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ФЕНОМЕН АНТИІСТЕБЛІШМЕНТСЬКИХ ПАРТІЙ:  
НА ПРИКЛАДІ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

 
На тлі узвичаєного у політичній науці лінійного ліво-правого спектра 

ідеологічного позиціонування партій, який здебільшого влаштовує країни 
Центрально-Східної Європи, в останнє десятиліття особливої популярності та 
поширення набули так звані антиістеблішментські партії [4; 24]. Їх інколи по-іншому 
іменують антиполітично-антиістеблішментськими [2; 19], антиістеблішментськими 
реформістськими [8; 9] й «трибунними» партіями [14], а також популістськими 
антипартіями [13; 18], які виступають проти основних політсил і еліт [12]. З них 
найпримітнішими у країнах Центрально-Східної Європи різного часу були чи досі 
залишаються такі політсили, як: у Болгарії – «Національний рух Симеона ІІ» (NDSV) і 
«Рух за європейський розвиток Болгарії» (GERB); в Естонії – «Республіка» (ERP); у 
Латвії – «Нова ера» (JL), «Нова партія» (JP) та «Партія реформ Залтерса» (ZRP); у 
Литві – «Новий союз» (NS), «Лейбористська партія» (DP), «Партія національного 
воскресіння» (TPP), «Шлях відваги» (DK); у Польщі – «Кукіз’15» (K), «Національний 
рух» (RN), «Рух Палі кота» (RP); у Румунії – «Союз врятувати Бухарест/Румунію» 
(USB/USR); у Словаччині – «Альянс нового громадянина» (ANO), «Звичайні люди і 
незалежні» (OĽaNO), «Свобода і солідарність» (SaS); у Словенії – «Позитивна 
Словенія» (PS) та «Список Віранта» (DLGV); в Угорщині – Jobbik – «Рух за кращу 
Угорщину» (Jobbik) і «Політика може бути іншою» (LMP); у Хорватії – «Міст» (Most) і 
«Людський щит» (ZZ); у Чехії – «Дія невдоволених громадян» (ANO), «Зв’язки з 
громадськістю» (VV), «Світанок прямої демократії» (UPD) тощо [8; 10; 14; 17; 25]. У 
чому ж полягає і виявляється специфічність цих партій, і чому вчені відносять їх до 
окремої категорії антиістеблішментських?  

Аналіз багатьох наукових публікацій дає змогу аргументувати, що цим 
політсилам притаманні такі ознаки, як: сприйняття самих себе як опонентів тих 
політсил, які формують політичний уклад та істеблішмент політичної системи; 
позиціонування, згідно з яким існує суттєвий розкол між політичним істеблішментом 
та народом, внаслідок чого майже немає різниці між природно близькими 
істеблішментськими партіями в уряді та опозиції; опір чинному статусу-кво з основних 
питань політики, атрибутів політичних систем і політичних інститутів як неефективних 
[3; 13; 18, с. 301; 19]. Крім того, антиістеблішментські партії окреслюються 
популістським й агресивним дискурсом і поведінкою щодо «політичних ворогів», 
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зобов’язаннями працювати на «відновлення справжньої демократії» та тенденцією 
пропонувати спрощені розв’язання складних суспільно-політичних проблем.  

Відтак їхньою особливістю в країнах Центрально-Східної Європи є те, що 
вони дотримуються твердження, ніби владна еліта (уряд і опозиція) та контреліта 
не можуть чи не хочуть представляти інтересів «звичайних громадян» [4]. Інакше 
кажучи, антиістеблішментські партії застосовують політичний алгоритм «ми проти 
них», тобто проти цілого класу осіб, які володіють владою, у чому виявляється 
антиелітистська аполітична опозиційність [21] цих політсил у рамках їхнього протистояння 
всім, хто володіє владою. Відповідно, ступінь того, наскільки такі політсили є 
опозиційними й антиістеблішментськими, залежить від того, наскільки різкими й 
агресивними є їхні заклики щодо антиполітики [19]. Це підтверджує позицію В. 
Кольцова [1], що феномен антиістеблішментських партій у Центрально-Східній 
Європі є прикладом антисистемності, однак реалізовується він у форматі якщо не 
нелояльної, то хоча б напівлояльної опозиції [4]. На противагу, антиістеблішментські 
партії у регіоні зазвичай не є «відверто антисистемними», адже вони не кидають 
виклик демократичному режиму і не вимагають зміни демократичних політичних 
інститутів, а лише пропонують їх вдосконалення [18, с. 301]. Водночас чимало 
антиістеблішментських партій у регіоні виявляють прихильність ідеям й інструментам 
не «багатоярусної» представницької демократії з вертикальними стримуваннями і 
противагами, а ідеям прямої демократії, згідно з якими прості громадяни 
позиціонуються як механізми і ресурси горизонтального контролю влади.  

