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Я – ПЕРЕД ВАМИ
Василеві Лизанчуку
після прочитання книжки
“З-під іга ідолів”

Я – перед вами, весь такий, як є.
Нічого не додам, а ні сховаю.
Найбільший скарб – багатство все моє
На всі швейцарські банки не міняю.
Я жив життя, як міг і як умів,
Ішов за совістю, немов за плугом.
Десь помилявся, десь – набив синців
І не завжди горів бунтарським духом.
Бувало, плив, як несла течія,
Уміло оминаючи пороги...
Я – перед вами, перед вами я,
Й зі мною – мої болі і тривоги.
Казковий край моїх дитячих снів,
Де батько упокоїлись у Бозі,
Де я під перехрестям всіх вітрів
Іду у світ по цісарській дорозі.
Просили ласки Божої мені
Мої матуся, як голубка сива.
Підтримка друзів і плече рідні
Щоденно додавали віри й сили.
Не плазував, не гнувся, як лоза,
Не зраджував і не продав нікого.
Не раз була непрошена сльоза...
Боявся у житті лише одного:
Боявсь себе утратити в собі,
Боявся стати Янусом безликим,
Боявся загубитися в юрбі,
Юрбі рабів, німих і без’язиких.
Коли мені кричали: – Розіпни!
А я просив: О, Боже, всі ми – грішні!
Бо марили в обіймах сатани
Про “світлий рай”, земний, а не Всевишній.
Не розпинав нікого, мов Пилат,
Не цілував цілунками Іуди,
Не нищив храмів, не палив розп’ять,
І вишиванка гріла мої груди.
Я – перед вами, весь такий, як є!
Ще лине моя пісня лебедина.
І все, що мав, і все, що зараз є,
Нетлінний скарб – багатство все моє –
Єдина, незалежна Україна!

Ольга Руданець,
поетеса, заслужений працівник культури,
голова Конгресу української інтелігенції Коломийщини

КРОКИ ВАСИЛЯ ЛИЗАНЧУКА

Василь Васильович Лизанчук народився 1 січня 1937 р. у селі Ганів
Коломийського району Івано-Франківської області у хліборобській сім’ї Ганни
Миколаївни і Василя Петровича Лизанчуків, які виховали п’ятеро дітей: Василя,
Марію, Віру, Наталію, Галину. Навчався в Ганівській початковій, Дебеславській
семирічній і Корницькій середній школах. Дописувати до районної газети почав із
8-го класу (1951) за порадою вчителя Володимира Карловича Новака. Після закінчення 10-го класу, від грудня 1954 р. до жовтня 1956 p., працював коректором
коломийської районної газети “Червоний промінь”, яку редагувала Ніна Пилипівна
Головко. Три роки був у лавах Радянської Армії, служив в одній ескадрильї з
майбутнім космонавтом Германом Степановичем Титовим, який згадує про Василя
Лизанчука у книжках “700 000 километров в космосе”, “Голубая моя планета”,
“Авиация и космос”, “Ветвь сибирского кедра”. Протягом року (1959/60 н.p.)
навчався у Львівському військово-політичному училищі.
У 1966 р. закінчив заочне відділення факультету журналістики Львівського
державного (тепер – національного) університету імені Івана Франка. Від 1960 р.
до 1962 р. завідував відділом сільського господарства новояричівської районної
газети “Червона зоря” (Львівська обл.). Із 1962 р. по 1965 р. працював завідувачем
відділів передового досвіду, промисловості, сільського господарства в коломийській
міжрайонній газеті “Радянська Гуцульщина” та коломийській міськрайонній газеті
“Червоний прапор”.
Від лютого 1965 р. до травня 1968 р. – літературний працівник, кореспондент
обласної газети “Прикарпатська правда”. Згодом тривалий час працював старшим
редактором Івано-Франківського облтелерадіокомітету, власним кореспондентом
Українського радіо в Івано-Франківській області. У 1974–1976 pp. навчався у
Вищій партійній школі при ЦК КП України. Водночас вів науково-дослідницьку
роботу. Дисертацію “Педагогічні проблеми підвищення ефективності впливу радіо
і телебачення на соціалізацію підлітків” на здобуття наукового ступеня кандидата
педагогічних наук захистив 1 липня 1977 р. у Науково-дослідному інституті педагогіки (м. Київ). Дисертацію “Засоби масової інформації і формування громадянської позиції молоді” на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук
захистив 27 червня 1991 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Київському
державному (тепер – національного) університеті імені Тараса Шевченка.
Від грудня 1978 p. – асистент, від жовтня 1980 p. – доцент, від травня 1992 р.
– професор кафедри теорії і практики журналістики, з вересня 1993 р. – завідувач
кафедри радіомовлення і телебачення Львівського університету імені Івана Франка.
Проблемам використання засобів масової інформації у процесі виховання молодого покоління присвятив монографії “Увага: увімкнуто приймач (Вплив радіо і
телебачення на формування громадянської активності молоді)” (1986), “Грані колективізму: Вплив преси, телебачення і радіо на формування соціальної активності
молоді” (1989), які вийшли у видавництві Львівського університету “Вища школа”,
а також брошури “Телебачення і радіо у вихованні учнів” (1985) і “Громадянином
бути зобов’язаний” (1989), що їх видало Товариство “Знання” України.
Василь Лизанчук видав посібники для студентів факультету журналістики:
“Особливості підготовки матеріалів для радіо і телебачення” (у співавторстві з
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В.А. Качканом), “Методичні вказівки до вивчення теми “Інформаційні жанри радянської газети” (у співавторстві з А.3. Москаленком, В.А. Качканом, М.К. Василенком), “Методи збирання і фіксації інформації у журналістиці” (у співавторстві
з О.Д. Кузнецовою). Йому належать чотири розділи підручника “Теорія і практика
радянської журналістики”, виданого авторським колективом за редакцією професора,
доктора філологічних наук В.Й. Здоровеги. У 1990 р. видав текст лекцій “Засоби
масової інформації і духовне відродження України”. У 2000 р. видавництво “ПАІС”
надрукувало підручник В. Лизанчука “Радіожурналістика: засади функціонування”.
Підручник “Основи радіожурналістики” з компакт-диском журналістських творів
вийшов у світ у 2006 р., а в 2008 р. – навчально-методичний посібник “Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка”. Підручник “Журналістська майстерність”
надруковано в 2011 році. Цей підручник зайняв перше місце в університетському конкурсі “Найкращий підручник гуманітарного напряму 2010–2011 навчального року”.
Його автор Василь Лизанчук 4 жовтня 2011 р. нагороджений Грамотою Львівського
національного університету імені Івана Франка. У 2015 р. Василь Лизанчук видав
підручник “Психологія мас-медіа”, який зайняв друге місце в університетському конкурсі “Найкращий підручник гуманітарного напряму 2014–2015 навчального року”
(Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка).
Актуальні питання відродження, становлення, утвердження національних духовних цінностей, української мови, культури розглянуто в брошурі “О рідне слово,
що без тебе я?!” (1990 p., видавництво Товариства “Знання”). У 1993 р. машинноофсетна лабораторія Львівського університету імені Івана Франка видала у двох
частинах книжку В.В. Лизанчука “Засоби масової інформації про русифікаторську
політику в Україні”. У 1995 р. в Інституті народознавства НАН України видано нау
ково-публіцистичну книжку “Навічно кайдани кували: Факти, документи, коментарі
про русифікацію в Україні”. Видавництво “За вільну Україну” в 1996 р. видало
збірник науково-публіцистичних роздумів “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”. У
1997 р. вийшла у світ книжка “З-під іга ідолів (Роздуми про пережите)”. Друге доповнене видання книжки “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!” надійшло до читачів
у 2001 р. Монографію “Не лукавити словом” В. Лизанчук видав 2003 р. У 2004 р.
вийшла у світ монографія “Кайдани ще кують: Факти, документи, коментарі про
російщення в Україні” (Доповнене видання книжки “Навічно кайдани кували”).
У 2009 р. видавництво “ПАІС” надрукувало монографію В. Лизанчука “Творімо
разом Україну!”. “Історія російщення українців” – так називається монографія
В. Лизанчука і М. Рожика, яка вийшла у світ у 2011 р. (Видавництво ЛНУ імені Івана
Франка). До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка у 2014 р. В. Лизанчук
видав монографію “Шевченкове Слово” (Видавництво ЛНУ імені Івана Франка).
Василь Лизанчук – автор 27 книжок (брошури, довідники, монографії, навчальні посібники, підручники) та понад 600 наукових і науково-публіцистичних статей
з проблем теорії і практики журналістики, створення українського національного
інформаційного простору, міжнаціональних взаємин, розвитку та утвердження
української мови, культури, духовності, відновлення історичної пам’яті, збереження
і примноження національних традицій, звичаїв, розбудови незалежної Української
держави. Опублікував понад 900 кореспонденцій, інтерв’ю, репортажів, нарисів,
статей. Бере активну участь у підготовці радіо- і телепередач (уже прозвучало понад
500 бесід, коментарів, інтерв’ю, репортажів, звітів), виступає з науковими допові
дями і повідомленнями на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях та
з лекціями перед громадськістю на актуальні теми українського державотворення.
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Із 1966 р. В. Лизанчук – член Національної Спілки журналістів України. Указом
Президента України від 6 червня 1997 р. йому присвоєно почесне звання “Заслужений
журналіст України”. Загальні збори Академії наук Вищої школи України 19 грудня
1998 р. обрали В. Лизанчука академіком Академії наук Вищої школи України по
відділенню масової комунікації. За підсумками всеукраїнського конкурсу друкованих
засобів масової інформації “Українська мова – мова державна”, проведеного 1998 p.,
В. Лизанчука серед позаштатних авторів нагороджено першою премією і дипломом.
Президія Головної управи колишніх вояків-українців у Великобританії
16 вересня 2000 р. нагородила В. Лизанчука “Золотим Хрестом Заслуги І класу”,
а 26 грудня 2000 р. Президія Академії наук Вищої школи України присвоїла
В. Лизанчукові Нагороду Ярослава Мудрого за значний здобуток у галузі науки і публіцистики. Ухвалою Комітету в справах премії імені Івана Огієнка від
26 березня 2001 р. В. Лизанчукові присвоєно Огієнківську премію в галузі науки.
У 2001 р. Фонд Воляників-Швабінських при Фундації Українського Вільного
Університету в Нью-Йорку нагородив В. Лизанчука дипломом і премією за книжку
“Завжди пам’ятай: Ти – Українець!” і “цим висловив подяку за цінний внесок до
скарбниці української культури”. Державний комітет телебачення і радіомовлення
України нагородив його 2006 р. відзнакою третього ступеня за заслуги в розвитку
інформаційної сфери.
З нагоди відзначення 150-річчя від дня народження видатного українського мислителя, громадського діяча, письменника, національного генія Івана Франка ректор
Львівського національного університету імені Івана Франка нагородив Василя
Лизанчука ювілейною медаллю “150 років від дня народження Івана Франка”
(Наказ № 3073 від 31.08.2006 р.).
За поданням правління Коломийського товариства “Просвіта” імені Тараса
Шевченка (Витяг з протоколу № 7 від 3 липня 2006 р.) Коломийська міська рада
за активну наукову, громадську і політичну діяльність занесла прізвище Василя
Лизанчука в Книгу шани м. Коломия.
За вагомий особистий внесок в українське національне відродження, розбудову та зміцнення Української держави Центральне правління Всеукраїнського
товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка нагородило В. Лизанчука медаллю
“Будівничий України” № 409 від 9 січня 2007 р.
Президія Академії наук вищої освіти України (ухвала від 16 жовтня 2009 р.,
протокол №8) нагородила В.В. Лизанчука Дипломом і другою премією у номінації
“Монографія” за науково-публіцистичну працю “Творімо разом Україну!”
Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації
(№ 1599/0/510 від 28 грудня 2010 р.) В. Лизанчукові призначено стипендію в галузі наукової публіцистики. За вагомий особистий внесок у збереження та розвиток
гуцульської культури Правління суспільно-культурного товариства “Гуцульщина” у
Львові 7 травня 2011 р. нагородило В. Лизанчука відзнакою “Патріот Гуцульщини”.
За ґрунтовні книги для утвердження української України, виховання свідомого
покоління громадян на стійких національно-державних засадах Покутський фонд імені
Леся Гринюка (м. Коломия) 24 серпня 2011 р. в День 20-ї річниці відновлення незалежності України нагородив Василя Лизанчука Дипломом і Премією імені Леся Гринюка.
Згідно з положенням про ювілейну медаль “Львівський національний університет імені Івана Франка. 350 років”, схваленого на засіданні Оргкомітету з
підготовки ювілейних заходів від 30 листопада 2010 р. (протокол №5), ректор
Львівського національного університету імені Івана Франка нагородив Василя
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Лизанчука ювілейною медаллю за багаторічну працю на розвиток Університету
(4 жовтня 2011 р.).
За вагомий внесок у розвиток національної освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди
350-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка Указом
Президенка України від 10 жовтня 2011 р. (№ 971/2011) Василя Лизанчука нагороджено орденом “За заслуги” ІІІ ступеня (Знак ордена №11745).
Президія Академії наук вищої освіти України у 2012 р. нагородила Василя
Лизанчука медаллю “За успіхи в науково-педагогічній діяльності”. Цього ж року
йому вручено медаль “20 років Академії наук вищої освіти України”. У 2013 р.
секретаріат Національної спілки журналістів України нагородив В. Лизанчука золотою медаллю української журналістики. За найкращу публікацію публіцистики
у 2012 р. на сторінках часопису “Дзвін” Василя Лизанчука у 2013 р. нагороджено
дипломом Лауреата літературної премії імені Романа Федоріва.
За значні внески у розвиток традиційної гуцульської культури, відновлення
народних традицій, любов до рідного краю Рада суспільно-культурного товариства
“Гуцульщина” у Львові 21 січня 2015 р. нагородила В.В. Лизанчука дипломом
і медаллю “Гуцул року”. За вагомий особистий внесок у розвиток традиційної
гуцульської культури та з нагоди 25-річчя створення суспільно-культурного товариства “Гуцульщина” у Львові Управління культури, національностей та релігій
нагородило Василя Лизанчука 30 січня 2016 р. грамотою.
Василь Лизанчук – відповідальний редактор збірника науково-методичних праць
“Теле- та радіожурналістика”, член редакційної колегії “Вісника Львівського університету” (серія “Журналістика”), член редакційної ради журналу “Зоря вечорова”,
член редколегії часопису “Просвіта”, спеціалізованих вчених рад із захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук, член Вченої
ради Львівського національного університету імені Івана Франка, член Вченої ради
факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка,
член видавничої ради Львівського національного університету імені Івана Франка, член
ради Львівського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені
Тараса Шевченка, член ради суспільно-культурного товариства “Гуцульщина” у Львові.
До 60-річчя від дня народження Василя Лизанчука видано “Бібліографічний покажчик” (Львів, 1996. – 128с.). До 65-річчя від дня народження та 50-річчя журналістської
праці Василя Лизанчука вийшла у світ книжка “Кроки... Василь Лизанчук – публіцист,
вчений, педагог: Бібліографічний покажчик, листи, рецензії” (уклад. М.М. Романюк;
передм. А.Г. Погрібного. – Львів, 2001. – 968 с.). До 70-річчя від дня народження
та 55-річчя журналістської праці Василя Лизанчука видано другу частину книжки
“Кроки… Василь Лизанчук – публіцист, вчений, педагог: Бібліографічний покажчик,
листи, рецензії, есеї)” (уклад. М.М. Романюк; передм. А.Г. Погрібного. – Дрогобич,
“Коло”, 2008. – 848 с.). До 75-річчя від дня народження та 60-річчя журналістської
праці видано “Кроки…Василь Лизанчук – публіцист, вчений, педагог: Бібліографічний
покажчик, листи, рецензії, есеї, відгуки. Книга 3 / укладач М.М. Романюк; передмова
Я.С. Калакури. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 550 с. + вкл.”.
Іван Крупський
Доктор історичних наук, професор
завідувач кафедри теорії і практики журналістики
Львівського національного університету
імені Івана Франка
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ДОВІДНИКИ, БРОШУРИ, МОНОГРАФІЇ,
НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, ПІДРУЧНИКИ

1974
1. Лизанчук В. В. Радянське Прикарпаття : путівник-довідник / В. В. Лизанчук; [уклад. О. Бакін та ін.]. – Ужгород : Карпати, 1974. – 224 с.
Ознайомлює з природними умовами, історією, економікою і культурою, містами, історичними та архітектурними пам’ятниками Івано-Франківської області.
Рец.: Гаврилів Б. Візитна картка нашої області // Прикарпатська правда. –
1974. – 4 жовт.

1980
2. Лизанчук В. В. Радянське Прикарпаття : путівник-довідник / В. В. Лизанчук; [уклад. О. Бакін та ін.]. – Ужгород : Карпати, 1980. – 256 с.
Рец.: Романюк М. Край наш возз’єднаний // Комсомольський прапор. –
1980. – 5 лип.

1985
3. Лизанчук В. В. Телебачення і радіо у вихованні учнів / В. В. Лизанчук. –
К. : Знання, 1985. – 48 с.
Рец.: Юсип Д. Підліток біля голубого екрана // Комсомольський прапор –
1985 – 6 груд; Пелепейко І. Помічники у вихованні // Радянська Гуцульщина. –
1986. – 4 січ.; Савчук М. Актуальне дослідження // Журналіст України. – 1986.
– № 3. – С. 45.

1986
4. Лизанчук В. В. Увага: увімкнуто приймач! (Вплив радіо і телебачення на
формування громадянської активності молоді) / В. В. Лизанчук. – Львів : Вища
школа: Вид-во при Львів ун-ті, 1986. – 127 с.
Рец.: Рябый В. Внимание: включен приемник (Адресовано педагогам, журналистам, родителям) // Львовская правда. – 1987. – 23 янв.; Савчук М. Слухає
і дивиться підліток // Червоний прапор. – 1987. – 27 лют.; Капелюшний А.,
Гнатів Г. На стику наук (Які передачі слухають і дивляться наші діти?) //
Вільна Україна. – 1987 – 7 берез; Потятиник Б. Увага: увімкнуто приймач //
Прикарпатська правда. – 1987. – 17 берез.; Лубкович І. Підліток слухає радіо //
Радянська Волинь. – 1987. – 1 груд.; Машталярчук Б. Замислюючись над вихованням підлітків // Радянська школа. – 1988. – № 1. – С. 96–98.

1987
5. Лизанчук В. В. Особливості підготовки матеріалів для радіо і телебачення:
навчальний посібник / В. В. Лизанчук, В. А. Качкан. – Львів, 1987. – 68 с.
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1989
6. Лизанчук В. В. Грані колективізму: Вплив преси, телебачення і радіо на
формування соціальної активності особистості / В. В. Лизанчук. – Львів : Вища
школа: Вид-во при Львів ун-ті, 1989. – 152 с.
Рец.: Рожик М. Формувати в молоді гуманістичні ідеали // За радянську
науку. – 1989. – 30 трав.; Савчук М. І буде здоровим колектив // Комсомольський
прапор – 1989. – 20 черв.; Червоний прапор. – 1989. – 18 лип.; Іванчов Б. І наукові дослідження, і практичний досвід // Ленінський шлях. – 1989. – 25 лип.;
Рожик М. Перебудова і молодь // Наука і суспільство – 1989. – № 8. – С. 16.
7. Лизанчук В. В. Громадянином бути зобов’язаний... / В. В. Лизанчук. – К. :
Знання, 1989. – 48 с.
8. Лизанчук В. В. Теорія і практика радянської журналістики (Основи майс
терності. Проблеми жанрів) / В. В. Лизанчук; за ред. В. Й. Здоровеги. – Львів :
Вища школа: Вид-во при Львів ун-ті, 1989. – С. 128–182. – Розд. : Замітка; Звіт;
Інтерв’ю; Репортаж.

1990
9. Лизанчук В. В. Засоби масової інформації і духовне відродження України:
Текст лекцій / В. В. Лизанчук. – Львів, 1990. – 68 с.
10. Лизанчук В. В. Методичні вказівки до вивчення теми “Інформаційні жанри
радянської газети” / Н. К. Василенко, В. А. Качкан, В. В. Лизанчук та ін. – К.,
1990. – 108 с.
11. Лизанчук В. В. О Рідне слово, що без тебе я?! / В. В. Лизанчук. – К. :
Знання, 1990. – 48 с.
Рец.: Вівчарик М. Право бути українцем // Вісті з України. – 1991. – № 28. –
Лип.; Бичко З. “О рідне слово, що без тебе я?!” // За вільну Україну. – 1991. –
15 лип.

1991
12. Лизанчук В. В. Методи збирання і фіксації інформації в журналістиці /
В. В. Лизанчук, О. Д. Кузнецова. – К., 1991. – 96 с.

1993
13. Лизанчук В. В. Засоби масової інформації про русифікаторську політику в
Україні (Факти, документи, коментарі до тексту лекцій): У 2 ч. / В. В. Лизанчук. –
Львів : Ред. – вид. від. Львів ун-ту, 1993. – Ч. 1. – 254 с. ; Ч. 2. – 217 с.
Рец.: Вівчарик М. Колонізація … плюс русифікація // Вісті з України. –
1994. – 9–15 черв.

