплив на емоційний
стан індивідів через їхні патріотичні почуття. Наприклад, це стосується
смолоскипної ходи: щороку націоналісти влаштовують ходу в честь
народження Степана Бандери і, на думку автора, апеляція до патріотичних
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емоцій — ще один фактор, який впливає на рішення того чи іншого
індивіда долучитись до праворадикальних організацій.
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