Відповідно, антиістеблішментські політичні партії зовсім не виступають за 
деінституціоналізацію політики, а націлені на реінституціоналізацію міжінституційних 
відносин та політичного процесу, засвідчуючи цим свою частково антисистемну 
природу [1]. Це чи не найбільше відображено у їхньому специфічному розумінні 
влади й опозиції, оскільки такі політсили заперечують своєрідний «бінарний код» 
взаємодії та протиставлення уряду й опозиції як помилковий, а натомість 
зазначають, що у політичній системі відмінності між урядом й опозицією не мають 
значення, а відтак потребують «символічної дедиференціації» [19], внаслідок якої 
головними має стати антиполітичне рівняння, в якому «уряд дорівнює опозиції» 
[19]. Відтак це засвідчує, що префікс «анти» у контексті аналізованих партій є 
деліберативним та навмисним, оскільки такі політсили, з одного боку, рекламують 
образи політичної нейтральності, однак з іншого, – мають тенденцію дискурсивно 
та реально розгортати агресивний і конфронтаційний стиль напівлояльної опозиції 
[11; 20; 22, с. 8]. Як наслідок, антиістеблішментські партії висловлюють принципову 
антипатію конкурентам, максимально дистанціюються чи ізолюються від них, а 
тому відмовляються від компромісу і співпраці з ними у чинній політичній системі 
[1]. Аналогічної, симетричної чи дзеркальної поведінки й тактики дотримуються 
істеблішментські політсили [19].  
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Таблиця 1 
Найвідоміші антиістеблішментські партії в країнах Центрально-Східної Європи: 
порівняння ідеологічного позиціонування та політичних успіхів (станом на 2018 р.) 

 

Партія, країна 
Роки 

існування  

Рамкове 
ідеологічне 

позиціонування 

Рамкове 
політичне 

позиціонування 

Чи 
отримувала 
мандати в 
легіслатурі 

Чи 
формувала 

урядові 
кабінети 

1 2 3 4 5 6 

«Національний рух 
Симеона ІІ» 