1995
14. Лизанчук В. В. Навічно кайдани кували: Факти, документи, коментарі
про русифікацію в Україні / В. В. Лизанчук. – Львів : Ін-т народознавства НАН
України, 1995. – 415 с.
Рец.: Гой В. “Кайдани порвіте!..” // Високий Замок. – 1995. – 21 верес.;
Гой В. Шлях з-під брил русифікації // Молодь України. – 1995. – 5 жовт.;
Семків О., Крупський І. Зросійщення мовою документів // Шлях Перемоги. –
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1995. – 11 листоп.; Семків О., Крупський І. Русифікація мовою документів //
Вільне життя. – 1995. – 14 листоп.; Дем’янюк П. “Навічно кайдани кували” //
Вісник Коломиї. – 1995. – 22 листоп.; Грицева А. ...І постає історія в слові //
Майбуття. – 1995. – № 22/23 (61/62). – Груд.; Крупський І. Пізнаючи правду
історії // Інтелект. – 1995. – Вип. 49. – 8 груд.; Дмитрів М. “Навічно кайдани
кували” // Слово народу. – 1995. – 27 груд.; Пожоджук В. “Навічно кайдани
кували” // Криця. – 1996. – 1 січ.; Наумова О. Навічно кайдани кували //
Час. – 1996. – 6 січ.; Юсип Д. Викриває, звинувачує, застерігає // Львівський
залізничник. – 1996. – 26 січ.; Рожик М. “Навічно кайдани кували” // За вільну
Україну. – 1996. – 30 січ.; Вівчарик М. Під імперською ферулою // Літературна
Україна. – 1996. – 8 лют.; Юсип Д. А ми все-таки є! // Вісник Коломиї. – 1996. –
14 лют.; Вівчарик М. Дозвольте спілкуватися українською... // Час/Time. –
1996. – 16 лют.; Бегей І. А кайдани продовжують кувати // Неділя. – 1996. – 19–
25 лют.; Михальчук П. Правда про рідну мову і Державу // Народна воля. –
1996. – 3 квіт.; Хмелевський Ю. “...І оживе добра слава, слава України...” //
Тульчинський край. – 1996. – 3 квіт.; Дмитрів М. Мова невмируща // Українська
думка. – 1996. – 25 квіт.; Вівчарик М. Правда про русифікаційні процеси в
Україні // Журналіст України. – 1996. – № 5/6. – С. 28–29; Пожоджук Д.
“Україна і Росія, як рідні сестроньки...” // Українська думка. – 1996. – 19,
26 верес.; Каспрук В. Деукраїнізація України шляхом насильницької русифікації.
Спроба знищення українського народу і донині відлунює негативними моральнопсихологічними наслідками... // Час/Time. – 1996. – 1 листоп.; Моторнюк І.
Чому ж ми така нація? // Український шлях. – 1996. – 1 листоп.; Юсип Д. “Не
было, нет и быть не может” // Дзвін. – 1997. – № 1. – С. 153–156; Сербенська
О. Василь Лизанчук. Навічно кайдани кували: Факти, документи, коментарі про
русифікацію в Україні. – Львів, 1995. – 415 с. // Записки Наукового товариства
імені Шевченка. – Т. CCXXXIV. Праці філологічної секції. – Львів, 1997. –
С. 674–679; Baranski Zbigniew. В. Лизанчук. Навічно кайдани кували. – Львів, 1995. –
415 с. // АСТА UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. Slavica Wratislaviensia –
XCVIII. – Wroclaw, 1997. – С. 124–126; Пілецька А. Позолота пастки // Вільне
слово. – 2002. – 29 трав.

1996
15. Лизанчук В. В. Завжди пам’ятай: Ти – Українець! / В.В. Лизанчук. –
Львів: Вид-во “За вільну Україну”, 1996. – 254 с.
Рец.: Рожик М. Ти – Українець! // Високий Замок. – 1996. – 3 груд.;
Пелепейко І. Підручник національної гідності // Освітянський Вісник. – 1996. –
4 груд.; Михальчук П. Завжди пам’ятай: ти – українець // Народна воля. – 1996. –
11 груд.; Арсак М. “Завжди пам’ятай: ти – українець!” // Галичина. – 1996. –
24 груд.; Глібчук В. Книга болю України // Гуцульський край. – 1996. –
28 груд.; Баленок В. Завжди пам’ятай: ти – людина // Вільна Україна. – 1997. –
№ 2. – Січ.; № 3. – Лют.; Кравченко Валько. Завжди пам’ятай: ти – українець //
Дзвін Севастополя. – 1997. – № 1 (19). – Січ.; Фаріон М. Усім пора для України
жити // Львівський залізничник. – 1997. – 1 січ.; Літературний Львів. – 1997. –
Ч. 58(3). – С. 28, 29; Дністровський І. Народ мій є, народ мій завжди буде! //
Молода Галичина. – 1997. – 4 січ.; Дмитрів М. Одужуймо! // Українська думка. – 1997. – 6 лют.; Новицький А. Як нищили українську самобутність //
Вінницька газета. – 1997. – 18 черв.; Хмелевський Ю. Що таке незалежність? //
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Тульчинський край. – 1997. – 13 серп.; Вівчарик М. Вірить у майбутнє України і
творить його // Дзвін. – 1997. – № 1. – С. 156–158; Купрій Я. “Завжди пам’ятай:
Ти – Українець!” // Слава хлібороба. – 1998. – 14 січ.

1997
16. Лизанчук В. В. З-під іга ідолів. Роздуми про пережите / В. В. Лизанчук. –
Львів, 1997. – 216 с.
Рец.: Дмитрів М. Сповідь патріота // Слово народу. – 1997. – 12 квіт.;
Михальчук П. Завжди залишатись Українцем // Народна воля. – 1997. – 23 квіт.;
Рожик М. “З-під іга ідолів” // Високий Замок. – 1997. – 20 трав.; Рожик М.
Важке ярмо патріотизму // Вільний голос. – 1997. – 21 трав.; Колодій І. Сповіді
нелегка таїна // За вільну Україну. – 1997. – 27 трав.; Хмелевський Ю. Що таке
незалежність? // Тульчинський край. – 1997. – 13 серп.; Колодій І. Думки про
книжку професора Василя Лизанчука // Українська думка. – 1997. – 16 жовт.;
Вовк В. “Не продай душі своєї” // Слава хлібороба. – 1998. – 7 лют.; Шудря А.
Якщо журналіст відкриває душу // Флот України. – 1998. – 7 берез.; Колодій І.
Сповіді нелегка таїна // Переконати світ цей у красі. – Львів, 2004. – С. 55–58.

2000
17. Лизанчук В. В. Радіожурналістика: засади функціонування : підручник /
В. В. Лизанчук. – Львів : ПАІС, 2000. – 366 с.
Рец.: Бідзіля Ю. Українській журналістиці – національну концепцію //
Срібна Земля. – 2001. – 20 січ.; Крупський І. Про радіожурналістику: і підручник, і посібник // Говорить і показує Україна. – 2001. – 22 берез.; Крупський
І. Поважати істину та гідність людини // За вільну Україну. – 2001. – 16 трав.

2001
18. Лизанчук В. В. Завжди пам’ятай: Ти – Українець! / В. В. Лизанчук.
[– 2-ге доповн. вид.]. – Львів : Мальва, 2001. – 680 с.
Рец.: Колодій І. Йдемо гостинцем, страждущі до себе // За вільну Україну. –
2001. – 6 лют.; Сорока М. “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!” // Край. – 2001 –
31 берез.; Гринів О. Репатріація пам’яті // Молодь України. – 2001. – 13 квіт.,
Фостун С. Книжка “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!” // Українська думка. –
2001. – 10 трав.; Рожик М. Як подолати перепони до єдності українців? //
Високий Замок. – 2001. – 28 трав.; Народна газета. – 2001. – 14–20 черв.; Березіль. –
2001. – № 7/8. – С. 186–189; Трохимчук С. Книга буття сучасного українця //
Молода Галичина. – 2001. – 7 черв.; Рожик М. “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!” //
Галичина. – 2001. – 28 черв.; Коломийський вісник. – 2001. – 31 лип.; Українська
думка – 2001. – 13 груд.; Верига В. Боротьба за українську Україну триває! //
Вісті комбатанта. – Торонто – Нью-Йорк, 2002. – Ч. 1. – С. 59, 60; Колодій І.
Йдемо гостинцем, страждущі до себе / Переконати світ цей у красі. – Львів,
2004. – С. 84–86.

2003
19. Лизанчук В. В. Не лукавити словом / В. В. Лизанчук. – Львів, 2003. –
560 с.
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Рец.: Васильчук М. Не лукавити словом // Вільний голос. – 2003. – 6 черв.;
П. П. Не бути мовчазними свідками великого обману // Галичина. – 2003. –
26 черв.; Малахівський М. “Куди йдеш, Україно?!” // Народна думка. – 2003. –
19 лип.; Юсип Д. Слово правди // Молодь України. – 2003. – 22 лип.; Юсип Д.
“Нас хочуть повалити, але ми не падаємо...” // Шлях Перемоги. – 2003. – 24–
30 лип.; За вільну Україну. – 2003. – 23 верес.; Шрамко Г. Дитина наша –
Україна... Професор Василь Лизанчук подарував залізничній бібліотеці свою нову
книжку // Львівський залізничник. – 2003. – 10 жовт.; Лесюк М. Учений, що не
лукавить словом // Галичина. – 2003. – 20 груд.; Лесюк М. Пристрасне слово
ученого і публіциста // Семантика мови і тексту. Збірник статей VIII міжнародної
наукової конференції 22–24 жовтня 2003 р. – Івано-Франківськ. – 2003. – С. 295–
300; Рожик М. Правдиве слово – не лукаве // Збірник праць Науково-дослідного
центру періодики. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 857–866; Леськів Ю. Нове на
книжкову полицю журналіста, і не тільки... // Українська думка. – 2004. –
22 січ.; Рожик М. Людині дано одну Батьківщину // Львівська газета. – 2004. –
23 січ.; Приймак В. Не лукавити словом // Край. – 2004. – 7 лют.; Атаманюк Ю.
Не лукавити словом // Вільна думка. – 2004. – 10–23 берез.; Василь Лизанчук:
“Не лукавити словом” // Український шлях. – 2004. – 13–19 трав.; Федорко М.
Українська Україна буде! // Слово народу. – 2004. – 15 трав.; Федорко М.
Україна буде! // Галичина. – 2004. – 27 трав.; Атаманюк Ю. Ціна правдивого слова // Народна газета. – 2004. – 17–23 черв.; Вінтонів Р. “Не лукавити словом” //
Нація і Держава. – 2004. – 17–23 серп.; Сенів М. Чим ближче до Москви – тим
далі від Європи // Слово Просвіти. – 2004. – 9–15 верес.; Рущишин Н. У пошуках
істини // Коломийський вісник. – 2004. – 19 жовт.; Молодь України. – 2004. –
30 листоп.; Дзвін. – 2005. – № 3. – С. 153–154; Присяжний М. Не лукавити словом // Молодь України. – 2004. – 30 листоп.; Руда Р. Коли формуєм легіон //
Молодь України – 2004. – 30 листоп.; Танасієнко Ю. Уже час піднятися з колін! //
Молодь України. – 2004. – 30 листоп.

2004
20. Лизанчук В. В. Кайдани ще кують: Факти, документи, коментарі про російщення в Україні (Допов. вид.: Лизанчук В. Навічно кайдани кували. – Львів,
1995. – 416 с.) / В.В. Лизанчук. – Львів, 2004. – 992 с.
Рец.: Пилипів І. Осторога // Рідне слово. – 2004. – 31 серп.; Тимошик
М. Антиукраїнська агресія триває // Народна газета. – 2004. – 4–10 листоп.; Капелюшний А. Статус державної де-юре – кайдани де-факто //
Галичина – 2004. – 9 листоп.; Українське слово. – 2004. – 29 груд. – 2005. –
11 січ.; Капелюшний А. Відповідальність за найбільший спадок... //
Слово Просвіти. – 2005. – 6–12 січ.; Павленко В. Літопис непокори //
Літературна Україна. – 2005. – 13 січ.; Лешко В. Російщення на новому етапі // Молода Галичина. – 2005. – 16 черв.; Литвиненко А. “Остання ознака українства” // Молода Галичина. – 2005. – 16 черв.; Нагієва Е. Чому
кайдани ще кують? // Молода Галичина. – 2005. – 16 черв.; Фітьо В.
Сад наш споконвічно український // Український шлях. – 2005. – 16–22 черв.;
Микуляк А. Кайдани ще не розкуті // Український шлях. – 2005. – 23–29 черв.;
Блащинська Ю. Україна – не Росія, або Поступ української мови – майбутнє
держави // За вільну Україну плюс. – 2005. – 30 черв.; Юськів В. Актуальне
доповнення // Молода Галичина. – 2005. – 30 черв., Дашкевич Я. “...Учи не-
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ложними устами сказати правду” або Про нове видання “Кайдани ще кують” //
Ґражда. – 2005. – № 11. – С. 52–53.

2006
21. Лизанчук В. В. Основи радіожурналістики : підручник / В. В. Лизанчук. –
К. : Знання, 2006. – 628 с. + компакт-диск.
Рец.: Дзюба С. Книга, що стала подією // За вільну Україну плюс. – 2007. –
13 верес.; Молодь України. – 2007. – 9–10 жовт.; Крупський І. Підручник європейського рівня // Каменяр. – 2008. – Квітень. – № 4.; Рожик М. Ідоли постають
і падають від подиху слова: роздуми над підручником // Журналіст України. –
2008. – № 1. – С. 37–40; Крупський І. Такий підручник з радіожурналістики –
перший в Україні // Теле- та радіожурналістика. – 2009. – Вип. 8. – С. 160–164;
Рожик М. Слова спонукають, приклади захоплюють // Теле- та радіожурналістика. – 2009. – Вип. 8. – С. 165–170.

2008
22. Лизанчук В. В. Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка /
В. В. Лизанчук. – Львів : Видавничий центр Львів. нац. у-ту ім. Івана Франка,
2008. – 258 с.
Рец.: Копанський Б. Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка //
Видавничий інформатор. – 2008. – Листопад. – С. 10–11; Крупський І. Хроніка
мовних протистоянь // Слово Просвіти. – 2008. – 25–31 груд.; Масляник О.
Щедрий ужинок Василя Лизанчука // Ґражда. – 2008. – № 4 (22). – С. 41;
Пришляк С. Повернути правдиву історію // Новий час. – 2009. – 6 січ.; Темех
Н. Хроніки національної зради // Вечірній Івано-Франківськ. – 2009. – 15 січ.;
Крупський І., Павлюк В. Хроніка поневірянь українського слова // Вільне життя. –
2009. – 27 лют.; Коростильов В. Таких книг на світі мало // Голос Гуляйпілля. –
2009. – 4 берез.; Слово Просвіти. – 2009. – 12–18 берез.; Доценко Ю. Як нищили
народ, його історію і мову // Україна козацька. – 2009. – Липень; Віценя Л.
Лиш правда нас вільними зробить // Зоря Полтавщини. – 2009. – 28 лип;
Шеремета Н. Хроніка антиукраїнізму // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта:
науковий збірник: серія історична та філологічна / [редкол.: Є. І. Сохацька (відп.
ред.), О. М. Завальнюк (голова) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янецьПодільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – Вип. VI. –
С. 332–334; Пришляк С. Повернути правдиву історію // Пришляк С. З болем
за Україну. – Суми: видавничо-виробниче підприємство “Мрія” ТОВ. – 2010. –
С. 65–68; Крупський І. Хроніка нищення українства // Літературна Україна. –
2010. – 25 берез.; Крупський І. В. Коли промовляють факти… // Дзвін. – 2010. –
№ 7. – С. 148–149.

2009
23. Лизанчук В. В. Творімо разом україну! : монографія / В. В. Лизанчук. –
Львів : ПАІС, 2009. – 452 с.
Рец.: Боровий Б. Творімо Україну! // Суботня пошта. – 2009. – 17 верес.; Гвоздь М. “Вертайтесь до своєї мови, мої засліплені братове!” (“Творімо
разом Україну!” – так називається нове науково-публіцистичне видання Василя
Лизанчука, що вчить бачити минуле і творити сьогодення) // Українське Слово. –
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2009. – 18–24 листоп.; Васильчук М. Актуальна книга Василя Лизанчука //
Вільний голос. – 2010. – 12 берез.; Демко Л. Утверджуймо вільну, соборну, багату
Україну // Теле- та радіожурналістика. – 2010. – Вип. 9. – Ч. 1. – С. 371–376;
Мазур М. Творімо разом Україну // Вечірній Івано-Франківськ плюс. – 2010. –
25 берез.; Крупський І. Працювати спільно для добра України // Зоря вечорова. – 2010. – № 1 (22). – С. 126–133; Рожик М. Новітню Україну творять
розум, честь і сила національної волі // Журналіст України. – 2010. – № 6. –
С. 25–27; Юсип Д. “…Не може бути здоровою ціла Європа” // Газета.ua. – 2010. –
10 черв.; Глаголюк В. Найголовніший грунт для цвіту нації // Німчич. – 2010. –
С. 160–161.

2011
24. Лизанчук В. В. Історія російщення українців : монографія / В. Лизанчук,
М. Рожик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 412 с.
Рец.: Абетка С. Нові видання // Коломийські вісти. – 2011. – 17 берез.;
Зінченко К. Подивімось правді у вічі // Журналіст Україна. – 2011. – № 7. –
С. 40–41; Коткевич Л. Не знехтуймо уроками минулого! // Слово Просвіти. –
2011. – 11–17 серп.
25. Лизанчук В. В. Журналістська майстерність : підручник / В. В. Лизанчук. –
Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 376 с.
Рец.: Рожик М. Майстерність майбутніх журналістів твориться глибокими знаннями // Журналіст України. – 2011. – № 11. – С. 27–30; Дзюба С. “Штампована”
журналістика. Персонажі живі і трупики... // Хвиля Десни. – http: //
www.hvilya.cjm/news/shtampovana_zhurnalistika_personazh...; Дзюба С. Не хочете бути “бридким” журналістом? Вчіться за підручником Василя Лизанчука! //
Буквоїд. – http: // bukvoid.com.ua/reviews/books...

2014
26. Лизанчук В. Шевченкове слово / В. Лизанчук. – Львів : ЛНУ імені Івана
Франка, 2014. – 184 с.
Рец.: Рожик М. Сила Шевченкової правди // Журналіст України. – 2014. –
№ 12. – C. 34–36; Теле- та радіожурналістика. – 2015. – Вип. 14. – С. 337–341.

2015
27. Лизанчук В. Психологія мас-медіа : підручник / В. Лизанчук. – Львів :
ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 420 с.
Рец.: Рожик М. Психологічна складова – дієвий фактор новітньої української
журналістики // Львівська газета. – 2015. – 6 жовт.; Журналіст України. – 2015.
– № 11. – С. 31–33.

2016
28. Лизанчук В., Дворянин П. Новини на регіональному телебаченні: навч.
посібник / В. Лизанчук, П. Дворянин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016.
– 262 с.
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Наукові статті, рецензії, передмови
1. Лизанчук В. Підліток у морі інформації / В. Лизанчук // Прикарпатська
правда. – 1975. – 25 листоп.
2. Лизанчук В. Повернення до життя / В. Лизанчук // Людина і світ. –
1975. – № 12. – С. 34–36.
3. Лизанчук В. Сила слова і зображення / В. Лизанчук // Комсомольський
прапор. – 1975. – 12 черв.
4. Лизанчук В. Критерії ефективності впливу радіо і телебачення на соціалізацію
підлітків / В. Лизанчук // Радянська школа. – 1976. – № 4. – С. 17–18.
5. Лизанчук В. Наодинці…з телевізором / В. Лизанчук // Молодь України. –
1976. – 16 трав.
6. Лизанчук В. Привабливий голубий екран / В. Лизанчук // Наука і
суспільство. – 1976. – № 8. – С. 17.
7. Лизанчук В. Про творчу лабораторію публіциста / В. Лизанчук //
Журналіст України. – 1978. – № 2. – С. 40, 41.
8. Лизанчук В. Хто поруч із підлітком? / В. Лизанчук // Радянська освіта. –
1979. – 21 листоп.
9. Лизанчук В. Дієвість публіцистичного слова / В. Лизанчук //
Комсомольський прапор. – 1980. – 17 трав.
10. Лизанчук В. Служіння народові / В. Лизанчук // Прикарпатська правда. –
1980. – 13 лип.
11. Лизанчук В. Умови підвищення ефективності впливу радіо і телебачення на
формування активної життєвої позиції молоді / В. Лизанчук // Вісник Львів. унту. Сер. Журналістика. – Львів, 1980. – Вип. 11: Журналістика і життя. – С. 61–67.
12. Лизанчук В. Велич молодого трудівника / В. Лизанчук // Журналіст
України. – 1981. – № 10. – С. 19–22.
13. Лизанчук В. Слово в ефірі / В. Лизанчук // Вільна Україна. – 1981. – 7 лип.
14. Лизанчук В. Критерії ефективності впливу радіо- і телепередач на формування активної життєвої позиції молоді / В. Лизанчук // Вісник Львів. ун-ту.
Сер. Журналістика. – Львів, 1982. – Вип. 12. – С. 47–53
15. Лизанчук В. Фотолітопис боротьби й розквіту / В. Лизанчук // Журналіст
України. – 1982. – № 10. – С. 36–38.
16. Лизанчук В. Вплив засобів масової інформації на процес відродження гуманістичних цінностей / В. Лизанчук // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. –
Львів, 1990. – Вип. 16 : Журналістика та перебудова. – С. 19–25.
17. Лизанчук В. Засвітімо храмову свічку в кожній душі / В. Лизанчук //
Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – Львів, 1992. – Вип. 17: Українська
журналістика: генезис і сучасні проблеми. – С. 25–28.
18. Лизанчук В. Про долю української мови: минуле і сучасний контекст /
В. Лизанчук // Укр. мова і література у школі. – 1992. – № 9/10. – С. 9–13.
19. Лизанчук В. Генеза антиукраїнства і сучасні тенденції / В. Лизанчук //
Засоби масової інформації і утвердження державного суверенітету України: зб.
матеріалів наук.-практ. конф. – Львів, 1993. – С. 40–49.
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20. Лизанчук В. Дорога до національного храму духовності / В. Лизанчук //
Журналістика. – К., 1993. – № 25. – С. 94–101.
21. Лизанчук В. Преса ЗУНР: становлення, роль у державотворчих процесах,
проблематика газетно-публіцистичних виступів / І. Крупський, В. Лизанчук //
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ІНТЕРВ’Ю З ВАСИЛЕМ ЛИЗАНЧУКОМ