(NDSV), Болгарія 

2001–
2006 

Лібералізм, 
популізм 

Центризм + + 

«Рух за 
європейський 

розвиток Болгарії» 
(GERB), Болгарія 

2006–
досі 

Консерватизм, 
популізм, 

проєвропеанізм 
Правоцентризм + + 

«Республіка» 
(ERP), Естонія 

2001–
2006 

Консерватизм, 
популізм 

Правоцентризм + + 

«Нова партія» (JP), 
Латвія 

1998–
2000 

Лібералізм, 
популізм 

Центризм + + 

«Нова ера» (JL), 
Латвія 

2002–
2011 

Ліберальний 
консерватизм, 
економічний 
лібералізм 

Правоцентризм + + 

«Партія реформ 
Залтерса» (ZRP), 

Латвія 

2011–
досі 

Ліберальний 
консерватизм, 

популізм 
Правоцентризм + + 

«Новий союз» 
(NS), Литва 

1998–
2011 

Соціал-лібералізм, 
популізм 

Лівоцентризм + + 

«Лейбористська 
партія» (DP), Литва 

2003–
досі 

Соціал-лібералізм, 
популізм 

Лівоцентризм + + 

«Партія 
національного 

воскресіння» (TPP), 
Литва 

2008–
2011 

Консервативний 
лібералізм, 
популізм 

Правоцентризм + + 

«Шлях відваги» 
(DK), Литва 

2012–
досі 

Популізм, 
антикорупційність 

– + – 

«Рух Палі кота» 
(RP), Польща 

2011–
досі 

Соціал-лібералізм, 
прогресивізм, 

антиклерикалізм, 
проєвропеанізм, 

популізм  

Лівоцентризм + – 

«Національний 
рух» (RN), Польща 

2012–
досі 

Націоналізм, 
антиглобалізм, 

євроскептицизм, 
популізм 

Ультраправе 
крило 

– – 

 



264 

Продовження табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 

«Кукіз 15» (K), 
Польща 

2015–
досі 

Консервативний 
лібералізм, пряма 

демократія, 
євроскептицизм, 

популізм 

Праве крило + – 

«Союз врятувати 
Бухарест/Румунію» 
(USB/USR), Румунія 

2015–
досі 

Популізм, 
проєвропеанізм, 

антикорупційність 
Всеохоплююче + – 

«Альянс нового 
громадянина» 

(ANO), Словаччина 

2001–
досі 

Економічний, 
лібералізм, 
популізм 

Центризм + + 

«Свобода і 
солідарність» 

(SaS), Словаччина 

2009–
досі 

Консервативний 
лібералізм, 

лібертаріанство, 
євроскептицизм, 

популізм  

Правоцентризм + + 

«Звичайні люди і 
незалежні» 

(OĽaNO), 
Словаччина 

2011–
досі 

Консерватизм, 
християнська 
демократія, 

проєвропеанізм, 
популізм 

Правоцентризм + – 

«Позитивна 
Словенія» (PS), 

Словенія 

2011–
досі 

Соціал-лібералізм, 
соціал-демократія, 

популізм 
Лівоцентризм + + 

«Список Віранта» 
(DLGV), Словенія 

2011–
досі 

Лібералізм, 
популізм 

Центризм + + 

«Рух за кращу 
Угорщину» 

(Jobbik), Угорщина 

2003–
досі 

Націоналізм, 
соціал-

консерватизм, 
євроскептицизм, 
антиглобалізм, 

популізм 

Ультраправе 
крило 

+ – 

«Політика може 
бути іншою» 

(LMP), Угорщина 

2009–
досі 

Екологізм, 
синкретична 

політика, 
екосоціалізм, 
прогресивізм, 

популізм 

Лівоцентризм + – 

«Людський щит» 
(ZZ), Хорватія 

2011–
досі 

Євроскептицизм, 
антиглобалізм, 
протекціонізм, 

популізм 

Синкретичне + – 
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Закінчення табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 

«Міст» (Most), 
Хорватія 

2012–
досі 

Ліберальний 
консерватизм, 
економічний 
лібералізм, 
популізм 

Всеохоплююче + + 

«Зв’язки з 
громадськістю» 

(VV), Чехія 

2001–
2015 

Консервативний 
лібералізм, пряма 

демократія, 
популізм 

Правоцентризм + + 

«Дія 
невдоволених 

громадян» (ANO), 
Чехія 

2011–
досі 

Лібералізм, 
популізм, 

синкретична 
політика 

Центризм + + 

«Світанок прямої 
демократії» (UPD), 

Чехія 

2013–
досі 

Консервативний 
лібералізм, 

націоналізм, пряма 
демократія, 

євроскептицизм, 
популізм 

Праве крило + – 

 
У такому розрізі цілком очевидно, що серед головних причин формування та 

популяризації антиістеблішментських партій у країнах Центрально-Східної 
Європи в останнє десятиліття стали: зростання корупції, безробіття та громадянського 
невдоволення чинною політикою, міжінституційними відносинами і функціонуванням 
представницької демократії; здатність таких партій демонструвати, що вони 
«дійсно» протистоять укоріненій структурі влади; суттєве збільшення поляризації 
міжпартійної конкуренції і розширення політичного простору; посилення 
антисистемної опозиційності, радикалізму, винятковості, мімікрії, ілліберальності, 
авторитаризму, радикального популізму, націоналізму та ксенофобії у регіоні; 
вкрай низька політична залученість громадян і явка виборців; незначна деліберативність 
(дорадчість) демократичних процедур, а відтак і «дефіцит демократії» у регіоні; 
збільшення рівня суспільно-політичної поляризації і натомість зменшення рівня 
раціональності, компромісів та консенсусів у політиці [1; 5; 3; 15; 16; 23]. 

Своєю чергою, це дає змогу аргументувати, що єдиного комплексу причин 
для формування антиістеблішментських партій просто не існує. Натомість їх 
зумовленість похідна від політичних та економічних труднощів у тій чи іншій 
країні, а також від особливостей боротьби з корупцією та інституціоналізації 
партійних систем у них. Це особливо цікаво з огляду на той факт, що в країнах 
Центрально-Східної Європи антиістеблішментські партії не завжди є «кризовими», 
оскільки вони доволі часто формувались чи досі формуються і в періоди 
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соціально-економічного зростання, і в періоди соціально-економічного спаду. 
Підтвердженням є той факт, що такі партії є вкрай чутливими політичними 
рішеннями, які протистоять не так високому рівню, приміром, корупції, як будь-
якому її зростанню навіть від низького рівня.  

Відповідно, цей тип партій якщо вже не є, то може бути доволі успішним у 
коротко- чи далекосяжній перспективі, причому не тільки в аналізованому 
регіоні, а й загалом у Європі тощо. Однак він вкрай безуспішний гіпотетично в 
тих країнах, для яких не властиві ідеологічні партії й усталені зв’язки між ними. 
Водночас примітно й те, що антиістеблішментські партії також бувають вкрай 
відмінними за результатами своєї діяльності. Зокрема визначено (див. табл. 1), 
що більш успішними є ті антиістеблішментські партії, які намагаються тяжіти до 
ідеологічного центра та наслідувати типові партійно-політичні ідеології, 
щоправда, інколи залишаючись вкрай радикальними щодо них. Натомість менш 
успішними є антисистемні партії антиістеблішментського типу, особливо в 
країнах, де доволі популярними є власне партії радикального лівого чи правого 
спрямування. 

У практичній політиці це унаслідувано в тому факті, що антиістеблішментські 
сентименти виборців у країнах Центрально-Східної Європи зовсім не означають 
їхнього голосування за антисистемні чи екстремістські партії. Натомість саме 
прихильники антисистемних/екстремістських партій частіше голосують за 
прагматичніші рішення, інкорпоровані у функціонуванні антипартій [6; 7]. 
Станом на 2018 р., це помічено на прикладі таких антиістеблішментських партій, 
як «Рух за європейський розвиток Болгарії» (GERB) у Болгарії, «Партія реформ 
Залтерса» (ZRP) в Латвії, «Свобода і солідарність» (SaS) у Словаччині, «Позитивна 
Словенія» (PS) та «Список Віранта» (DLGV) в Словенії, «Міст» (Most) в Хорватії, 
«Дія невдоволених громадян» (ANO) та «Світанок прямої демократії» (UPD) в 
Чехії тощо (які обирались у парламент й отримували портфелі в урядах), що 
значно маргіналізували радикальні антисистемні політсили у регіоні. Хоча цього 
й не відбулось в Польщі та Угорщині, оскільки в них головні антиістеблішментські 
партії «Національний рух» (RN), «Кукіз 15» (K) та «Рух за кращу Угорщину» (Jobbik) 
водночас є й антисистемними політсилами (див. табл. 1). Загалом це означає, 
що саме завдяки антиістеблішментським партіям суттєво деконструктивізуються 
відносини політичної влади й опозиції в регіоні, внаслідок чого опозиція втрачає 
свій формалізований вплив на формування й проведення політики, дефектуючи 
сутність демократії. Хоча, на противагу, доволі часто саме антиістеблішментські 
партії (як більш сприйнятливі виборцями) значно маргіналізують антисистемні 
радикальні політсили у регіоні.  
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