ХТО ДАСТЬ ДУХОВНИЙ МЕЧ У РУКИ?
Час вимагає ретельної підготовки як майбутніх,
так і нинішніх журналістів.
За роки незалежності в Україні сформувалася широка мережа теле
радіоорганізацій. Проліцензованих компаній нині налічується 791. Однак
їхня діяльність не повністю відповідає потребам суспільства та зростаю
чим вимогам споживачів інформації. На цьому було наголошено під час
недавнього спільного розширеного засідання Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення та вченої ради Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Журналіст
Федір Зубанич попросив відповісти на кілька запитань учасника цього
засідання, завідувача кафедри радіомовлення і телебачення факультету
журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка,
академіка АН Вищої школи України Василя ЛИЗАНЧУКА.
– Нині загальнонаціональний та місцевий ефіри теле- та радіокомпаній
України перевантажені художньо неповноцінною продукцією, – зазначив у
своєму виступі голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Борис
Холод. – Окрім того, часто не дотримується розумне співвідношення між власною
й придбаною ефірною продукцією, поширена незаконна ретрансляція програм
іноземних та деяких вітчизняних компаній. Він також зауважив, що багато радіо
організацій обмежується лише музичними програмами й короткими випусками
новин. Така ситуація, за його словами, – результат недосконалої кадрової політики керівних ланок телерадіоорганізацій: навіть на кращих каналах більшість
творчих працівників не має спеціальної освіти...
– Так, нині важлива проблема – підготовка, формування національно свідомих
журналістів. Наголошую – саме національно свідомих. Адже сьогодні в нашому
ефірі панує чужомовна масова культура. Задумаймось: понад 37–38 % російськомовної, 34–36 відсотків англомовної попси і тільки 7–8 відсотків української пісні.
Таке простежується здебільшого на FM-радіостанціях. Там чужомовна продукція
почувається вільно. Низькопробні, невисокого ґатунку фільми, що ними нас годує
телебачення, не формують високі духовні якості, а розбещують насамперед молодь і дітей. Завдання українських теле- і радіожурналістів – виховувати в людей
державницьке мислення, розкривати гуманістичний зміст української національної ідеї, складовими якої є державна незалежність, самоповага, добробут людей.
Дуже важливо повернути українцям національну історичну свідомість, дати їм,
за словами Григорія Сковороди, духовний меч як найвищу духовну, моральну,
естетичну цінність...
– Виховання телевізійного та радіожурналіста в національному дусі лягає
на плечі навчальних закладів...
– Безперечно. Нагромаджено чималий досвід у формуванні якнайкращих
якостей майбутніх кадрів ефіру в Інституті журналістики Київського національного
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університету імені Тараса Шевченка та факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, якому цього року виповнюється 340
років. Утім, нині в нашій державі ще 15 навчальних закладів готують журналістські
кадри. Останнім часом з’явилося чимало приватних вищих навчальних закладів,
які відкривають кафедри, відділення журналістики.
– Пане Василю, чи давно у Львівському університеті працює кафедра радіомовлення і телебачення?
– 3 1993 р. На кафедрі п’ять докторів наук. До викладання залучаємо й фахівців-практиків. Створено навчальні студії – радіо й телевізійну. Там студенти
готують свої програми, які транслюють по обласному радіо й телебаченню, на
хвилях радіо “Незалежність”, телеканалі “Міст”. Маємо задум створити на базі
навчальної телерадіостудії студентський інформаційно-аналітичний телерадіоцентр.
– Я знаю, що недавно вийшов і ваш підручник “Радіожурналістика: засади
функціонування”.
– Так, за допомогою Національної радіокомпанії України, зокрема підтримки
президента компанії Віктора Набруска, цей підручник вийшов у світ. Частину кош
тів виділила Львівська облдержадміністрація. Тепер працюю над другою книгою
підручника “Жанри радіомовлення, методика підготовки радіоматеріалів”.
– На спільному засіданні Нацради і вченої ради Інституту журналістики ви
торкнулися теми держзамовлення на підготовку журналістів...
– Це важлива проблема. Бо ж не таємниця, що нині в багатьох теле- й радіо
мовних компаніях працюють люди, далекі від журналістики, які часто-густо не
відчувають глибинної професійної відповідальності за висловлену думку, слово.
Через відсутність цих засад нерідко з’являються низькопрофесійні, шкідливі програми. Особливо відзначаються “Русское радио”, “Наше радіо”, “Радіо-Довіра”, які
ні з того, ні з сього можуть раптом почати провокаційну, підбурливу двогодинну
дискусію на тему: “Кому мешает русский язык? Мешает ли он кому-то вообще на
Украине?”. Про захист української державної мови в їхніх передачах чомусь не
йдеться.
– Вимагають пильної уваги й суто технічні питання...
– От-от, про це хотілося хоча б побіжно сказати. Ми зараз дбаємо про розвиток
кабельного телебачення, продукуємо короткохвильові FM-станції, при цьому руйнуємо так зване дротове “сільcьке” радіо. Згадаймо повоєнні роки: країна в руїнах
все ж таки знаходила кошти для радіофікації міст, сіл і навіть малих хуторців. У
кожному домі лунав голос Москви й Києва. Нині маємо незалежну державу, відбуваються складні політичні, морально-психологічні процеси... Як ніколи, зараз
простому трудівникові в глибинці потрібне живе слово, яке б доносило правду історичних перетворень, підбадьорювало б зневірених, кликало у завтра. Та тисячі й
тисячі сіл в Україні вже не чують українського слова, української музики – свого
радіо. Телевізори, якщо і є, не замінять його. І газети при нинішньому безгрошів’ї
не кожен передплачує. Отож, велика частина населення не має свіжої правдивої
інформації. Як на мене, треба повернутися до старого, перевіреного життям, дротового радіо. Поновлення його не вимагає великих фінансових витрат. Тут головне
– здолати спротив сил, які не хочуть, аби Національна радіокомпанія, яка твердо
стоїть на чітких українських державницьких позиціях, доносила в кожен дім країни
правдиве слово, що захищає й розвиває українську культуру, мову, духовність.
– Може, тут зарадить громадське, чи пак суспільне телебачення, про яке
сьогодні стільки розмов?
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– Безперечно, суспільне радіомовлення і телебачення потрібне. Але треба
взяти до уваги й таке. Роздержавлення засобів масової інформації, на мою думку,
позбавить країну своїх телерадіоканалів, залишить Президента України, Уряд,
Верховну Раду без свого впливу на маси. Чимало теле- і радіоканалів потрапить
до рук олігархів, більшість яких, на жаль, не має національно-державницького
мислення. У них на першому плані бізнес, збагачення. Та і як громадськість зможе контролювати суспільну мережу телерадіокомпаній, коли в неї немає грошей?
– Життя не зациклюється на політичних чи економічних проблемах... Люди
із задоволенням слухали та дивилися б розважальні, гумористичні передачі...
– Ой, хоч не нагадуйте мені про гумор. В Україні, як на мене, пародія на
нього почалася ще від Штепселя з Тарапунькою, які породили суржиковських “сердючок”, “довгоносиків”, “кроликів”, “мамадистів” та масу інших низькопробних
програм, які претендують на гумор. До речі, є чимало журналістів, які кажуть:
“Народ хоче таких передач, і він їх сприймає”. Такі передачі із сороміцькими анекдотами, які паплюжать усе українське?! Журналісти не повинні самі опускатися
до примітивного рівня, а навпаки, виховувати високі естетичні смаки людей. На
превеликий жаль, у нас більшість вибирає шлях, куди легше, і вірить у те, у що
легше повірити. Бо це не змушує, як казав Василь Стус, “натруджувати думку”.
Ота легкість – конформістська, космополітична, аморальна – через радіо й телебачення вповзає в душі з підступністю наркотику, аби потім убити все живе – здорове,
духовне, національне, високе – й перетворити націю на біомасу. Проти цього має
повстати інтелектуальна громадська думка. І Національна рада України з питань
телебачення і радіомовлення повинна реагувати на такі “програми”.
– Це треба враховувати під час перереєстрації теле- й радіокомпаній, видачі
нових ліцензій...
– Так, безперечно. Скажімо, Франція себе захищає: за зневагу до французької
мови можна сісти на шість місяців до в’язниці, або заплатити 9 тисяч американських доларів штрафу. Коли Гонконг став китайським, упродовж доби замінили на
вивісках всі написи англійською мовою на написи китайською, і влада зобов’язала
урядовців протягом року вивчити китайську мову.:
– І на закінчення нашої розмови: Ви впевнені в тому, що журналісти радіо
й телебачення, виховані у Львівському університеті, понесуть у народ України
українське слово, пісню, збудять українську свідомість?
– Звичайно, впевнений. Викладачі нашої кафедри, факультету, університету
в цілому докладають усіх зусиль, аби майбутні журналісти України за сучасних
умов зайняли конструктивну державотворчу позицію, на високому професійному
рівні доносили до слухачів і добротворче слово, і пісню українську, і гуманістичну
національну ідею, щоб у кожній клітині державного організму запанувала українська мова, висока мораль.
Розмовляв Федір Зубанич
Президентський вісник. – 2001. – 13–19 січ.
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“ВІРЮ В УКРАЇНСЬКЕ СТУДЕНТСТВО”
Завтра – другий, вирішальний тур президентських виборів в Україні,
який розставить усі крапки над “і” в заплутаному політичному становищі,
що склалося після першого туру. Напередодні доленосного для країни ви
бору гостем часопису “Народна думка” став заслужений журналіст України,
завідувач кафедри радіомовлення і телебачення ЛНУ імені Івана Франка
Василь Васильович Лизанчук. Автора 20 книг та понад 250 науково-публі
цистичних статей можна останнім часом зустріти на студентських мітингах,
де він виступає з полум’яними промовами на підтримку молодих борців
за демократію. Тому й цікаво було поспілкуватися з авторитетним профе
сором на політичні теми, отримати відповіді на найактуальніші запитання.
– Василю Васильовичу, – починаю розмову, – а чи схвалюєте Ви саме такі
методи боротьби студентства, як мітинги, демонстрації тощо?
– Я підтримую студентський рух, бо юнаки та дівчата борються не лише за свої
права у вузькому розумінні цього слова. Політичні акції студентства спрямовані на те,
щоб в Україні відбувались чесні, прозорі вибори, щоб кожен виборець мав можливість
реалізувати своє конституційне право обирати Президента України. Ця боротьба є надзвичайно важливою, адже зафіксовано у виборчих списках дуже багато неточностей, які
зроблені спеціально. На електорат провладні, промосковські сили чинять шалений тиск.
– Порівняно з минулими роками національна свідомість студентства зросла?
– Це еволюційний процес, і я пишаюся, що нинішні студенти – не механічні
виконувачі чиєїсь волі. Часто доводиться чути від представників влади, що студентство – це наше майбутнє. Якщо так, то не проколюйте шини автобусів, не забороняйте купувати квитки, коли вони хочуть зустрітися з народним кандидатом.
А якщо молодь не хоче іти на зустріч з його опонентом, то навіщо її змушувати
до цього, як це роблять керівники, декани, завідувачі кафедр деяких навчальних
закладів? У такий спосіб вони морально калічать нову генерацію. Проте я вірю,
що теперішні студенти будуть справжніми господарями в українській Україні.
– Як інші викладачі університету ставляться до масових страйків?
– За всіх викладачів не скажу, але є офіційна позиція Львівського національного університету імені Івана Франка, яка полягає в тому, що у стінах нашого закладу проводити будь-які акції заборонено. Поза університетом студент є вільною
особою, яка в демократичній державі має право на повне волевиявлення, що не
суперечить Конституції. Ті викладачі, які стоять на українських державницьких
позиціях, підтримують своїх вихованців. Хто гласно це робить, а хто – мовчки.
Та, на жаль, ще не всі викладачі здерли з себе струпи страху. Є такі люди й у
львівських вищих навчальних закладах.
Спудеї також мусять розуміти, що мітинги – це не гра, не лише бурхливі емоції
з гаслами. Коли настає час, треба виходити на акції і дружно домагатися справедливості, а в інший час необхідно здобувати знання. Бо якщо лише мітингувати і
зовсім не вчитися, то яким же фахівцем стане цей студент у майбутньому? Тому
буде велика мудрість, коли навчання і протест взаємно пов’яжуться.
– Як Ви сприйняли результати голосування у першому турі?
– Якщо б в Україні були справді чесні вибори, без адміністративного тиску (а
він є на кожному кроці), то, я гадаю, нового керівника держави ми обрали б вже
31 жовтня... Маніпуляціями влада намагається вплинути на підсвідомість громадян. Мовляв, що б ви не робили, все одно буде по-нашому. Насправді ж чесним
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шляхом влада виграти вибори не здатна. Люди настільки зрозуміли цинічність,
підступність влади Кучми, що їх не переконаєш в іншому. Тобто українці стають
зрілими громадянами своєї держави.
– Ваше ставлення до пропозиції введення двомовності і подвійного громадянства в Україні... Які це матиме наслідки?
– На тему захисту української мови, культури я написав декілька книжок, як от
“Навічно кайдани кували: Факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні”,
“Не лукавити словом” та ін. У цьому році у світ вийшла книга “Кайдани ще кують”,
де на 982 сторінках подано сотні документів та фактів про російщення українців,
яких морально і духовно калічили. Зрозуміло, якщо в Україні надати російській
мові статус державної, як цього вимагають Вітренко, Симоненко, Янукович та ін.,
то наша рідна солов’їна стане ще упослідженішою, ніж раніше. Москва докладає
багато зусиль, щоб Україна не вирвалась з її лабет. У нас російське телебачення дуже
переважає над українським, з десяти книжок – дев’ять російських, на 100 росіян припадає 54 російськомовних газети, а на 100 українців – тільки сім українськомовних…
Подвійне громадянство, про яке вже сказано чимало, потрібне насамперед
Росії. Тут українські матері повинні пригадати, як їхні сини кривавими стежками
поверталися в домовинах з Афганістану, де воювали за інтереси Москви. Введення
подвійного громадянства спричинить те, що наші хлопці знову воюватимуть за
інтереси Росії. Їх закинуть в Ічкерію, інші “гарячі точки”. Подвійне громадянство
дасть змогу російським олігархам скуповувати все, що не встиг розпродати Леонід
Кучма, зі своїми поплічниками, а розпочав розграбовувати Україну Леонід Кравчук.
– Якою буде реакція суспільства на перемогу того чи іншого кандидата?
– Промосковські політики нав’язують думку про розкол України. Це ж вони,
друзі Януковича, мільйонними тиражами випустили листівки, в яких розшматували
Україну. Українці – один етнос, один народ, одна нація з певними побутово-звичаєвими особливостями. Пересічні громадяни за єдину Україну. Це політики, в
яких нема національно-державницького стрижня, роздирають Україну на користь
її ворогів. Нинішні події, в яких студентство, молодь бере найактивнішу участь,
свідчать, що в Україні твориться єдина політична нація.
Звичайно, що на нечесні вибори і студенти будуть відповідно реагувати, і громадськість, бо не можна в людей безцеремонно красти їхнє право мати Президентом
таку людину, яку вони хочуть... Приклад потрібно брати зі студентства, яке зайняло
мужню патріотичну позицію. Молоді люди хочуть, щоб їхні душі не паплюжили,
не калічили, а утверджували високі духовні цінності. Бо до моральних чеснот
треба йти чесним шляхом, а не обманним, як це зараз чинить влада, В. Янукович.
– Якою Ви б хотіли бачити Україну після 21 листопада?
– Кожен з нас хоче бачити Україну щасливою і багатою. У вірші “До Лесі
Українки” поетеса Антоніна Листопад твердила:
Ви знаєте, Лесю, вже є Україна,
Але українців ще майже нема...
Події, які нині відбуваються, засвідчують протилежне: українці вже утверджуються як етнополітична нація. Повинні розвиватися, утверджуватися українська
мова, культура, духовність. Україна водночас дбає про мови, культури, традиції
інших народів, які живуть на гостинній українській землі. Тільки в мирі та злагоді
можна будувати Українську державу...
Розмову вів Олег Бабій
Народна думка. – 2004. – 11 листоп.
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ВАСИЛЬ ЛИЗАНЧУК:
“ЗАВЖДИ ПАМ’ЯТАЙ: ТИ – УКРАЇНЕЦЬ!”
У передньому слові до книжки Василя Лизанчука “Завжди пам’ятай: Ти –
Українець!” Роман Федорів зазначив, що автор видання не потребує особливих
рекомендацій, він відомий не лише в Україні, а й поза її межами – як учений,
дослідник теорії журналістики, доктор філологічних наук, професор Львівського
національного університету імені Івана Франка... Його статті постійно з’являються
в київських та регіональних виданнях. А вихід у світ таких солідних видань,
як “Навічно кайдани кували: факти, документи, коментарі про русифікацію в
Україні”, “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!” та “З-під іга ідолів” поставили
ім’я Василя Лизанчука у чільний ряд найпопулярніших авторів на злободенні
сучасні теми.
Василь Лизанчук є одним із тих небагатьох українських учених, для яких
головною тематикою наукових досліджень стала проблема збереження, розвитку, функціонування української мови в Українській державі, історія російщення
українців, знищення їхньої духовності, культури, традицій, звичаїв, проблеми
державотворення. Теми сьогодні важливі й актуальні, складні й обширні. Теми,
які вимагають об’єктивної оцінки, оскільки відносини двох сусідніх народів були
далеко не такими “дружніми і братерськими”, як говорили й писали про них
дотепер. “Тому, – наголосив у передньому слові до книжки Василя Лизанчука
“Навічно кайдани кували” відомий український історик Ярослав Дашкевич, – перед
українською наукою постає сьогодні велике й відповідальне завдання розповісти
українському народові – та цілому світові – про той жорстокий етноцид, який
Росія протягом сторіч застосовувала до українського народу”.
Без перебільшення: своїми дослідницькими працями Василь Лизанчук вніс
помітний вклад в об’єктивне висвітлення довговікових відносин між Росією та
Україною. “Його книжки на цю тему дуже потрібні. Вони заслуговують навіть
Державної премії України імені Тараса Шевченка,” – написано в газеті “Тижневик
Галичини” (1997, 1 січня).
Нищівний тиск, морально-психологічна агресія московського імперіалізму
на українську людину не припиняється, пристрасті навколо мовних проблем не
вщухають. Політика російщення в Україні відшліфовується. Промосковські, прокомуністичні засоби масової інформації витончено, підступно насаджують ідеали
та інтереси російської держави й культури, чинять ворожий масований наступ на
менталітет і духовне життя українських громадян. Цілеспрямовано втілюється
московський принцип боротьби з незалежною Україною, а саме: в усіх сферах
створювати “стабільну нестабільність”, щоб не дати об’єднатися українському народові навколо національної ідеї державотворення...
– Але спочатку, пане Василю, з’ясуємо таке питання. Ми всі діти вчорашнього дня. Одне думали, друге говорили, третє писали. Зрештою, Ви, як
колишній газетяр і радіожурналіст, знаєте про це добре. Але в історії, у житті
настають моменти, які вимагають від кожного чітко визначитися, відповісти
собі: Хто ти є? За що борешся? Що захищаєш? Яка мета твого життя?
– На ці пекучі питання я постарався відповісти у своїй книжці роздумів про
пережите “З-під іга ідолів”. Звичайно, як “приводний ремінь комуністичної партії”
(і так називали колись журналістів), я також писав, як і багато інших, про “со-
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ціалістичне змагання трудящих”, “найдемократичнішу у світі радянську державу”,
“нову історичну спільність – радянський народ”, “непорушну братерську єдність
російського й українського народів” і та ін. Цього вимагав комуністичний тоталітарний режим. Обізнаність з історією України, досягненнями її культури була у
рамках “Історії КПРС”, офіційної пропаганди. Кожну національно свідому людину
потрактовували тоді як “ворога трудящих, буржуазного націоналіста”. Опіум комуністичної ідеології отруював свідомість. У юнацькі роки я, наприклад, нічого не
знав про криваві репресії проти української творчої та наукової інтелігенції у 20-х,
потім у 30-х роках та у післявоєнний період. Зрештою, компартійно-кадебістський
терор в Україні не припинявся ніколи й продовжувався аж до остаточного краху
московсько-більшовицької імперії. Алла Горська, Володимир Івасюк, Василь Стус,
Валерій Марченко, Олекса Тихий, Юрій Литвин, Гелій Снєгірьов, отець Ярослав
Лесів, Володимир Іванишин, сотні українських патріотів – хіба не жертви комуністичного режиму?!
Коли в пору “горбачовської перебудови” таємне з героїчно-трагічного життя
і боротьби за свободу українського народу почало ставати явним, я на різних зібраннях, у пресі радив вождям партії покаятися за всі страшні злочини проти
українського народу, стати на захист української мови, культури, духовності,
вийти з-під впливу Москви. Але швидко зрозумів, що КПУ цього не зробить.
Покаятися – це означало перекреслити саму себе, зруйнувати підмурівки своєї
абсолютної влади над населенням, втратити загарбане право на істину. До того ж
КПУ як одна з найсильніших ланок КПРС українською не була. Як п’ята колона,
колаборантська організація виконувала волю своїх кремлівських покровителів.
Московські комуністи у своєму ставленні до України продовжували генеральну
лінію російських царів-батечок, спрямовану на денаціоналізацію і суцільне зросійщення етнічних українців, витравлення з їхніх душ почуття самоповаги, віри у
власні сили і власну можливість розпоряджатися своєю долею. КПУ була ганебною помічницею КПРС. Нині, до речі, теж немає комуністичної партії України,
бо вона не українська за духом, як, наприклад, італійська чи французька, а вірна
прислужниця Москви, відіграє роль найагресивнішої “п’ятої колони”. За вболівальними гаслами про долю трудящих прихована кінцева мета – віддати Україну
в оновлене імперське лоно Росії.
Вийти з КПРС-КПУ в кінці 80-х – на початку 90-х років особливих труднощів не складало. Необхідно було рішуче стати до революційного плуга, щоб прислужитися утвердженню національної ідеї: ідеї побудови Суверенної Незалежної
Української Держави, у якій щасливою повинна бути кожна людина. Мати таку
державу наш народ заслужив сповна. І йому під силу бути у ній вільним, її самостійним господарем. Роки незалежної України стали для більшості українців часом
непростих випробувань. Особливо ж у царині духу.
– І все-таки, нині мусується думка, що в Українській РСР людина була
господарем своєї долі, розквітала економіка, культура, життя трудящих було
щасливим. Якби, мовляв, не радянська влада, СРСР, то ми б не мали з тобою
вищої освіти...
– Відомо, що метою московських комуністів було світове панування. Щоб
якось привертати до своєї політики людей з “країн загниваючого капіталізму”, в
СРСР розвивалася освіта, культура, мистецтво, але все було в рамках комуністичної ідеології і повинно було створювати ілюзії переваг соціалістичної системи,
соціального захисту трудящих, постійної турботи про людину. Ніби в несоціаліс-
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тичних країнах не було “лампочки Ілліча”, холодильників, мотоциклів, автомашин,
радіоприймачів...
Комуністичний режим ще жорстокіше, ніж царський, вичавлював національний дух з українців, інших неросійських народів, залишаючи біологічну масу в
оболонці людини, яка здатна сліпо, зі страху, виконувати будь-які вказівки володарів-колонізаторів.
Дехто вже почав забувати, що морально-психологічна атмосфера в роки “будівництва соціалізму і комунізму” характеризувалася, з одного боку, недовірою,
підозріливістю, нашіптуванням, доносами, а з іншого, – небаченим припливом
ентузіазму, який спеціально підтримувався ідеологічними і політичними засобами.
Оптимістичні кінофільми, радіопередачі, публікації в газетах про героїчні звершення учасників стахановського руху, бадьорі, голосні, урочисті пісні, масові паради
і водночас – арешти, жорстокі катування, розстріли чергових “ворогів народу”,
голодомори, депортації цілих народів в ім’я так званого “щастя для трудящих”.
Започаткував масовий терор у Країні Рад Володимир Ульянов (Ленін). Згідно з неповними даними, лише на підставі вироків революційних трибуналів (не рахуючи позасудових репресій) упродовж дев’яти місяців (з вересня 1918 р. до червня 1919 р.)
розстріляно 5 496 осіб. Відомо, що Ленін був натхненником й організатором жорстокої агресії і поневолення України більшовицькою Росією. За його наказом у
Петрограді, Москві, Костромі, Рязані, Бєлгороді, Пскові, Коврові, Воронежі,
Гомелі, Брянську та інших містах було спішно сформовано зведені загони, що
ввійшли в історію під назвою “північних”, для окупації України.
І нині гостра ідеологічна, політична боротьба в Україні триває: бути чи не
бути українській Україні? Бути українцеві на своїй землі заможним і духовно
багатим господарем чи безнаціональним фізичним роботом? Верховна Рада ухвалює й такі закони, які не об’єднують, а роз’єднують українців. Це на користь
україноненависникам, які з благословення і за сценарієм Кремля влаштовують
найпідліші провокації, ганьблять не лише Галичину, а всю Україну. Прикро, що
Президент України Віктор Янукович досі правдиво не осмислив й об’єктивно не
оцінив героїну боротьбу УПА за незалежну, соборну Україну, тримає на чільних
посадах таких україножерів, як Дмитро Табачник. Кажу про це, а на гадку також
спадає, що комуніст О. Ткаченко, будучи головою Верховної Ради України, на
урочистих зборах з нагоди 7-ої річниці Незалежності України жодним словом не
згадав про національно-визвольні змагання українського народу, про мільйони
жертв за свободу. Натомість поставив за приклад “мудрого політичного, економічного, господарського керівництва” – ката українського народу Леніна та його
продовжувачів – злочинців з КПРС-КПУ.
– Саме під “мудрим керівництвом КПРС і її вождів” не лише фізично винищено мільйони національно-свідомих громадян України, але й морально, психологічно, духовно покалічено цілі покоління українців.
– Психологи довели, що ентузіазм людей у тоталітарному суспільстві є зворотним боком стихії насильства, несправедливості, жорстокості. Це – складний
морально-психологічний процес. Людина, яка перебуває під постійною загрозою потрапити за ґрати, бути знищеною, поступово втрачає свою власну волю, національне
“Я”, морально паралізується. Така людина може досягнути певної стабільності,
внутрішньої рівноваги лише одним способом: ідентифікувавшись із владою, партією, системою, тобто, ставши їхнім прихильником, захисником. Оскільки людина
вимушено стає частиною навіть ворожої їй комуністичної системи, то створюється
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враження, що ця влада її не зачепить, залишить у спокої, збереже і забезпечить
життя. За таких умов людина натхненно кричить “Ура!” КПРС, тому чи іншому
вождю-володарю, рапортує про трудові здобутки, бадьоро крокує під мелодію
пісні “Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек...”. Так
спрацьовує, діє захисний механізм, який з часом перетворюється в особливий вид
суспільно-політичної діяльності, породжує сліпий фанатизм, що пригнічує, вбиває
справжні національні, громадянські якості, особистісну індивідуальність. Дещо
подібну моральну-психологічну ситуацію створює тепер влада Партії Регіонів.
– Не лише прикро, а й страшно від цього. Адже багато українців досі не
вирвались з полону комуністично-московської лжеідеології.
– Безперечно, наслідки комуністичного морально-психологічного розбою відчуваємо досі не лише у зруйнованій сфері економіки, виробництва, господарювання, але насамперед у системі орієнтаційних моральних цінностей. Через труднощі
розбудови держави, які породжені промосковсько-комуністичною антиукраїнською
діяльністю “п’ятої колони”, боляче чути від наших же земляків-українців, що,
мовляв, якби ми були в СРСР, то ліпше було б жити. Не згадують про мільйони
знищених людей, колишні матеріальні скрути, які випали на їхнє дитинство, на
долю батьків, дідів у тому ж таки СРСР.
Ідеалізація минулого підсилюється нинішньою комуністично-соціалістичною,
промосковською пропагандою, роз’єднаністю національно-патріотичних сил, помилками їхніх лідерів, які у чварах за право називатися найчистішим патріотом
України віддають Україну на поталу ворогам. У багатьох представників лівих і
правих партій, владоможців різних рангів відчувається гостра інтелектуально-історична недостатність. Часто-густо ніби говорять правильно. Але чому в Україні
матеріально-духовний занепад? Чому так сталося, що в багатьох громадян нема
національно-державницького мислення? Хто винен, що не зуміли, як треба, розпорядитися суверенітетом для піднесення України? На ці питання, на жаль, не
дають чіткої відповіді. Подумайте самі: чому, наприклад, в Угорщині, Чехії,
Польщі люди живуть краще, ніж в Україні? Бо в тій самій Польщі всі громадяни,
незалежно від етнічної належності й політичних переконань, мислять як полякипатріоти, почуваються поляками, хочуть незалежної, багатої Польщі. В Україні
тисячі чиновників, свідомість яких у полоні комуністично-московських, есесерівських міфологем, байдужі до України, її святинь, мови, культури, до українського
народу. Вони сприймають Українську державу радше як територію, на якій напис
“Україна”, з якої за будь-яких суспільно-політичних ситуацій прагнуть якнайбільше
“выкачать” для особистого процвітання. Самостійна, вільна, багата особистість, її
повноцінний, всебічний розвиток починається, формується в національно-мовній,
культурній сфері.
– Та, як на мене, багатим урожаєм на ниві національного відродження похвалитися ще не можемо, Хоча засіваємо її двадцять років. Складається враження,
що будуємо Україну без України, а точніше – Україну російську...
– На жаль, на сором, на нашу ганьбу, є загроза зійти з національних рейок
на безнаціональні. Неупереджене осмислення сучасних російсько-українських
відносин, політико-ідеологічної, морально-психологічної ситуації в Україні дає
підставу стверджувати, що нині триває оновлений потужний цинічно-агресивний
наступ на українство.
Зовнішні та внутрішні недруги використовують різноманітні засоби і методи для
вироблення в українців особливої форми російської свідомості, перетворення їх у
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позанаціональну біологічну масу. Мовляв, Україна – “смешное недоразумение”, історична аномалія, усунути яку можна припиненням існування української України.
Ці думки постійно вкраплюються в безкінечні серіали, виступи істориків, політиків,
якими себе вважають Д. Табачник, В. Колєсніченко, О. Єфремов, П. Симоненко,
С. Гриневецький, І. Богословська, С. Ківалов та інші підручні В. Януковича.
Сьогодні з тривогою запитую: чи прозріють ті Петрики і Васильки, Катрусі й
Марічки, яких тепер в Українській державі зросійщують, позбавляють права знати
правдиву українську історію, що формує систему цінностей, – основу утвердження
національної ідентичності і патріотизму? Чи не тому водночас із цинічним і безцеремонним обмеженням функціонування української мови в Україні прислужники
Російської імперської держави каструють українську історію? Вони ж бо добре
знають, що безпам’ятні є генетичною сировиною для інших культур, а значить
і для інших держав. Політика пам’яті – це політика поваги до себе і до інших.
Головним підходом до утвердження національної історичної пам’яті повинна бути
правда, якою би гіркою вона не була для росіян, поляків, угорців, румунів, українців. Правда – це духовне поняття, воно не потребує пояснення. Не можна бути
політично й економічно незалежною державою, не будучи незалежним духовно і
культурно, не маючи еліти, яка міцно стоїть на українському культурному ґрунті.
– Але ж нині часто можна почути, що для Т. Шевченка була природною
українсько-російська двомовність. Мовляв, він писав і російською мовою.
– З приводу цього треба знати правду. Відомо, що Тарас Шевченко стоїчно
витримав вирок заслати його в москалі. Але дописка рукою царя “під найсуворіший
нагляд із забороною писати й малювати” вдарила його в саме серце. Євген Сверстюк
наголошував, що навіть сам сатана не міг би придумати гіршої кари. Але високий
дух національної гідності допомагав Т. Шевченкові витримувати найжорстокіші
випробування. Однак зловісний донос прапорщика Ісаєва спричинив новий арешт
(1850 р.), допити й уже найсуворіший нагляд за “бувшим художником”. І тут перед
слідчим постає питання: як розцінювати писання, наприклад, листів або “прошеній”... Тоді приходить уточнення: “дабы написаных возмутительных и пасквильных
сочинений не исходило”. Тобто справу передали на розсуд начальства...
Дружина коменданта Новопетровського укріплення А. Ускова згадувала, що
комендант не міг би дозволити Шевченкові послаблень і приятельських стосунків, якби не отримав натяку від генерал-губернатора Перовського. “Фактично
Шевченкові від 1854 р. дозволено було писати російською мовою – під наглядом
і цензурою, – наголошує Є. Сверстюк. – “Здогади” радянських шевченкознавців
про причини писання “інтимного щоденника” російською мовою йдуть від тенденції уподібнювати Шевченка до себе. Насправді, поет довго після звільнення, теж
напівофіційно, був готовий до чергового арешту, допитів і пояснень... Однак він
не зробив жодного кроку, щоб маскувати твори під офіційну кон’юнктуру. А це
вже було важко зрозуміти радянським літературознавцям, ... то вони такий крок
зробили за нього – “добровільним вибором російської мови…”1
Отже, Т. Г. Шевченко, якого царський режим безцеремонно і насильно загнав
у кут жорстокого приниження, щоби зовсім не згаснути, хоч якось підтримувати і
реалізувати інтелектуально-творчий потенціал, вимушений був писати російською
мовою. Тому аморально стверджувати, що Т. Г. Шевченкові, в розумінні нинішніх
1
Сверстюк Є. Внутрішня свобода / Є. Сверстюк // Літературна Україна. – 2011.
– 21 квіт.
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україножерів, притаманна українсько-російська двомовність. Це – жовчно-цинічний абсурд!
У розмаїтості мов, культур – краса світу і невмирущість людства. Немає
культури без національного коріння, як стверджував Євген Маланюк. Нема безнаціональної культури, як не може бути безнаціональної журналістики, безнаціо
нального інформаційного простору. На жаль, журналістика в Україні роздерта
на клапті, бо в основі її функціонування нема єдиних морально-національних
цінностей. “Чимало журналістів ллють сірчану кислоту на українські національні
рани” (Лариса Івшина).
Ми бачимо, відчуваємо: тільки в Україні розгорнулася плідна робота стосовно
очищення історичної пам’яті від міфів, брехні, почала утверджуватися історична
правда як духовне поняття, аж тут запліднені північним холодом комісари ПутінаМедвєдєва-Януковича знову повертають українців у прокрустове ложе історії
ВКП(б). Це гальмує національну культурну соціалізацію. А чи ми, журналісти,
журналістикознавці, б’ємо на сполох? Чи ми усвідомлюємо цей виклик, що надто небезпечний для України, українських за духом засобів масової інформації?
Маємо зрозуміти: коли духовна аристократія позбавлена можливості нормальної
життєдіяльності, приходить лжеаристократія охлократів, які називають себе аристократами. Покидьки суспільства стають першими (В. Базилевський).
– Так приблизно міркував М. Бердяєв, замислюючись над наслідками більшовицького перевороту. “Імператив глобалізму в дії. Знищити національну
культуру – знищити націю, – наголошував Володимир Базилевський. – У цьому й
полягає місія табачників та вассерманів, єфремових та левченків, колєсніченків
та симоненків”1. Маємо прецендент, який виділяється неоцинізмом навіть на тлі
тотального цинізму. Він став можливим завдяки тому, що існує, за І. Дзюбою,
“колективний Табачник”. Плебеїзована ворожа українству влада.
– Чи не тому політичний афоризм Президента В. Януковича, що “всі шляхи
ведуть до Москви”, багато політиків в Україні, власників ЗМІ та журналістів
сприйняли за директиву, обов’язкову для виконання. Чи вони не усвідомлюють,
що нинішня лавина російських ініціатив – це добре продуманий наступ на Україну
в інтересах Кремля. Є над чим замислитися, щоби нейтралізувати цей соціальноекономічний і морально-психологічний виклик.
І в Росії, і в Україні антиукраїнці цілеспрямовано мусують московську імперську тезу, що “українці, росіяни та білоруси – це один народ”. Мовляв, немає такої
нації, як українці. Триває цинічне ігнорування наукових досліджень з антропології,
етнографії, мовознавства, історії, етнопсихології, в яких кваліфіковано показано
фундаментальні відмінності між росіянами та українцями. Член-кореспондент
Російської академії наук Тетяна Алексєєва у своїй монографії “Походження східних слов’ян за даними антропології” на величезному фактичному матеріалі ще раз
підтвердила, що в антропологічному плані росіяни та українці є різними народами. Науково доведено, що населення древнього Києва й сучасної Київщини – це
генетично один і той самий народ, що вкотре спростувало гіпотезу російського історика ХІХ ст. Погодіна про нібито “великорусский” характер давньоукраїнського
Києва. Один із московських десантників лицедій Олексій Панін у телепрограмі
“Шустер Live” “наївно дивується”, чому це раптом росіяни та українці – різні
1
Базилевський В. Хам тріумфуючий : психологія плебейства / В. Базилевський //
Літературна Україна. – 2010. – 11 листоп.
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народи (!?). Оця “наївна” риторика, на жаль, багатьох зворушує, вони радісно
плескають у долоні.
– Мені запали в серце слова російського патріота Івана Ільїна: “Національне
почуття є духовним вогнем, що веде людину до служіння добру, а народ – до
духовного розквіту”. Отже, росіянам можна розквітати, мати свою державу,
мову, культуру, а українцям – зась?!
– Сотні тисяч фактів свідчать, що російський імперіалізм лишав підкореним
народам, надто “близнюкам-слов’янам”, небагато шансів для збереження своєї національної ідентичності. Вони мали розчинитись у російському морі.
“...Мы – сыны великого народа и здесь в историческом Киеве хозяева – мы!
Управление матери городов русских должно быть русским! Мы должны решительно
сказать: мы русские, и Киев – наш. Надо, чтобы Киев богател, но богател, как национально-русский центр”, – такою була головна думка доповіді на зібранні членів
Клубу Російських Націоналістів Києва, яке відбулося 7 лютого 1913 року. Текст
доповіді у 2002 році передрукувала московська газета “За русское Дело” (число 1).
З якою метою? Думаю, що кожному зрозуміло. А от деякі цифри варто назвати.
На час підписання Переяславської угоди у 1654 р. населення України становило 11 млн осіб, а в Московському царстві було тільки 9 млн. Згідно з переписом населення на 1 січня 1897 р. у Російській імперії було 23,5 млн українців.
За межами Росії тоді проживало понад 4 млн українців. Царський уряд всіляко
знекровлював, знедуховлював український народ, нищив його військові сили – козацтво. За минулих 100 років (1897–1997) багато націй зросло у три–п’ять разів.
Українців також мало би бути нині до 100 млн. Однак їхня кількість коливається
в межах 40–50 млн. Лише за роки “героїчного будівництва соціалізму і комунізму
та щасливого життя в СРСР” знищено понад 30 млн українців.
Для зменшення кількості українців комуністична Москва організувала три
голодомори: 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947 pp. Як згадував Уїнстон Черчіль,
Сталін сказав йому, що “ліквідував” у 30-х роках 10 млн селян. Винищували українців не просто зі злої природи московського імперіалізму, а з метою очищення
українських етнічних земель від українців і заселення їх чужинцями. Це був один
із способів остаточної розправи з “українським духом”, що заважав зміцненню
московсько-комуністичного тоталітарного режиму.
Насильно створене протягом століть “русскоязычное” життєве середовище
спрямоване якраз на вироблення в українців особливої форми російської свідомості. З цією метою зовнішні і внутрішні недруги використовують досить вагомі
джерела, серед яких витворене Кремлем так зване “русскоязычное население”, в
якому виросла і сформувалася та більшість, що становить сучасний політичний
клас, споріднений з російським політичним класом, і тому швидко знаходять
спільну антиукраїнську мову.
– Українці стали національною меншиною у Верховній Раді. Як заявив народний депутат України Р. Чубаров, 70 % “народних обранців” мають подвійне
громадянство. Переважна більшість приватизованих радіо- та телеканалів, як
і найважливіших підприємств, не належать українцям.
– “Водночас бачимо, що в Україні домінує чітко спланована політика, яку
проводить Росія щодо утвердження панросійської ідентичності в Україні”, – наголошує академік, директор Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України
М. Жулинський. Серед причин, що впливають на мовну ситуацію в українських ЗМІ,
переважають два аспекти – політичний та комерційний. Власне вони взаємозв’язані,
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бо ті політики, які грають на настроях зросійщених громадян, мають достатню
фінансову базу для “втілення своїх ідей в життя”. Тому так активно реєструються
сьогодні нові видання, які не лише за мовою – за суттю своєю антиукраїнські.
Наприклад, на титульній сторінці журналу “Русское слово” за листопад 2010 р.
(журнал зареєстрований 26.02.1996, перереєстрований Держкомітетом України
30.08.2004 р., засновник “Движение Владимира Мономаха “Русь” у м. Красний Луч
Луганської області) великими літерами без будь-якого сорому написано: “Русские,
украинцы, белорусы – единый народ русский”. На першій сторінці безпардонно
зазначено, що “Григорий Саввич Сковорода – русский философ и писатель”, на
28 сторінці також цинічно нав’язується думка, що немає української культури, а є
лише “общерусская”. Сотні друкованих видань, теле- і радіоорганізацій в Україні,
як і “Русское слово” (головний редактор В. А. Гончаров), намагаються виробити в
українців особливу форму російської імперської свідомості. Роблять це поступово,
але доволі навально і цілеспрямовано, втілюючи концепцію “Русского мира”, згідно
з якою українського чи білоруського народу не існує. Якщо ще рік-півтора тому нам
говорили про спільність доль, можливість і навіть необхідність особливої співпраці
і навіть про нібито наш чи то борг, чи то провину перед Російською імперією, то
зараз жодних таких тез ніхто не висловлює. Після підписання Харківських угод
українцям просто відмовляють в окремішності.
– Мабуть, можна стверджувати, що більшість представників законодавчої,
виконавчої і судової влади діють, щоб національно знедуховити весь український
народ, сформувати людину-безбатченка, яка не знатиме, ані хто вона така,
яке її місце у власній державі, ані того, що вона має обстоювати інтереси свого
народу і своєї держави не через власні вигоди і користь, а через високу громадянську свідомість і переконаність.
– Національно свідомі українці розуміють, що при нинішньому інтенсивному
процесі зросійщення – загибель нації можлива. Як не парадоксально, але центрами новітнього російщення є Верховна Рада України, Адміністрація Президента,
Кабінет Міністрів, підпорядковані їм державні установи. Тому доленосне для
існування українців мовне питання й надалі залишається таким же гострополітичним, як і соціально-економічні проблеми: робота, зарплата, пенсія. Пора нарешті
зрозуміти, що всі кризи: політична, економічна, соціальна, культурна є наслідком
кризи національної. Загрозливо трагічно, що державне друковане слово (тобто
українськомовна друкована продукція – книжки, газети, журнали) становлять
чотири відсотки від загальної кількості друкованої продукції, яку видають у нашій
державі. Решта – іноземні видання, серед яких переважають російськомовні. На
лотках продають 90 % російськомовної преси, книжок, пісенних касет. Керівники
держави, областей передусім піклуються про задоволення мовних і духовних потреб росіян та інших національних меншин. Наприклад, там, де етнічні українці
становлять 3/4 усього населення, на 100 корінних жителів припадає лише сім
газет рідною мовою, тоді як на 100 росіян – 54 газети російською мовою. Теле- і
радіоефір також заполонила російська мова. Більшість передач в Україні ведуть
російською, розкручуючи маховик зросійщення, а національну культуру в засобах
масової інформації блокують.
Мільйони українців, зокрема, в південно-східних районах як за часів СРСР, так
і тепер змушені жити на правах американських аборигенів, оскільки їх позбавили
можливості читати рідною мовою пресу, слухати, дивитися рідною мовою радіо
і телебачення, віддавати в рідномовний садочок чи школу дитину. Наприклад, у
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Слов’янську, де живе близько 70 % етнічних українців, повинно бути щонайменше
2/3 шкіл з українською мовою навчання. Насправді з 21 школи лише одна – СШ
№4 – має статус української, але йому абсолютно не відповідає. У деяких школах є
українські класи, та вони існують формально, їх затискує російськомовне середовище. Застосовують силові методи відлучення від української мови, освіти, культури,
духовності, національних традицій, звичаїв. Під різними “доброчинно-соціальноекономічними гаслами про мудру державну політику оптимізації” в Донецькій,
Луганській та інших областях закривають українські школи. Ірина Магрицька
написала в газеті “День” (10–11 верес. 2010 р.), що у Луганську напередодні нового навчального року начальниця міського управління освіти В. Кіяшко закриває
українські класи в школах під приводом заощадження коштів – об’єднує ці класи
як малонаповнені (у них по 12–17 учнів) із російськомовними. Як наслідок, у цих
класах буде до 40 учнів, і вони будуть уже російськомовними”. Рішенням сесії міської ради м. Красний Луч (Луганська обл.) № 20 від 28 грудня 2010 р. з 1 вересня
2011 р. вирішено ліквідувати школу № 15. За дорученням батьків О. О. Альохіна
і Н. В. Осіпова написали у газеті “Слово Просвіти” (12–18 травня 2011 р.),
що “4 березня 2011 р. з трибуни Верховної Ради міністр освіти і науки, молоді
та спорту Д. Табачник заявив, що він особисто побував у м. Красний Луч, і що
проблема ЗОШ №15 надумана і заполітизована. Чи годиться державному чиновникові такого рангу робити подібні заяви, вводячи в оману населення країни? Хіба
візит міністра до малонаселеного шахтарського містечка таке звичне явище, що
про нього ніхто б не чув і не знав? З нами не хочуть вести конструктивний діалог,
на всі питання відповідь одна: “Грошей немає, дітей немає, школа буде закрита!”
Результат: у 2010–2011 роках під гаслами оптимізації навчального процесу закрито
83 українськомовних школи.
Називаю лише дещицю з величезного огрому всіх негативних фактів, що спричиняють складний процес нашого державотворення. Це спонукає кожного свідомого
українця запитати себе: а й справді, яку Україну будуємо?..
– Тим часом минає уже понад 20 років з часу ухвалення закону “Про мови...”
– Доречно нагадати: коли ухвалювали Закон “Про мови в Українській РСР”,
був великий спротив представників компартії України, російських і зросійщених
чиновників на всіх рівнях державної структури. Однак під тиском національнопатріотичних сил вони відступили, надали українській мові статус державної. На
мій погляд, міркували так: пограйтеся трохи у статус державної мови. Російська
мова й так панує скрізь у СРСР, її роль і надалі зростатиме, адже політика КПРС
спрямована на злиття мов, культур, націй... Тобто процес російщення буде поглиблюватися, і психолого-етнографічні, національні особливості народів СРСР перетруться, перемелються в лоні Росії. Потреба в державності української “об’єктивно”
відпаде, бо, мовляв, такою буде історична реальність...
Коли ж Україна завдяки волі народу стала незалежною державою, і українська
мова – духовна форма існування і єднання модерної нації, почала розправляти
крила, ідеологи імперсько-комуністичної п’ятої колони вдарили на сполох, бо з
розвитком й утвердженням української мови зростають національна свідомість,
самовизначеність, самодосконалість, зникає колоніальна залежність від Москви.
Росії та її прислужникам-яничарам дуже важко змиритися із втратою України.
Цілеспрямоване російщення – один з важливих засобів утримання українського
народу в московському ярмі.
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– У своїх книжках Ви подали і прокоментували сотні фактів і документів,
які свідчать, що нинішню мовну проблему в Україні спричинила антиукраїнська
ідеологія російського царату і московських генсеків. Мова – це той інструмент,
за допомогою якого можна або возвеличити, або знищити народ.
– Тому складовою частиною концепції “Русского мира” є надання російській
мові в Україні статусу офіційної (тобто державної). Для цього навіть у проекті Концепції мовної освіти в Україні, яку запропонував міністр Д. Табачник,
стверджується, що російська мова – “мова міжнаціонального спілкування, одна з
поширених міжнародних мов”. Насправді ця теза є цілком фальшивою, бо, за офіційною статистикою, 98 % літератури у світі виходить англійською, а 2 % припадає
на інші міжнародні мови (іспанську, німецьку, китайську тощо), серед яких нуль
цілих і кілька десятих відсотка належить російській мові. То де ж вона поширена?!
Насправді зміст задекларованої Концепції значно повторює горезвісний проект
“Про мови в Україні” О. Єфремова, П. Симоненка і С. Гриневецького і є майже
не завуальованою спробою надати легітимності сучасним процесам російщення в
Україні, створює законодавчі засади денаціоналізації українців, перетворює їх
на біологічну фізичну силу для обслуговування московських імперських амбіцій.
Українофобське спрямування має також Концепція літературної освіти, в якій
передбачено надати особливий статус російській літературі, значно скоротивши
кількість годин на вивчення української літератури, відкинувши твори, в яких закладена українська ідея націє- та державотворення, показана боротьба українців
за незалежність.
Професор, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України
Іван Ющук наголошує, що новітні зросійщувачі дуже добре розуміють, що “саме
через рідну мову, тобто мову свого народу, дитина засвоює логіку, вчиться мислити, набуває навичок спостерігати, аналізувати явища, пізнає світ, прилучається до
великого загалу – рідної нації. Рідна мова пронизує й впорядковує підсвідомість
людини, можливо, навіть на генному рівні. Отже, рідну мову дитини треба лише
шліфувати, удосконалювати, збагачувати, розкривати її закони й закономірності,
її красу, показувати можливості її виражальних засобів”1.
Задеклароване в Концепції мовної освіти положення про вільний вибір мови
навчання, закладає підвалини поглибленого формування в українців російської
свідомості. Адже такий досвід нагромаджено в 60–70 роках ХХ ст. Зазначимо, що
24 грудня 1958 р. сесія Верховної Ради СРСР ухвалила закон “Про зміцнення
зв’язку школи з життям і про подальший розвиток системи народної освіти в країні”, а в Україні 17 квітня 1959 р. прийнято закон “Про зміцнення зв’язку школи
з життям і про подальший розвиток системи народної освіти в Українській РСР”.
Проголосивши велику роль і важливість російської мови в будівництві “світлого
майбутнього – комуністичного суспільства”, дозволивши батькам вирішувати, яку
мову вивчати дитині (російську чи українську), в яку школу ходити (українську
чи російську), ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР створили всі передумови на
користь російської мови і культури, по суті, узаконили поглиблення російщення,
яке не припинилося досі.
Ситуацію з функціонуванням української мови в Україні можна схарактеризувати терміном, відомим з івриту, “хуцпа”, що означає вищий прояв нахабства
1
Ющук І. Про концепцію мовної освіти в Україні / І. Ющук // Слово Просвіти.
– 2011. – 20–26 січ.
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й цинізму, коли, наприклад, молодик, який убив своїх батьків, вимагає від суду
поблажливості на тій підставі, що він сирота. Ще у 1890 р. Трохим Зіньківський
у статті “Молода Україна, її становище і шлях” написав, що “для більшості
українського культурного шару, вигодуваного московською мовою,
звичаями та думками і в школі, і в хаті, український народ – зневажене мучеництво, українська мова – мужицький жаргон, котрий вона
від щирого серця зневажає, соромлячись навіть признаватися до своєї
української крові. Інтелігенція бачить в усьому московському (як до
того – в польському) мову інтелігенції і єдиний орган культурного
життя, бо ця мова ґвалтом і гнівом та гнобительством над українською узурпувала її місце в Україні, узурпувала собі виключний стан,
привілей бути органом правди і науки. Звідси – усе московське – ознака
культури; усе українське – мужицтва, темряви... Потоки інтелігенції
течуть в різні моря, доповнюють здебільшого чужі води, лишають
Україну без усякого духовного напою, і лежить Україна, як пустиня”.
Роздумуючи над цієї складною проблемою, Микола Міхновський слушно зазначив, що “рабство політичне і рабство економічне українців виховувало
і виховує в них психологію рабства духовного... Брак української національної преси, літератури, брак національної школи і необхідність
учитися у школах московських і шукати відповіді на духовні запити
життя в московській пресі і літературі мимоволі привчає українця
дивитися на світ, на себе і на свій нарід через “московську” призму,
мимоволі витворює в нього психологію духовного рабства московської
думки, московської культури”.
– Надзвичайно актуальними є нині думки Зіньківського і Міхновського.
Українцям за будь-яких умов треба вириватися з духовного рабства московської
думки.
– Дуже добре розумію Тебе. Йдеться не про будівництво “китайської стіни”
між Україною і Росією, а про будівництво незалежних держав, які повинні жити у
дружбі, взаємоповазі, розвивати свої мови, культури, традиції, звичаї, національно
зорієнтовану економіку. Вважаю, що Україні, Галичині, Львову, Івано-Франківську
треба розвивати, утверджувати ініціативу у відносинах з Росією, шукати в імперській Росії демократичну, гуманістичну Росію Сахарова, Новодворської, Нємцова,
Широпаєва та інших доброзичливих діячів, глибоко вивчати Росію, навіть допомагати Росії позбавлятися імперської захланної пихи, усвідомити, що без незалежної
української України справжня Росія знидіє, загубить себе.
– Якби таку позицію зайняли нинішні провладні партії в Україні! Вони ж
бо у пресі, по радіо і телебаченню мусують думку про примусову “українізацію”
жителів України.
– Ця точка зору не має під собою ґрунту. Продовжується тиражування комуністичних міфологем, цілеспрямоване паплюження природного, іманентного
права українського народу на своє повноцінне, повнокровне життя. Для кожної
національної меншини в Україні створюються умови для розвитку освіти, культури, духовності. Нам не потрібно, щоб росіянин, єврей чи представник іншої
нації перетворювався на українця. Йдеться про те, щоб вони шанували, знали,
не ігнорували мову народу, на споконвічній землі якого живуть. І, по-друге, не
заважали українцям повертатися до свого національного освітнього, культурного,
духовного джерела. Наприклад, у Донецькій області, за даними останнього пере-
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пису, проживає понад 50 % українців. Українською мовою навчається лише 6,99 %
дітей. Подібна ситуація в інших областях України. Хіба засилля російської мови
це “примусова українізація”?
Можна навести тисячі цифр і прикладів того, що в Україні упосліджується
українська мова і культура, а не російська. Саме в Україні найсприятливіші умови
для культурного розвитку росіян, євреїв та інших національних меншин. Отже,
треба на державному рівні захищати українську мову. Адже будь-яка держава починається з мови. Коли в ХХ ст. малі держави об’єдналися в Італію, там відразу
почалося впровадження італійської мови, були мобілізовані кадри для того, щоб
усі заговорили італійською. І у Франції свого часу буржуазний уряд розробив
програму та дав кошти для розвитку й утвердження французької мови. Сучасні
французи також нагадують кілька старих, але невмирущих, націєтворчих істин.
А саме: щоб з їхньою нацією рахувалися інші, їй потрібна розвинута самоповага.
Завдання багатогранне, але держава розвинутої нації має і виконує свої обов’язки
щодо його розв’язання. Зокрема, і в мовній сфері. Як саме – читаймо французький закон від 4 серпня 1994 року за №94-665. У ньому наголошено, що “французька мова як державна мова, згідно з Конституцією, є важливою
складовою частиною самобутності і національного надбання Франції.
Вона є мовою навчання, праці, обмінів у сферах суспільного життя...
Вживання французької мови є обов’язковим у назвах, об’явах про пропозиції, презентації, у способах використання, опису умов гарантії
товару, виробу або послуг, а також: у рахунках і квитанціях. Такі
самі положення застосовуються щодо будь-якої реклами, письмової,
усної чи аудіовізуальної...”. За порушення цього закону накладається штраф
у сумі 9000 американських доларів або шість місяців ув’язнення.
Наголошую, що питання мови – фундаментальне і неперехідне для кожного
свідомого українця. Спроба нав’язати Україні офіційну, тобто державну, російську
мову – вкрай небезпечна політична авантюра. Надання російській мові офіційного
(державного) статусу поставить російську мову як мову однієї, хоч і найбільшої,
національної меншини України – навіть там, де росіян і російськомовного населення майже нема – у привілейоване становище щодо всіх мов у нашій державі, у
тім числі української; увічнить примусово насаджене становище російської мови
на сході і півдні України. Найстрашнішим є те, що під позолоченою фразеологією
про захист прав людини створюються, закладаються умови подальшого російщення
українців, перетворення так званої двомовності в одномовність і то російську, щоб
скрізь в Україні запанував російський дух, російська психологія і мораль.
– Таку антиукраїнську політику часто-густо прикривають фразою: “Немає
різниці, якою мовою говорить, – була би добра людина”. Навіщо, мовляв, загострювати мовне питання, коли економічні проблеми не вирішуються, чимало
людей у дуже скрутному матеріальному становищі?..
– І ти, і я за те, щоб кожний мешканець України жив у достатку. Тому
необхідно якнайшвидше здійснювати оптимальні варіанти реформ. В органічній
єдності з економічно-виробничими проблемами потрібно розв’язувати питання
розвитку української мови, культури, духовності. Бо тільки національно свідомі
громадяни здатні розбудувати свою державу, поліпшити матеріальний добробут.
Варто нагадати слова М. Грушевського, що “всі народи, які дійшли до добробуту, освіти, доброго ладу, дійшли тільки завдяки тому, що мали просвіту
на своїй рідній мові”.
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Нині в Україні суспільно-політична, морально-психологічна ситуація така,
що надання російській мові статусу офіційної=державної – це реальна загроза
існуванню української. Щоб досягнути імперської мети, перетворити Україну в
Малоросійську губернію, зовнішні та внутрішні україножери використовують також
Європейську хартію мов.
До речі, переклад назви цього документа сфальшований. Професор Іван Ющук
з Києва кваліфіковано стверджує, що в мовознавстві такого терміна і навіть такого
поняття, як “регіональна мова”, не існує. Немає мов регіонів, є національні мови,
мови національних меншин, мови державні і недержавні тощо. Словосполучення
ж “регіональні мови” без перекладу взято з французької “Langues regionales”, де
воно означає “місцеві мови, мови етнічних меншин Франції”. Підтримую позицію
професора Івана Ющука, що й саму назву відомої Хартії треба було б правильно
перекласти, як “Європейська хартія місцевих малопоширених (міноритарних) мов”.
Але тоді в ній не буде місця для російської мови. Це добре розуміли депутати
Верховної Ради України промосковської орієнтації, які з подачі Л. Кучми – колишнього Президента України – 15 травня 2003 р. 243-ма голосами ратифікували
Хартію з такими зобов’язаннями з боку України, яка перекреслює сподівання
українців на ліквідацію фактичного колоніального статусу, що в ньому й донині
перебуває українська мова. На очах усієї Європи було вчинено акт відвертої підтримки російщення українців, а численні вимоги до Президента багатьох видатних
українських діячів (учених, письменників, працівників мистецтва, народних депутатів) накласти вето на закон про ратифікацію були проігноровані.
Безперечно, “Європейська хартія місцевих малопоширених (міноритарних)
мов” належить до найвпливовіших регуляторних міжнародних актів у мовному
питанні. “Однак попри, здавалося б, абсолютно благі наміри, чомусь не всі демократичні країни відразу кинулися його підписувати, – зазначає Лесь Белей. –
Поміж непідписантів фігурують Бельгія, Болгарія, Грузія, Естонія, Литва, Латвія,
Ірландія та Туреччина”1.
До речі, підписання Хартії – це перший крок. Наступні кроки – ратифікація і
введення у дію. Дотепер її не ратифікували, наприклад, Італія, Франція та Росія.
Ці країни у мовному аспекті далекі від гомогенності й мають свої “лінгвально нестабільні” території. Хартію ратифікували тільки 17 із 44 членів Ради Європи.
Підписаний Л. Кучмою Закон України про ратифікацію Хартії не може бути
прийнятним, бо, по-перше, фальсифікує, спотворює дух і букву Хартії як високогуманного документа, покликаного захищати мови тих меншин, яким загрожує
реальна небезпека знищення (в Україні, наприклад, такими мовами є гагаузька,
караїмська, кримчацька, ромська – В. Л.), а, по-друге, тому, що він цілковито не
враховує ту мовну ситуацію, яку агресори створили в Україні. А саме: усупереч
положенню Хартії, згідно з яким розвиток малопоширених (міноритарних) мов не
повинен зашкоджувати офіційним (державним – В. Л.) мовам (преамбула Хартії), а
також усупереч застереженню, що Хартія вимагає усувати не тільки необґрунтовані
обмеження, а й необґрунтовані переваги в розвитку міноритарних мов (ст. 7.2),
нав’язані промосковськими депутатами зобов’язання Україні якраз і спрямовані на
закріплення переваги в усіх сферах життя України російської мови. Зарахування
російської мови до числа мов, що підлягають захистові Хартією, на тлі зневаже1
Белей Л. Хартія для постколоніалізму / Л. Белей // Український тиждень. – 2010.
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ного становища, в якому перебуває українська мова, є виявом безпрецендентного
політичного неоцинізму, тим очевиднішого, що внаслідок багатовікової політики
російщення російська мова і без того посідає панівні позиції у ЗМІ, вищій та професійній освіті, спорті, у транспорті, в торгівлі, правоохоронних органах тощо.
Глибоке ознайомлення із законопроектом “Про мови в Україні” О. Єфремова,
П. Симоненка і С. Гриневецького яскраво висвітлює справжню мету його авторів
– зробити застосування державної української мови майже скрізь необов’язковим,
натомість створити легальну ситуацію, за якої в усіх сферах суспільного життя
безроздільно пануватиме російська мова. Оскільки згідно із законопроектом для
надання російській мові статусу регіональної достатньо, щоби кількість осіб цієї
мовної групи, які мешкають на певній території, становила 10 % і більше від загальної чисельності її населення, – то зрозуміло, що статус регіональної російська
мова отримає в усіх або майже в усіх областях України.
Законопроекти “Про мови в Україні” та “Про засади державної мовної політики” нардепів-регіоналів В. Колесніченка і С. Ківалова побудовані на нелінгвістичних (або й антилінгвістичних) засадах, як уважає доктор лінгвістики
Сварморського університету (США) Девід Гарісон. “Я категорично проти таких
політичних втручань у мову, знаючи, зокрема, й історію самої української мови.
Краще б зареєструвати законопроект про підтримку української мови, про збільшення годин української мови в середній школі!”1.
Отже, реалізація в Україні “Європейської хартії місцевих малопоширених (міноритарних) мов” на практиці означає не що інше, як спробу обійти Конституцію
України, коли кожна районна, міська та обласна рада самостійно вирішуватимуть,
чи визначатимуть бути чи не бути на певній території українській мові державною,
чи ні, коли кожний промосковський керівник безсоромно, цинічно буде топтатися
по українській мові, культурі, духовності, зневажатиме національно свідомих
українців, звільнятиме їх з роботи. Таких прикладів уже чимало.
Логічно виникає запитання: “Чи багато журналістських матеріалів опуб
ліковано у пресі, передано по радіо і телебаченню, в яких би правдиво і дохідливо роз’яснювали глибинну суть Хартії мов, розповідали, що так звана природна
українсько-російська двомовність, духовно-моральне каліцтво мільйонів українців,
які стали російськомовними – це наслідок реалізації 479 циркулярів, указів, постанов, інструкцій, розпоряджень про російщення українців?” Саме московська
антиукраїнська політика створює проблеми у сфері міжнаціональних відносин.
– Українська держава постала незалежною тільки тому, що наша інтелігенція, наш народ у неймовірно важких умовах зберегли й пронесли через віки
свою національно-культурну ідентичність. Розвивали її, незважаючи на шалений
спротив імперіалістичної нівеляційної політики окупантів різних мастей. Як
наслідок, живемо в поліетнічному суспільстві, чимало представників різних національностей в Україні внаслідок російщення спілкуються між собою по-російськи як
на побутовому, так і на державному рівнях. І хай, мовляв, спілкуються. Навіщо,
мовляв, форсувати українізацію державного життя? При нинішніх економічних
труднощах вона може лише порушити міжетнічну і громадянську злагоду...
– Міжнаціональні стосунки – складний морально-психологічний процес. На
ньому часто-густо спекулюють недоброзичливці. Прокомуністичні, промосковські
1
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сили створили в Україні нинішні економічні негаразди свідомо, щоб їх використати проти українських незалежницьких, національно-демократичних устремлінь. І
природне прагнення українців повернутися до своїх національних джерел видають,
як уже було зазначено, за порушення прав людини. Російськомовне населення використовують для розхитування політичної та територіальної цілісності України,
сепаратизму. Наголошую: російській мові в Україні ніщо не загрожує, на відміну
від української.
На жаль, репертуар багатьох засобів масової інформації сприяє відчуженню
українців від своєї мови, культури, духовності. Наприклад, багатомісячний мегапроект телевізійного каналу “СТБ” “Х-фактор” – закамуфльований спосіб формування особливої російської свідомості в українців. Безперечно, милуєшся гарними,
розкутими, емоційними, талановитими, впевненими у собі молодими людьми з
гарними голосами. Але ж протягом усього дійства на екрані тотально панувала
російська мова як робоча мова суддів і конкурсантів, російська й англійська мови
творів, що їх виконували. На такому фоні, як зазначає Володимир Серветник,
співчуття і жаль викликали потуги нашого відомого шоумена спілкуватися із суддями та учасниками українською. Дивлячись на нього, раз по раз ловиш себе на
спогадах про безсмертних Тарапуньку і Штепселя. Врешті-решт, у вузькому колі
на чотирьох, поза глядацьким залом чи студією наш носій українства охоче і радісно переходив на “общепонятный”, що, мабуть, не без задуму режисерів мусило
додатково наголошувати на нефункціональності і непотрібності української мови
у культурному і вишуканому російськомовному товаристві.
– Отож, з одного боку, – свобода і розкутість, а з іншого – не дай, Боже,
роз’ятрити ніжні вушка членів журі та власників каналу “СТБ” українською
мовою. Зменшила відсоток мовлення українською мовою Національна телекомпанія України.
– 1 лютого 2011 р. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект
про внесення змін до Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, що
передбачає скасування квот для національного музичного продукту. Йдеться про
норму, яка встановлювала, що в загальному обсязі мовлення не менше ніж 50 %
мають становити музичні твори українських авторів чи виконавців (у Чехії, до речі,
квота становить 70 %, у Польщі, Румунії, Угорщині ще більше відсотків ефірного
часу займають твори національними мовами). За скасування квот проголосувало 240
народних депутатів, а саме члени фракцій Партії регіонів, КПУ, Блоку Литвина та
позафракційні. Голова підкомітету з питань телебачення і радіомовлення Верховної
Ради з питань свободи слова та інформації Олена Бондаренко пояснює, що “українських музичних творів замало, аби встановлювати 50-відсоткову квоту на них”.
Дуже часто можна почути в телерадіоредакціях, що українська пісня – не
формат, тому її не пускають в ефір. “Воно й справді, хіба можна 500 тисяч українських пісень (а ще ж і веснянки, гаївки, петрівки, колядки, весільні, жниварські,
наймитські, сирітські та інші – усього мільйон пісень і співанок!) та вбгати у примітивні, вузенькі рамці убогого “формату”, де з півгодини повторюються кілька
банальних словечок на зразок: “Я тібя люблю – ти міня нє любіш...”, – зазначає
Сергій Плачинда. – Так, український народний усний епос не сумісний із чужинецьким і холодним “форматом”1. А щодо “не пускають”, то се свідчення того, що
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духовна, культурна Україна Європі не потрібна. Власне Європі, як і Росії, Україна
потрібна лише як сировинна база, потрібні її чорноземи, які можна остаточно заграбастати, коли знімуть мораторій на продаж-купівлю української землі (хоча
вже 10 млн гектарів українських чорноземів належать іноземному капіталові!).
Завжди, коли постає питання про захист чогось українського, асиміляториукраїнофоби відразу починають прикриватися всілякими європейськими хартіями,
нормативами, угодами, загальнолюдськими цінностями, але людині, яка мислить
тверезо, цілком зрозуміло, що це все – облуда, якою прикривають нищення всього
українського і нав’язування російського. Для Олени Бондаренко та багатьох інших депутатів замало майже мільйон українських пісень і співанок. Якщо навіть
так, то “виходить таке собі коло Дуремара, – наголошує музичний оглядач Юрій
Зелений. – З одного боку, вони кажуть, що мало українських музичних творів, і
водночас роблять усе для того, щоби їх було ще менше”1. Насправді корінь цієї
проблеми в тому, що наш інформаційний простір взагалі не є українським. Його
власники різними методами і формами прагнуть будь-що денаціоналізувати всіх
українців, перетворити їх у російськомовних малоросів… Ми дедалі відкочуємося
від паростків “української” України назад до “совка”. І спостерігаємо це сьогодні
повсюдно...
Отже, московські прислужники в зросійщенні українців мають конкретний
інтерес: менше української мови – менше української національної сутності, патріотизму, а більше особливої форми російської свідомості та нігілізму щодо здійснення
української ідеї державотворення.
– І так, очевидно, продовжуватиметься, доки в однієї з наших найбільших
нацменшин не вивітриться імперський хміль, поки вона вперто намагатиметься зберігати своє панівне становище у сфері мови і культури. А також – доки
наш “північний сусід” так же вперто і непорушно буде стояти на своєму, що
“не было, нет и быть не может” не тільки української мови, але й України як
самостійної держави. І надалі вестиме проти неї відкриту і приховану підривну
діяльність, обдурюючи і підбурюючи агресивно настроєних до нас представників
“русскоязычного населения”, створюючи з них п’яту колону.
– Безперечно, серед росіян, які живуть в Україні, є чимало порядних людей.
Ми їм повинні подякувати за підтримку на референдумі 1 грудня 1991 р. Вони
були з нами вчора, будуть і завтра. Але їм треба допомогти вилікуватися від імперсько-шовіністичної хвороби. Це дуже важкий процес, бо досі для більшості
росіян Радянський Союз був нічим іншим як Великою Росією – і тільки. І наглий
розпад став для них справжньою трагедією та викликав озлоблення до українців,
які прагнуть збудувати свою державу, не хочуть іти в нове московське ярмо під
назвою “Союз слов’янських держав”.
Останніми роками опубліковано чимало ґрунтовних наукових праць, у яких
показано, що Україна і Росія належать до різних цивілізацій – європейської (західної) та азіатської (східної). Привертаю увагу до статті “Різнорасові витоки
українців і росіян” доктора філологічних наук, професора, письменника Михайла
Пригодія, що опублікована 2 жовтня 1997 р. у “Літературній Україні”.
Провідний науковий співробітник інституту мовознавства ім. О. Потебні НАН
України, доктор філологічних наук, професор Григорій Півторак у статті “Міфи
й правда про трьох братів зі спільної колиски” (Час /Time, – 1997, 24–30 липня)
1
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наголосив, що могутня держава Русь, яка виникла на рубежі VIII–IX століть, спочатку складалася зі споконвічно українських земель – Київщини, Чернігівщини і
Переяславщини. На середньому Дніпрі виник політичний, економічний та культурний
центр держави – Київ. Отже, Русь, по суті, була ранньою Українською державою.
Згодом вона включила всі землі східних слов’ян і балтських та угро-фінських племен.
В умовах спільної держави різні племена й народи поступово зближувалися і
консолідувалися. Але вони не злилися в один етнос, тобто в так звану давньоруську
народність. Такої народності ніколи не було. Її вигадали комуністичні ідеологи,
щоб довести право росіян на всю спадщину Русі – давньоукраїнської держави.
Пропагандистськими міркуваннями була зумовлена і кон’юнктурна доктрина про
Київську Русь як колиску трьох братніх народів – російського, українського та білоруського, але російський брат проголошувався старшим, а два інші – молодшими...
– Наявність у розпорядженні вчених фактичного матеріалу доводить, що
“російський брат” за віком зовсім не “старший”, а наймолодший, та й у спільній
колисці він ніколи не був, бо поки народився, “колиска” вже розвалилася.
– Історична правда така. Політично-економічні утворення на нинішніх українських землях у 852 р. вперше названо Русь. Нестор Літописець у “Повісті минулих літ” запитував: “Откуда єсть пошла Руськая земля?” І сам відповів: “В літо
852 начашася прозивати Руська земля”, тобто задовго до появи варягів на Русі.
Повністю погоджуюся з лауреатом Шевченківської премії Володимиром Прядкою,
який стверджує: “Українській державі не 20 років і вона не маленька дитина, як
вважають деякі недалекоглядні політики, що вимолюють собі прощення за свою
бездарну діяльність. Протягом ІХ–ХVІІІ ст. назви “Русь”, “руський народ”, “козако-руський”, “козако-український” або “україно-руський народ” стосувалися
винятково народу, що проживає на території України.
Державу Русь заснував каган (цар) Київський Осколд – Аскольд – Аскольдир
у 852 р. як вінець тривалої історії у розвитку української державності.
Руси, русини, українці – це історичні етноніми одного народу, а їхня мова –
це українська мова (за твердженням академіка Шахматова, відома ще з VІІ ст.).
Русь-Україна ніколи не була в одній колисці з хіновою (фінно-татарською
державою з назвою Московія). У нас все різне: предки, походження, історія,
герої, мова, культура.
Московія (тепер – Російська Федерація) як спадкоємиця Золотої Орди не
може виступати спадкоємицею нашої прадержави, давньоукраїнської держави –
Русі, Київської Русі.
Золотоординський так званий русскій мір, або евроазійський світ кінчається
на Хуторі Михайлівському. Далі на захід – Європа. Незалежна Україна – лише
новітній етап у безперервному розвитку української державності. Україні як прямій
спадкоємиці Руси-України – 1160 років, ювілей відзначатимемо у серпні 2012 року.
Спільного підручника з історії України та Росії не може бути через різне походження народів, протилежні оцінки історичних подій і ролі історичних особистостей, що наочно засвідчив підручник з історії Росії, запроваджений Міністерством
освіти Російської Федерації. У цьому підручнику закладені антиукраїнські положення, що принижують гідність українців і виховують росіян у дусі нетерпимості
до України.
Діяльність російських царів Петра І і Катерини ІІ для України була жахливою
за наслідками, за їхнього правління українці позбулися демократичної гетьманської
влади, було знищено освіту, незалежне книгодрукування, заборонено українську
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мову, закріпачено селянство, зруйновано останній прихисток волі – Запорозьку Січ.
Голодомори 1921–1922 рр., 1932–1933 рр., 1946–1947 рр. були штучно організовані з метою зламати опір українців більшовицькій окупації України. Це
геноцид українського народу.
Українська Повстанська Армія – захисна реакція народу на більшовицьке
“звільнення” Західної України, внаслідок якого військами НКВС у 1939–1941 рр.
було репресовано 1,5 млн мирних мешканців. Вояки УПА захищали свою землю
від коричневої й червоної чуми.
Україна мусить проголосити себе прямою спадкоємицею Київської Русі. Ми
усвідомлюємо себе давнім народом із глибокою історією і культурою, яка сягає
кількох тисяч років. Усі культурно-матеріальні цінності, створені на нашій землі,
сховані або викопані з неї, незалежно від місця тимчасового перебування, належать українському народу і його історії. У наших жилах тече кров трипільців,
скитів, сарматів, антів, русичів, русинів, які є одним ланцюгом зміни поколінь
наших предків.
Незалежна Україна – не прояв сепаратизму, а відродження власної державності, спротив насильницькій асиміляції1”.
Доцільно нагадати, що у XVI–XVII ст. на картах Європи земля русинів-українців називалася Русь, або Україна, рідше – Країна козаків. Московщина однозначно
називалася Московією. Лише після 1721 р., коли Московська держава насильно
поглинула Русь-Україну, за злодійським велінням загарбника Петра І вона стала
називатися Росією.
– Про завойовницькі устремління Росії, починаючи від Івана Грозного, про
її імперіалістичну політику написано Монблани книг. Як і про те, якими єзуїтськими методами ця політика впроваджувалася в різних куточках імперії.
– Україножерів і в нинішній Росії, а також в Україні не бракує. Мета цих
антидержавницьких елементів у самій країні і поза її межами (головно в Росії)
одна – довести неповноцінність української мови, нашої культури, поставити під
сумнів існування української нації, а разом із тим природність утворення україн
ської держави. “Для досягнення цієї мети вони використовують, окрім ЗМІ,
художню літературу, естраду, історичні фальсифікації, зокрема перевертнів на
кшталт Бузини і Тимченка. І ця підривна діяльність не безуспішна, – зазначив
кандидат технічних наук Омелян Солецький. – Під її вплив потрапляють громадяни (а особливо молодь), які зневажають усе українське, зокрема українські
пісні, незалежно від їх художнього рівня та вокальної майстерності виконавців,
що спонукає останніх вилучати їх зі свого репертуару. Як наслідок – засилля
низькопробної російської “попси”, що заполонила наші розважальні заклади,
транспорт, ярмарки, дискотеки, а подекуди й міські майдани”2.
Відома думка, що Росія без України в імперському плані неповноцінна. Але
йдеться навіть не стільки про економічне й геополітичне значення України для
Москви. “Річ, перш за все, в тому, що на традиційному російському ставленні
до України, по суті, тримається російська свідомість, завдяки якій російська
імперія, нехай і в урізаному вигляді, все ще існує, – наголошує російський
1
Прядка В. Україні – спадкоємниці Київської Русі – 1160! / В. Прядка // Слово Просвіти.
– 2011. – 13–19 жовт.
2
Солецький О. Як хліб насушний.../ О. Солецький // Слово Просвіти. – 2011. –
13–19 січ.
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публіцист, поет Олексій Широпаєв. – Підкреслюю: саме ставлення до України
– не до Балтії, не до Кавказу – є визначальним для російської імперської
свідомості. Як тільки росіяни відкриють для себе, що українці це СПРАВДІ
інший народ – російський імперський міф упаде, а з ним неминуче закінчиться
й імперія”1. Таке стратегічне бачення росіянина Олексія Широпаєва. Але поки
що культурний та інформаційний простір України окупований друкованими виданнями, телерадіоканалами та шоу-бізнесом іноземних держав. За підсумками
всеукраїнського перепису населення 2001 р. 67 % громадян України визнали
своєю рідною мовою українську, але вся система ЗМІ, культурних і розважальних установ, книговидання збудована так, ніби 67 % і більше населення
України становлять росіяни і російськомовні. “Сучасна журналістика стрімко
втрачає національне обличчя, активно впроваджує у свідомість аудиторії, якісь
“посередні” стереотипи суспільної свідомості й поведінки”, – скрушно констатує
професор В. І. Шкляр.
У Радянському Союзі під гаслами “інтернаціоналізму”, “дружби”, “братерства”, а нині під гаслами “загальнолюдських цінностей” триває вихолощування
національної сутності українців, формується особлива російська свідомість,
щоби не відпустити українців з лона московського психологічного рабства. Як
не парадоксально, але нинішня Україна не виступає державою українців, які
становлять абсолютну більшість населення – майже 80 %. Права етнічної мовної
більшості її населення не забезпечуються державою, що є нонсенсом і значною
мірою знецінює таку державу, оскільки українцям, дещо перефразовуючи Тараса
Шевченка, доводиться жити у “нашій, не своїй державі”.
– У контексті нашої розмови варто згадати російську федеральну програму
“Русский язык”.
– Підтримую благородне прагнення захистити російську мову, сприяти її розвиткові. Але насторожує теза, що російській мові в нових геополітичних умовах
надається виняткова роль, яка повинна сприяти соціально-економічному, духовному відродженню і оновленню Росії, активізації процесів міжнаціональної і міждержавної інтеграції народів Росії, СНД і Балтики... Російський уряд не шкодує
коштів на реалізацію цієї програми, бо за допомогою експансії мови намагається
здійснювати нові геополітичні плани панування на теренах СНД і Прибалтики.
А ми не перестаємо дивуватися, чому більшість росіян, що проживає в Україні,
вперто ігнорує українську мову. “Я не буду отвечать на вашем языке. Я его ненавижу. Разговаривайте со мной на человеческом языке”, – чуємо з телеекрана роздратований голос “русской харьковчанки” у відповідь на прохання тележурналіста
сказати кілька слів з приводу свята Незалежності. Такі “харків’яни” і “харків’янки”
якраз “сприяють активізації міжнаціональної і міждержавної інтеграції народів
Росії, СНД і Балтики...”. “Нас раздражает, что некоторые министры пишут на
украинском” – обурюється голова Верховної Ради Автономної Рреспубліки Крим
В. Константінов.
Де ж ота “всесвітня чуйність російської душі”, яку декларував Достоєвський?!.
– Вражає ненависть росіян до “своїх близнюків”-українців. Навіть федеральна програма “Русский язык” спрямована на асиміляцію неросіян.
– У ній відчувається дихання таємних постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР “Про дальше вдосконалення вивчення і викладання російської мови в со1
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Широпаєв О. Про два різні народи / О. Широпаєв // День. – 2010. – 17–18 груд.

юзних республіках” (1978), “Про додаткові заходи щодо поліпшення вивчення
російської мови в загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах союзних
республік” (1983).
Ще раз процитую Девіда Гарісона: “Враховуючи історію України, сьогодні
у вашій державі має бути втілена мовна політика Франції, а не США чи Росії. Це
мала би добре розуміти Верховна Рада та сам Віктор Янукович... Він має стати
державником, який розуміє, що політичні й електоральні загравання – це одне,
а реальна підтримка державної мови – інше. Без української мови немає України
у себе і у світі”. Отже, функціонування української мови не лише лінгвістичне, а
головно – ідеологічне, політичне питання, яке органічно поєднане з формуванням
національної історичної пам’яті. Тому писати українську історію покликані самі
українці. Не можна допустити, щоби нашу історію писали під чуже диктування, хай
навіть під найпопулярнішими загальнолюдськими гаслами. Якщо таке станеться,
то це буде схожим на інформаційну та гуманітарну окупацію. В окупованої країни
немає майбутнього. “І для цього не обов’язково, щоби нашими вулицями ходили
чужі солдати – ще небезпечніше думати за нав’язаними ззовні інформаційними
кліше, – наголошує Юрій Райхель. – А така небезпека останнім часом істотно
зросла. І захищати країну від такої експансії треба завжди”1.
Дуже важливу думку висловив Володимир Лєсной із Сімферополя, який написав, що інколи просто вражає, як погано знають схід та південь України наші
київські й західноукраїнські політики та інтелігенти, і як погано знають український
захід на півдні та сході України. Тому вони роблять поспішливі висновки, вірять
найдикішим чуткам, маніпуляціям фактів, подій, явищ, із легкістю потрапляють
на прямі інформаційні диверсії. Потрібно, щоб ми частіше відвідували різні регіони, частіше спілкувалися один з одним, більше співпрацювали, тоді швидше
зрозуміємо, що ми, українці, – єдина українська нація, хоча в чомусь ми не схожі.
Ми, громадяни України з різних регіонів, культур і соціальних класів, повинні
навчитися ладнати один з одним на основі реальних спільних національних інтересів, толерантності та компромісних рішень, а не прагнути домогтися єдності за
допомогою перемоги над опонентами з інших регіонів та соціальних груп.
Наголошую, що патріотом України робить не кров, а усвідомлення того, що ти
– частка своєї Батьківщини, і від твоєї честі залежить її честь. Той, хто губить на
життєвій дорозі національні, людські почуття, рано чи пізно починає служити злу.
Американська астронавтка Гайді Стефанишин Пайпер під час перебування в Україні,
у селі Якимів, що на Львівщині, де народився її батько, зауважила: “Горджуся, що
я американка українського походження!”
Ще в 1970 р. Василь Стус написав вірш, у якому є такі слова: “Вже навіть немовлятко й те обіцяє стати нашим катом...”. Народившись понад 40 років тому, ці
моторошні слова волають рятувати наших дітей, підлітків, молодь від оновленого
російщення. Повністю погоджуюся і підтримую пропозицію П. Мовчана, що серед
вжитих заходів акції “Передаймо нащадкам наш скарб – рідну мову” потрібно насамперед виконати такі вимоги:
1) провести загальну атестацію всіх службовців, урядовців на знання державної мови, а того, хто не знає цієї мови, не користується нею в державних
установах, відправити на іншу роботу, як пишуть, “у зв’язку з переходом...”;
1

Райхель Ю. Окупація історії / Ю. Райхель // День. – 2011. – 24 листоп.
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2) упродовж року притягти до відповідальності тих, хто зневажає українську
мову, паплюжить патріотичні дії українських діячів і політиків;
3) відкликати ліцензії на радіо- і телепрограми, які ведуться не українською
державною мовою;
4) установити співвідношення випуску російськомовних газет і журналів відповідно до національного складу населення, наприклад, одне російське видання
на п’ять українських видань; 100 російських на 500 українських” .
– Якщо порівняти пропозиції П. Мовчана з російською федеральною програмою, “Русский язык”, то вони наскрізь гуманістичні, не зазіхають на мову
жодної держави. Вони спрямовані на природне право українського народу у своїй
державі розвивати, утверджувати свою, українську мову. Адже поки жива мова
в устах народу – живий і народ. Цю істину сформулював видатний російський
педагог українського походження Костянтин Ушинський,
– Сучасна російська публіцистка Тетяна Миронова у газеті “Советская Россия”
від 21 вересня 1996 р. написала, що “розвиток російської нації не можна
уявити... без збереження національної мови, – ...бо мова не є тільки...
засобом спілкування, як намагаються вбити нам у тім’я безвідповідальні вселюди, що зневажають святині роду-племені... Мова з’єднує
сучасність народу з його історичним минулим і століттям грядущим.
Від своїх пращурів ми відрізняємося звичаями, звичками, одягом та
вченістю, а наші нащадки, очевидно, не схожі будуть у цьому на нас,
але усі ми, росіяни, говорили, говоримо і говоритимемо однією мовою,
а отже, в усі часи ми однаково мислимо, однаково відчуваємо, однаково віруємо! Мова – ось нить зв’язку між російськими людьми минулих
і майбутніх часів. Змініть мову, спотворте, знищіть її національну
самостійність сьогодні, ми не впізнаємо себе ні в наших пращурах
учора, ні в наших нащадках завтра; втративши минуле, не матимемо
майбутнього, перестанемо існувати як нація...
Ось чому збереження російської мови є основа безпеки російської
нації, і на її захист повинні бути спрямовані охоронні дії держави, що поклала в підґрунтя своєї політики доктрину національної
безпеки”.
– Отже, ми, українці, розуміємо росіян, євреїв, поляків, угорців, румунів, турків, кримських татар, які вболівають за рідну мову. Руйнівну мовну,
культурну, духовну, релігійну, національну роз’єднаність, яку ми переживаємо
нині, культивували колись польські королі, московські царі, турецькі султани,
у нашім часі – більшовицько-імперські диктатори, щоб легше було плюндрувати
Україну, руйнувати українське “Я”, придушувати національну самобутність і
неповторність, моральну чистоту і людську гідність, незалежницькі прагнення
і гуманістичну суть національної державотворчої ідеї. І нині застережливо
звучать слова гетьмана Івана Мазепи:
През незгоду всі пропали.
Самі себе звоювали.
– Роздумуючи над проблемою утвердження української України, брати
Капранови наголосили, що “нам не обійтися без ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ
як важливого державного інструмента і гаранта дотримання прав громадян на
інформацію. ... Сильна державна мова – запорука збереження мов і культур

72

національних меншин у багатонаціональній державі”1, формування національної
ідентичності, сприятливого клімату для розвитку науки, освіти, культури. Це має
стати пріоритетом у державній політиці, діяльності засобів масової інформації.
Отож, покликання політиків, урядовців, журналістів полягає в тому, щоби
їхній професіоналізм служив Правді. Брехня завжди шкідлива, бо дезорієнтує,
засмічує розум, притуплює моральні, духовні, національні почуття. Брехня
веде у прірву.
Голос предків просить нас, щоб назавжди пропала “незгоди проклята мара”
(І. Франко), спонукає до кінця збагнути нинішню складну ситуацію, реальне життя
і мудрішими від них бути, бо тільки в духовно-національній єдності можна подолати рабську психологію, міцно стати на ноги, минулу славу України повернути,
економічну, політичну, національну незалежність і громадянську волю здобути.
Грудень 2012 року.

Бесідував письменник Дмитро Юсип.

1
Брати Капранови. Закон Братів Капранових : збірка статей. – К. : ТОВ “Гамазин”,
2007. – С. 41, 43.
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ПЕРЕДМОВИ І ПІСЛЯМОВИ
ДО КНИГ ВАСИЛЯ ЛИЗАНЧУКА

“...УЧИ НЕЛОЖНИМИ УСТАМИ СКАЗАТИ ПРАВДУ”
Досліджуючи міжнаціональні відносини у Східній Європі – передусім, взаємини між українською нацією та її, треба шкодувати, агресивними сусідами, я
намагався вивести якісь загальні положення, які б визначали зміст цих стосунків
протягом віків. Не знаю, чи з таким завданням вдалося дати собі раду до кінця,
але було сформульовано кілька принципів, суть яких полягає у таких твердженнях:
1. Кожний експансивний та агресивний народ (держава, нація) – це дестабілізуючий чинник у політичному минулому і сучасному.
2. Кожна експансія, незалежно від того, якими мотивами її виправдовують,
тому що її метою є підкорення чужого народу і захоплення території, на
якій він живе, є проявом імперіалізму.
3. Кожен народ, що опинився у становищі завойованого, має право боротися
за свою рівноправність як народу і за повноправність території, на якій він
мешкає; у випадку, коли боротьба за рівноправність не дає результатів, має
таке саме право боротися за повну незалежність.
4. Національно-визвольна боротьба не виникає в умовах цілковитої рівноправності націй; передумовою її є співвідношення: “нація-гнобитель – нація-пригноблений”, “нація-дискримінатор – нація-дискримінований”.
5. Методи національно-визвольної боротьби диктує нація-гнобитель; якщо мирні
(з погляду наближення до наших часів – парламентські, пасивного спротиву)
способи боротьби не дають результатів, пригноблена нація змушена застосовувати збройні методи боротьби; ступінь і характер пригноблення визначає
рівень та інтенсивність боротьби пригноблених.
6. Кожна імперіалістична держава, незалежно від своїх розмірів, незалежно від
того, чи її колонії розташовані у неї під боком, чи за морями, побудована на
підкоренні чужого народу й агресії на чужу територію, має свій початок і свій
кінець; від політичної мудрості керівників панівної нації залежить, чи розвал
імперії закінчується більшими чи меншими втратами для колишньої панівної нації.
Ці принципи, сформульовані й опубліковані вперше у 1991 р., не раз були
об’єктом суперечок на міжнародних форумах, у пресі, зокрема під час дискусій
між польськими та українськими дослідниками1. Не вдалося, однак, досі від дискутантів протилежної сторони почути аргументовані, недекларативні відповіді “ні!”,
як і, зрозуміло, відповіді, що це “так”. Такі результати можуть лише зміцнити
переконання, що висунені принципи витримують критику.
Не буду в світлі викладених положень зіставляти відносини Росії та України
– це може зробити кожен читач цієї книжки самостійно, але не підлягає сумніву,
що три і півсторіччя взаємини між двома східнослов’янськими, отже, формально,
братерськими націями формувалися саме так, а не інакше.
1
Zajączkowski W. Odpowiedź Jarosławowi Daszkiewiczowi // Res Publika Nowa. –
Warszawa, 1994. – Nr. 3. – S. 39–40.
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Горду, войовничу, незалежну козацьку націю, що завзято боронила свій край
від ворогів та не хотіла підпорядковуватися окупантам, треба було підкорювати
всіма доступними способами фізичного і духовного винищення. Москва – біла і
червона – мала у своєму розпорядженні великий асортимент засобів колоніального
панування. Усі вони були перевірені – з кращими та гіршими (для гнобителя)
наслідками. “Зросійщити!”– таким був наказ, проголошений царями і генсеками,
їхніми підручними різних рангів та переданий до виконання всім “справжнім”
російським патріотам.
Бо лише ліквідувавши бунтівливий народ як націю, можна було остаточно вирішити “українське питання”, зняти його з порядку денного міжнародної політики
і власного сумління. “Не было, нет и не может быть...”.
Завданню російщення за будь-яку ціну були підпорядковані всі інші методи
боротьби з непокірним народом. Російщення щільно сплелося з політикою геноциду української нації, бо здесяткованих розстрілами, депортаціями, штучним
голодом легше залякати і денаціоналізувати. Крім загальних принципів міжнаціональних відносин, про які зазначено на початку, є ще особливі нюанси дій кожного
окупанта. Денаціоналізація насильницькими методами – терором, ліквідацією
культурних здобутків, забороною шкіл, друку, врешті – мови, – була в арсеналі
різних держав, що окупували українські землі: Польщі й Чехословаччини (та
Словаччини), Угорщини і Румунії, Кримського ханства і Туреччини, але найвишуканіші та найрафінованіші й одночасно найбрутальніші (бо завжди підкріплені
геноцидом) методи застосовувала Росія. Вона здобула сумнівної вартості високоґатункову монополію на специфічні засоби винищення національного духов
ного життя народу – антиукраїнського етноциду й антиукраїнського лінгвоциду.
Треба відверто сказати – з чималими досягненнями: ліквідацією натурального
приросту українців, відібранням рідної мови у значної частини народу, спаплюженням національної ідеї – дороговказу в житті кожного поневоленого народу,
який бореться за своє незалежне майбутнє, розтоптанням та обплюванням національних святощів й історичної пам’яті народу, перетворенням нації в народ з
найменшим в Європі відсотком національної інтелігенції (ой, яка ж небезпечна
та інтелігенція, як треба її пильнувати й періодично винищувати), вбиванням
національних ідеалів і бажань.
Історія російщення України пройшла низку етапів. Народ був твердий, спершу
по-козацькому завзятий, пізніше по-селянському впертий. Натиск посилювався в
геометричній прогресії, щоб досягти два апогеї: перший у роки штучного голоду та
контрукраїнізації; другий у часи жорстокої терористичної боротьби з національновизвольним рухом 40–50-х pp. Спеціально досліджуючи сили, засоби і результати
контрукраїнізації (тобто – російщення), я дійшов свого часу до висновків1, які варто
навести, щоб зрозуміти механізм російщення та знати про її виконавців на різних
щаблях соціальної драбини колишньої Радянської України – колонії тогочасної
Росії. Основними зросійщувачами, що на початку 30-х pp. виконували безпосередні
та посередні накази шовіністичної Москви, були:
1
Дашкевич Я. Українізація: причини і наслідки // Слово і час. – К., 1990. – № 8. –
С. 55–64; Його ж. Політичне ошуканство чи провокація? Крах українізації 20-х – 30-х pp. //
Дашкевич Я. Україна вчора і нині. Нариси, виступи, есе. – 1993. – С. 78–88; Daschkewytsch
J. Ukrainisierung und Gegen-ukrainisierung // Ukraine: Gegenwart und Geschichte eines neuen
Staates // Hrsg. G. Hausmann, A. Kappeler. – Baden-Baden, 1993.– S. 118–125.
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1. Верхівка КП(б)У, в якій українські – за національною свідомістю – комуністи ніколи не досягли хоча б кількісної переваги, в якій генеральним секретарем
ніколи не був українець, а українські керівні кадри завжди дискримінувалися, і
керівництво КП(б)У постійно було в руках російських великодержавників, яких
підтримував московський центр.
2. Російська і зросійщена бюрократична верхівка адміністративних установ, а
ще більше могутніх трестів і синдикатів, що ніколи не підпорядковувалися Харкову
чи Києву.
3. Російське й обрусіле міщанство так само, як російський та обрусілий пролетаріат, переконані у своїй російській вищості, у своєму революційному культуртрегерстві, у світовому месіанізмі переможної російської ідеї, що вилилася в
принцип перемоги “соціалістичної” революції в одній окремо взятій країні та в
стереотип про “старшого російського брата”.
4. Російська і зросійщена інтелігенція, значною мірою єврейська та українська
(“малоросійська”) за походженням, яка подавала себе за “людей російської культури”, що “по-науковому” заперечували саме існування української нації, окремої
від великоросійської та рівноправної з нею.
5. Органи ЧК та її спадкоємці, а також Червона Армія як охоронці єдиної і
неподільної імперії.
6. Російська православна церква – за багатовіковими традиціями, незважаючи
на переслідування з боку Червоної Росії (конкурентна боротьба за душі), – носій
цієї ж ідеї єдиної і неподільної державної системи.
Наголошую: зросійщувачі 80-х pp. і сучасності вербуються з тих самих кіл,
що й у 20–30-х pp., з тією різницею, що монопольну колись Комуністичну партію
замінили тепер партії комуністичного і соціалістичного профілю, по-старому антиукраїнського і москвоцентричного напряму.
Українська нація має всі підстави скласти звинувачувальний акт щодо російського окупаційного режиму, незалежно від того, чи цей режим був зафарбований
у білий або червоний колір. Антиукраїнське – асиміляторське – ядро режиму існувало і зберігалося весь час.
У цьому звинувачувальному висновку одне з головних місць займає і займатиме
етноцид українців, який було розбудовано в цілу систему. Починаючи від фізичного винищення української інтелігенції, штучного голоду, організованого якраз
для українців як в межах України, так і поза ними (українські поселення Кубані,
Саратівщини, Курщини, наприклад) з метою знищити здорове етнічне ядро нації – українське економічно незалежне селянство. Отже, починаючи від фізичного
винищення української нації лише за те, що вона українська, і дискримінації його
представників в адміністрації, армії (особливо західних українців) – до відвертого
проповідування російської вищості, російського расизму. Українцям прищеплювали
почуття меншовартості, доводили до девальвації і падіння престижності всього українського, ліквідовували українські школи, культурні заклади, закривали українські
засоби масової інформації, позбавляли українських газет, журналів, скорочували
українські години радіомовлення і телевізійних передач, підтримували національне
ренегатство, проводили широкі кампанії проти т. зв. українського націоналізму,
до ознак якого зарахували вживання української мови та українську вишиванку.
У парі з планованим згори етноцидом ішов також плановий згори лінгвоцид.
Штучно було обмежено сферу вживання української мови до мови “для домашнього
користування”. Для того щоб розірвати зв’язки українського народу із Заходом,
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а закріпити орієнтацію лише на Москву і через Москву, було різко обмежено
посередницьку функцію української мови, зведено українську перекладацьку діяльність майже виключно до художньої літератури. Видання книжок українською
мовою з року на рік зменшувалося; українська мова перестала бути, по суті, науковою мовою.
Етно- і лінгвоцид з особливою люттю застосовано до окраїн української етнічної
території, що залишилися за межами колишньої УРСР, та до українських етнічних островів східної діаспори. Ще у 1931–1933 pp. на цих територіях ліквідовано
українські школи, пресу, радіомовлення, клуби. У великих містах Росії, в Середній
Азії було знищено українські земляцтва, культурні об’єднання. Під час заведення паспортної системи як поза Україною, так і в Україні, особливо Південній та
Лівобережній, під тиском вписували у відповідну графу національність “русский”
замість “українець”.
Етноцид і російщення довели до глибоких демографічних змін. Терор спричинив еміграцію на Північ та Схід (втеча від переслідувань за ”націоналізм”), а в
період Другої світової війни – велетенський вихід української інтелігенції на Захід
саме через терористичне переслідування проявів українства.
В усіх ділянках культури відбувалося російщення. Масово винищували
пам’ятки давньої української культури, включаючи пам’ятки світового рангу. У
цей спосіб вбивали якраз українську історичну пам’ять. Під кличем “боротьби з
націоналізмом” винищували все те, що в сучасній культурі – в різних ділянках
творчості – виходило понад провінційний рівень і, таким чином, могло відвертати
увагу від вищої російської культури. З особливою люттю винищували українську
масову культуру – естрадну пісню, музику. Певні категорії інструментів (бандура)
було проголошено націоналістичними, а бандуристів ліквідували фізично. Для
кращого контролю і диктату було запроваджено одержавлені “творчі” спілки.
Страшних ударів завдали українській науці, особливо гуманітарним її ділянкам.
Неодноразові чистки в Академії наук та в університетах, починаючи з 30-х, а закінчуючи 70-ми pp., ліквідація самоврядних наукових товариств – республіканських
та регіональних, – мали пришвидшити глибоку провінціалізацію української науки, широко відкрити т. зв. союзні двері для тих, хто погоджувався на російщення
своєї наукової творчості. Зрештою, кращі наукові сили переманювали або просто
переводили в Росію, де вони зразу потрапляли до рук асиміляторів.
Насильницьки було ліквідовано ті церкви, що мали національний характер
– Українську автокефальну православну церкву, її відгалуження, Українську
греко-католицьку церкву. Процес російщення України весь час мав дві сторони:
натискові асиміляційної політики державної махіни українська нація протиставляла
свої захисні засоби. Хоча сили були дуже нерівні, хоча жертви були неймовірні
– досі несприйнятні й незрозумілі для т. зв. цивілізованого світу (особливо того,
що досі ще перебуває в чаду зачарованості Великою Росією, ігноруючи велетенські
злочини проти людства і проти людяності, які віками чинила саме ця Велика Росія,
що дійшла до вершин озвіріння в часи комуністичного режиму та продовжує цю
ж лінію, винищуючи чеченський народ), – українська нація витримала ці удари,
піднімалася не раз на збройну визвольну боротьбу, маючи на неї повне право,
а тепер готується до нового національного відродження. Сили зросійщувачів та
їхніх колаборантів в Україні ще не розгромлені, вони становлять велику загрозу
для нації в тих регіонах, де панування антиукраїнців, які досі мають підтримку
Москви, продовжується.
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Тому перед українською наукою постає велике і відповідальне завдання розповісти українському народові та цілому світові про той жорстокий етноцид, який
Росія протягом сторіч застосовувала до українського народу. Історія російщення
перестала бути забороненою зоною для досліджень. Кількість фактичного матеріалу, що має стати предметом вдумливого й об’єктивного аналізу, зростає постійно.
Зникає пасивність (а може ще й страх?) тих дослідників, які на тему відносин
Росія – Україна звикли дивитися згідно зі згори запрограмованими аксіомами.
Незважаючи на це, праць, наукових і науково-популярних, насичених фактами,
документами, свідченнями сучасників ще мало. Завдання розвінчування міфів промосковської пропаганди во ім’я правдивої та об’єктивної історії України сьогодні
надзвичайно актуальне. Цим потребам сучасної доби відповідає праця Василя
Лизанчука “Навічно кайдани кували”. Зелену їй вулицю – у світ.
Ярослав Дашкевич
Листопад 1994 р.

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПІДХІД
Iм’я Василя Лизанчука, колишнього газетяра і радіожурналіста, а нині доктора
філологічних наук, завідувача кафедри радіомовлення і телебачення, професора
Львівського університету ім. Івана Франка, від якогось часу зробилося вельми
популярним в Україні та поза її межами. Це сталося головно після появи його
документальної науково-публіцистичної книги “Навічно кайдани кували: факти,
документи, коментарі про русифікацію в Україні”, виданої 1995 р, Інститутом
народознавства НАН України, особливо ж після широкого обговорення її під час
презентації у Львові, Коломиї, Косові, на сторінках української та зарубіжної
преси, на радіо і телебаченні. У передньому слові професор Ярослав Дашкевич
наголосив: “Перед українською наукою постає велике і відповідальне завдання розповісти українському народові – та цілому світові – про той жорстокий етноцид,
який Росія протягом століть застосовувала до українського народу. Цим потребам
сучасної доби відповідає праця Василя Лизанчука “Навічно кайдани кували”.
“Книжку Василя Лизанчука сьогодні жваво обговорюють у пресі, розмірковують над нею читачі: це справді книга болю України, роздум про невмирущість
нашого народу. До речі, секрет успіху творчих здобутків професора В. Лизанчука
якраз і полягає у тому, що перевалена більшість його праць написана не для
монографічного кабінетного читання, палка їхня публіцистичність звернена до
найширшого кола читачів, – справедливо зазначив лауреат Державної премії
ім. Т. Шевченка, письменник, головний редактор часопису “Дзвін” Роман Федорів.
– Це ж стосується і нової праці В. Лизанчука “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”
І на цей раз учений і публіцист приходить зі своїм словом до кожної хати, стукає
у наші серця і особливо прагне розмови і роздумів з тими українцями, які або
заразилися байдужістю, або збаламучені антиукраїнською пропагандою, або які
“вчилися не так, як треба”. Василь Лизанчук промовляє до сердець людьких,
примушує слухати своє волання: Люди, українці, та спам’ятайтеся! Та станьте на
ноги, та огляніться господарським оком по своїй землі, та станьте у колі вільних
народів вільними, рівними, синами своєї землі, її господарями, а не пахолками на
чужій службі”.
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Дорога В. Лизанчука до такого високого суспільного визнання була довга і
складна. У бібліографічному покажчику, підготовленому до 60-річчя від дня народження, наче у дзеркалі, відображується звивистий, суперечливий шлях його
журналістсько-публіцистичної творчості та науково-дослідницької діяльности. Від
формального перебування у КПРС–КПУ, ідентифікації з тоталітарною системою,
вимушеного “оспівування” соціалістичного способу життя у пресі, по радіо в 50–
70 роках до принципової критичної оцінки комуністичної ідеології, особливо національної політики КПРС–КПУ та ідейно-організаційного розриву з партією комуністів у 1990 р. – такою була еволюція поглядів і життєвої позиції В. Лизанчука як
журналіста і як ученого-педагога, що яскраво відображена в його публіцистичних
виступах та наукових працях, опублікованих в останнє десятиріччя. Читач має
можливість переконатися у тому, ознайомившись із назвами та анотаціями публікацій у періодичних і наукових виданнях, радіо- і телепередач, науково-методичної
літератури та монографій.
У декого може виринути сумнів, чи варто було горнути до бібліографічного
покажчика все те, що було даниною часу, писалося і друкувалося під тотальним інформаційним тиском панівної партійно-радянської системи. На мій погляд,
В. Лизанчук, подаючи на суд громадськости весь свій творчий доробок (від першої
замітки в районній газеті “ Червоний промінь” за 21 жовтня 1951 р. до останньої
статті чи публіцистичного виступу по радіо), – вчинив чесно, відверто, осмислено.
Його відвертість говорить сама за себе: “Прошу, дивіться – я є ось такий!.. ”.
Він нічого не приховував від доскіпливого читача. Це може, звичайно, одних
здивувати, іншим дати поживу для кепкування, критики. Проте В. Лизанчук не
побоявся розкритися до кінця, показати себе вповні. Як на мене, то це зроблено
мудро, мужньо, усвідомлено і навіть вельми педагогічно! Бо ж фактологічно написаний урок, як відомо, завжди приносить позитивну користь.
Стислий анотаційний виклад змісту поданих у покажчику матеріалів дає змогу
побачити, а також відчути і збагнути морально-психологічну і суспільно-політичну
динаміку світоглядної, свідомої чи штучно-вимушеної ідеологічної заангажованості автора, простежити за становленням і розвитком його національного “Я”,
за сприйняттям й утвердженням української державотворчої ідеї. Чи не в цьому
розкритті внутрішніх психологічних чинників мислення і дій В. Лизанчука, які
помітно виокремлюються в його науково-публіцистичній творчості, найбільша пізнавальна цінність цього бібліографічного покажчика?! Схиляючи читача до такого
висновку, я не можу, однак, не зазначити про другий, не менш важливий, аспект
оцінки бібліографічного реєстру друкованих праць В. Лизанчука. Йдеться про
об’єктивний науково-теоретичний і журналістський досвід, що зафіксований в авторських матеріалах найрізноманітніших газетно-журнальних і радіо- телевізійних
жанрів та в постановці й розв’язанні на цій емпіричній основі актуальних проблем
історії, теорії і практики журналістикознавчої науки, з одного боку, політологічних, історіософських і національно-культурологічних – з іншого. Окреме, суто
методико-виховне, значення має друкована продукція В. Лизанчука для молодих
журналістських кадрів, що готуються для практичної роботи в засобах масової
інформації України. Для нашої молоді – це школа майстерності, наслідування
і критичного самоутвердження особистості журналіста, покликаного правдиво,
оперативно інформувати, глибоко аналізувати суспільно-політичне, соціальноекономічне, ідеологічне, культурологічне, духовно-психологічне життя України в
контексті світових проблем.
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Вітаючи Василя Васильовича Лизанчука, мого колишнього студента і нинішнього колегу, із шістдесятирічним ювілеєм, зичу йому здорового довголіття,
багатого ужинку з поля науково-публіцистичної творчості, щасливого життя в
Українській державі, для розбудови і зміцнення якої він наполегливо, цілеспрямовано трудиться.
Михайло Нечиталюк
1996 рік
Доктор філологічних наук, професор
факультету журналістики
Львівського державного університету імені Івана Франка

БЛАГОСЛОВЕННЯ НА ЧИТАННЯ
По-різному можна ставитися до поняття “благословення на творчість”. Відома
наша письменниця Ірина Вільде, яка любила, коли її називали “літературною матір’ю”
чи “літературною нанашкою”, не завжди відгукувалася на прохання: “А скажіть, нанашко, про мене добре слово”. Пам’ятаю, ще десь у п’ятдесятих роках до неї звернувся
івано-франківський нарисист-початківець, щоб вона написала замість передмови кілька
благословляючих слів до його першої збірки, що сприяло б, на його погляд, скорішому
виходові книжки у світ та її популярності серед читачів. Дарина Дмитрівна рішуче
відмовилася. Спершу сказала, що вона, бачите, не “ксьондз”, щоб щось там “благословляти”, це – раз, а, по-друге, молодий мій друже, література – це така особистісна
штука, що ніяке благословення, блат, і навіть так зване “опікунство над молодими”
(тоді ширилася така офіційна мода) значення не мають; має значення, моя дитино,
лише те, що ти написав, бо твоя творчість, твої нариси чи оповідання – ти суть сам,
твоя у них душа, світогляд, розум і, нарешті, – талант. Я можу хіба лише тебе “перехрестити” від дріб’язкового редактора і лютого цензора. І засміялася.
Так сказала Ірина Вільде.
Читач, очевидно, може здивуватися, навіщо це я розписався на цілий довгий
абзац про “літературне благословення”, а сам переднє слово до книжки Василя
Лизанчука назвав “Благословення на читання”. Є у цьому прямий зв’язок. Справді,
величезний це труд – написати книжку, вкласти в неї душу, ум, талант, як казала
Ірина Вільде. Та немале значення має також кінцевий результат: як сприйме твою
книжку читач, що він із неї візьме, чого навчиться.
Тому книжку на читання треба благословляти. Василь Лизанчук не потребує
особливих рекомендацій, він широко відомий не тільки в Україні, а й поза її
межами – як учений, дослідник теорії журналістики, доктор філологічних наук,
професор Львівського університету імені Івана Франка, автор багатьох книжок і
брошур. Його статті постійно з’являються у київських та регіональних виданнях.
Врешті, вихід у світ минулого року великої праці – “Навічно кайдани кували” –
поставили його ім’я у чільний ряд найпопулярніших авторів, які пишуть на злободенні сучасні теми. Книжку Василя Лизанчука сьогодні жваво обговорюють у
пресі, розмірковують над нею читачі: це справді книга болю України, роздуми про
невмирущість нашого народу. До речі, секрет успіху творчих здобутків професора
В. Лизанчука якраз і полягає в тому, що переважна більшість його праць написана
не для монографічного кабінетного читання, палка їхня публіцистичність звернена
до найширшого кола читачів.
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Це ж стосується і нової праці В. Лизанчука “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”.
На цей раз учений і публіцист приходить зі своїм словом до кожної хати, стукає
в наші серця і особливо прагне розмови і роздумів з тими українцями, які або
заразилися байдужістю, або збаламучені антиукраїнською пропагандою, або які
“вчилися не так, як треба”. Василь Лизанчук промовляє до сердець людських,
примушує слухати своє волання: люди, українці, та спам’ятайтеся, та станьте на
ноги, та огляніться господарським оком по своїй землі, та станьте у колі вільних
народів вільними, рівними, синами своєї землі, її господарями, а не пахолками
на чужій службі.
У цей переломний час, коли зі скрипом, із понуканням, з помилками й перешкодами будуємо... а все ж таки будуємо і зміцнюємо українську державність, нема
для письменника, для публіциста, для кожного патріота важливішого питання, ніж
питання української національної ідеї. Без розуміння ваги й значення національної
ідеї ще довго будемо відчувати ярмо меншовартості, ще постійно будемо озиратися
“на задні колеса”, забуваючи про того, хто буде правити віжками; возій із віжками може бути або ж явний ворог, або ж ворог прихований, або просто гендляр,
якому байдуже, куди він їде, що везе і на яку дорогу повернув. Аби йому вигода.
Національна ідея – це дороговказ у будівництві незалежної держави.
А тепер настала пора згадати добрий старий звичай, що культивували в деяких
читальнях “Просвіти” у двадцяті-тридцяті роки, коли влаштовували “Свята книжок”, під час яких посвячували в читачі, якщо хочете – благословляли на читання
книжок новаків із числа молоді або й старших громадян. Пам’ятаю, мене особисто
благословляв Ярослав Гетьман – душа усіх просвітянських заходів – самодіяльний
поет, режисер, диригент. У підпіллі в 40-х роках він був референтом районного
проводу ОУН з питань пропаганди: мав тоді псевдо Буреверха. Енкаведисти прострочили його кулеметом посеред моїх рідних Братковець, а могилу вдалося віднайти лише два роки тому.
Отож, Ярослав Гетьман вручив мені, підліткові, роман Уласа Самчука “Волинь”
і сказав: “Учися пізнавати книжку поважну, мудру, повчальну. Це, певно, нелегкий
труд, але для душі він конче потрібний”.
Думаю, що сьогодні, коли наші вулиці й книгарні заполонені російським
чтивом, коли українська книжка перебуває у загоні, працю Лизанчука “Завжди
пам’ятай: Ти– Українець!” потрібно не тільки благословляти, а й просто рекомендувати до читання: вона необхідна в кожній хаті, бібліотеці, студентській аудиторії, у військовому підрозділі; вона нині потрібна всім, і ще буде потрібна завтра
й післязавтра, вона має стати одним, із тих підручників, які будять національну
свідомість.
Скажу по правді: я читав книжку Василя Лизанчука з болем у серці... з болем
та із жалем, а також й із гнівом на землячків наших далеких і близьких, яким треба,
мов на сміх, на глум і на наше горе, нагадувати, що ти, брате, – суть українець.
Хіба подібне запитання, можна було б поставити, скажімо, полякові, литовцеві чи
й росіянину? Вони сприйняли б це як образу.
Пам’ятаєте, на Першому з’їзді Народного руху України письменник Володимир
Яворівський гірко запитував увесь український народ і кожного з нас зокрема: і
що ми за народ такий?
Запитання було поставлено не риторично, не задля красного слівця. Володимир
Яворівський мав підстави для такого запитання. Він міг навести сотні прикладів
із нашої історії та й сучасного життя.
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З того часу минуло п’ять років нашої самостійності. Україну визнав світ, а
болюче запитання – “і що ми за народ такий?” – і досі висить над нами, мов дамоклів меч на волосині. Безперечно, за цей час сталися й великі зміни на краще,
але... але не випадково Василь Лизанчук написав книжку, в заголовок якої виніс
волання “Пам’ятай, що ти українець!” Значить, є у цьому потреба.
Волання публіциста і вченого особливо актуальне нині, коли ватаги замляків,
нібито “щирих українців”, особливо – на Сході України, виходять на вулиці міст
з червоними прапорами, з портретами Сталіна, який порозстрілював їхніх батьків
і старших братів, і заповзято, фанатично збирають підписи за проведення незаконних референдумів і лементують при цьому на чому світ стоїть: верніть нас у
Радянський Союз! Нам так було добре жити, була дешева ковбаса й дешева горілка,
“государство про нас дбало”, а ми ні про що не думали. А, мовляв, якщо хтось
правдами й неправдами розбагатів й хотів краще одягнутися чи смачніше з’їсти,
то для цього існував блат, завдяки якому можна було дістати “дефіцит”. Для за
служених же ветеранів, які “защіщалі родіну”, один раз на тиждень у спецкрамниці
можна було купити банку консервованого горошку, дві банки згущеного молока,
хвіст оселедця та вряди-годи банку розчинної кави.
Оце і всі “блага”. Чи, може, про якісь додаткові я забув? Так, я забув про подвійні та потрійні зарплати партійним працівникам, про безплатне їх лікування на
найкращих курортах, про систематичні закордонні мандрівки за рахунок держави,
про своєрідні “податки”, які голови колгоспів платили своїм зверхникам натурою.
А втім, хіба перелічиш усі справжні блага, якими користувалися вибрані від імені
народу і партії. Для них це був справжній більшовицький рай.
Сучасні “захисники” і “друзі трудового народу”, зганяючи люд під червоні
прапори, люблять спекулятивно нагадувати ветеранам війни про їхній особливий
статус у колишньому радянському суспільстві, про постійне вшанування їхньої
мужності і слави. Господи, немає меж їхня облуда! “Друзі трудового народу” або не
знають, або знати не хочуть, що насправді “шанування” було лаковане, поверхове,
для людського ока, як і все, що робилося більшовиками-ленінцями. За красивими,
лозунгами завжди маскувався цинізм, “вигодуваний” Леніним, безпардонна брехня.
Дотепер не можу спокійно згадувати виступ одного старого ветерана, народного
депутата з Черкащини на Першому з’їзді народних депутатів СРСР у Москві в
1990 р., який прилюдно плакав, голосячи на цілий світ, що в новгородських лісах і
болотах донині лежать десятки тисяч непохованих радянських солдат, які згинули
у перші дні війни. Чуєте, вони й досі там лежать, вдивляючись порожніми зіни
цями в небо й давно втративши надію, що їхні кістки віддадуть землі. Зрештою, це
стосується не тільки Новгородщини. Ледве прикриті шаром землі лежать останки
тисяч оборонців Ленінграда на підступах до цього міста – на берегах і на островах.
Про це ще недавно писали російські газети. Оце вам – і слава, і шана!
Утім, що говорити про загиблих “за родіну”. В більшовицькому раю людське
життя ні на війні, ні в тюрмі, ні на волі вартості не мало. Та й пощо нам якісь
“вартості”! Нам досить фуфайки, кирзових чобіт, жебрацької пенсії, благенької
зарплати – “від получки до получки”, та ще глузливої грамоти за “перемогу в соціалістичному змаганні”. Попри всі “гаразди” ми давали якось собі раду завдяки
масовому злодійству в колгоспах і на заводах. Уміли красти й генерали в армії.
Нам було щасливо жити у вакуумі бездуховності, де не було ні Бога, ні моралі, ні
рідної історії, ні рідної культури, ні навіть рідної мови. І після цього дивуємося,
що сусідні з нами народи інколи ставляться до нас з неприхованою зневагою.
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Будьмо відверті, маючи на увазі не весь народ-мученик, за що нас поважати?
За дегенератство? За звичку ходити сумирно в чужому ярмі під свист чужого батога
й чужого реготу: “Гей, соб, хахли! Ви що, самостійної захотіли? Та ви не доросли! Та ваша культура селянська”. Так і сьогодні пишуть чи не щодня російські
газети, і не тільки в Росії. Так кривляються диктори “Останкино”. В Україні теж
чути голоси, що, мовляв, самостійність нам нав’язали “бандери”, галичани, як це
цілком “серйозно” доводила одна соціалістична газета, навіть не українці, а якісь
“міські русини” чи ще якась потолоч, яка, бачите, хоче панувати над українським
чорноземом. Бо відомо, що Чорногора хліб не родить.
Повторюся: п’ять років самостійності багато чого змінили у свідомості людей, незважаючи на економічні злидні. Та все ж реальний стан речей є таким, що
Василь Лизанчук змушений писати: якщо ти українець, то скинь з себе, чоловіче,
шкаралупу хахла, малороса, очистись від бруду байдужості, від рабської звички
прислужувати Москві, гнутися перед нею, а головне, не вір “оборонцям трудового
народу”. Насправді за сімдесят років ми переконалися, що їм байдужа доля народу. Їм не потрібна Україна. Вони служать Москві і готові назад Україну Москві
запродати. Вони, зрештою, цього не приховують.
Сьогоднішня економічна криза в Україні – це не лише наслідки перебудови
економіки, що цілком закономірно, а й результат саботажу реформ, починаючи від
колгоспних феодалів до високих державних посадових осіб. Маємо ядучо-яскравий
приклад із колишнім в. о. прем’єр-міністра України п. Зв’ягільським, який втік
до Ізраїлю з цілим возом награбованих доларів. А московська веремія навколо будівництва Одеського нафтового термінала? А як повільно посуваються реформи у
Збройних Силах України! Я буваю у військових підрозділах, і гірко мені писати,
що Армія до цього часу за своїм духом не є українською. Нашої мови, за невеликим
винятком, майже не чути, особливо серед молодших та середніх офіцерів. Солдати,
щоправда, спілкуються українською або ж суржиком. На моєму столі немало листів
від батьків, які скаржаться, що їхні сини після військової служби повертаються
додому з певним запасом російських слів, “добірної” лайки. Маю враження, що
в наших Збройних Силах, немов чорт ладану, бояться пропаганди, роз’яснення,
прищеплення солдатам та офіцерам української національної свідомості. Невже це
називається “політизуванням” Армії, що є, бачите, небажаним? Тепер подумаймо,
чи звикла, щоденна, тягуча російщина, що культивується під різними приводами,
не називається політикою? Звідси й сумніви: нинішній національно несвідомий,
байдужий до нашої державності солдат, сержант чи офіцер здатні завтра оборонити недоторканність наших кордонів? Тепер до цього додайте існування в Україні
Союзу офіцерів за відновлення Радянського Союзу, які прагнуть реваншу...
Ні, я не узагальнюю, не хочу кидати тінь на Збройні Сили – служать там
люди, переважно чесні, свідомі свого синівського обов’язку. Але...
Ох, якби не це “але”. Говорити про національну свідомість, про потребу виховувати патріотизм (і не тільки в Армії) вкрай потрібно. Не варто, однак, собі
на шкоду ідеалізувати історію. Мусимо дивитися правді у вічі й на помилках
минулого вчитися.
Якось на зустрічі з культосвітніми працівниками Жидачівського району, що
на Львівщині, мені поставили цікаве й нелегке запитання:
– Ви письменник і, отже, мусите думати, виважувати й вболівати: за які гріхи чи теперішнього покоління, чи наших предків постійно покутує наш народ?
Яке закляття висить над нами, якщо сьогодні шукаємо причини економічних не-
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гараздів у нашій самостійності? Колись Олександр Довженко запитував, де ще
є країна, крім України, в якій не вивчають своєї історії. Сьогодні варто спитати
самих себе: де є у світі народ, який не хоче мати своєї держави? Якщо не брати
до уваги сябрів-білорусів.
Питання не такі вже й прості, якщо дивитися на них з висоти історичного минулого. Справді-бо: чи існує у Європі ще один цивілізований народ, який майже
протягом двох тисячоліть зазнає постійної заглади й знищення? Небесні чи якісь
інші кари спадають на нього одні за одними, а він, однак, незважаючи ні на що,
знову воскресає, щоб... щоб через століття знову повиснути розіп’ятим на хресті.
Згадаймо, що так було зі скіфською експансією, коли й ім’я наше було заховане
під назвою скіфів-орачів; потім українськими землями прокотилася гунська на
вала; потім руські, великі й малі князі в міжусобицях витинали себе взаємно й
дожилися до того, що нікого було посадити на галицько-волинський трон, і сусідні
народи скористалися легкою добиччю; а ще до того випалили дощенту край татаромонголи. Про зрадництво українського боярства, його перехід на бік завойовників
уже й не згадую...
Відома “Руїна” після смерті Богдана Хмельницького, коли козак воював проти
козака, коли служили по черзі то туркові, то москалеві, то ляхові, коли залюбки
доносили один на одного Москві, – це теж суцільний потопт і ганьба. Не можна
також байдуже промовчати той факт, що ні козацтво, ні поспільство масово не
підтримали Івана Мазепу в його спротиві Москві? Або візьмемо інший приклад: у
1917– 1918 рр. соціалісти типу В. Винниченка як могли відбивалися від ідеї творення боєздатної української армії. Потім прозріли, але вже було пізно. Зрештою,
у “п’ємонтній” Галичині тисячі мобілізованих у ряди Української Галицької Армії
замість того, щоб боронити молоду державу, одержавши зброю і уніформу, прямісінько втікали у так звану “зелену кадру”. Було таке? Був героїзм, але були і
дезертири.
Вимучених, психологічно й фізично знищених галичан-вояків Першої світової
війни ще можна зрозуміти. Але як можна виправдати вітальні брами, промови, надії
на “справжню Україну”, хай і червону – у вересні 1939 року? Будьмо справедливими, не одні члени КПЗУ та їхні симпатики сердечно вітали “братів зі Сходу”, не
тільки прорадянська інтелігенція, а й селянство дарувало визволителям хліб і сіль.
Та не минуло й вісімнадцяти місяців, ми почали випікати нові хліби й маїти
нові вітальні брами: на українську землю посунули нові “визволителі”. Власне,
ми думали, сподівалися, наївні, що вони будуть визволителями, а вони нічим не
відрізнялися від катів московських.
Не збираюся нанизувати тут на довгий шнурок наші історичні – давні й новіші
– помилки. Та, власне, це й не були помилки. Це наша дивовижна забудькуватість,
безпам’ять; з історичних наших трагедій ми не робили висновків, ми не вчилися
на помилках. Безпам’ятство – це і є наш історичний гріх, який покутуємо з покоління у покоління.
Один із “найяскравіших” фактів народної безпам’яті – це так звані татарські
люди з XIII ст., які добровільно піддалися татарам, забувши, що вся Русь лежить
у попелі, спалена татарами, що руські зґвалтовані жінки родять татарчат. “Татар
ським людям” у Болоховській землі було вигідно забути жорстокість орди взамін
за право... вільно орати і сіяти, а зібране віддавати... татарам.. Вони навідріз
відмовлялися, якби по-сьогоднішньому сказати, від галицького громадянства і від
київського громадянства також. Їм не була потрібна жодна Батьківщина. Їм було
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затишно сидіти за татарськими щитами, пити просяне пиво, а якщо й пощастить
– то татарський кумис.
Це діялося в XIII ст. У XVIII–XIX ст. українці цілком забули про вирізаний москалями столичний Батурин, про замерзлі на берегах Неви на будівництві
Петербурга козацькі полки, про тисячі вигинулих у Північній війні, у війнах
Московії з Туреччиною. Через безпам’ятство в Україні урвалася військова традиція. Україна стала покірливою селянською масою.
Здавалось би, що Росія XIX ст. та початку XX ст., коли навіть єдине, що в нас
залишилося, – мова – було заборонено царськими указами, показала свої вовчі оскалені зуби, то вже лише ця одна обставина повинна була будити нашу пам’ять. Ні, ані
на півнігтя не вір самозваному “старшому братові”! Але ж ні! Знову все забули, повірили, що, мовляв, здобудемо щастя і волю у колі братніх народів, що зветься СРСР.
Двадцяті й тридцяті роки, коли Україна фактично пережила геноцид, коли в
Кремлі було заплановано викорінити українство, витлумити голодом, розстрілами,
депортаціями в сибіри й казахстани, повинні були стати вічною незагоюючою раною,
карбом у нашій пам’яті. Карби, виявляється, швидко заростають. Мовби запаморочені
отруйним червоним хмелем, дибають хата від хати облесливі, тихі з вигляду “друзі
трудового народу” й нашіптують: те, що було, не повториться. Ми збудуємо “новий
союз”. Нащо тобі України? Нащо тобі кордонів? Чи не безпечніше сидіти за єдиним
щитом “велікой і недєлімой”?
І підписуємо. Мільйон чи й два вже підписали: хочемо російського ярма.
Хочемо стати “татарськими людьми” XX ст. Колгоспниця з Черкаської області
просто заявляє Президентові України: я народилася у колгоспі й у колгоспі хочу
вмерти. Страх і сором проймають, коли слухаєш людину, яка нічого кращого у
житті не бачила, не знала й знати не хоче, крім колгоспної підневільної “житухи”.
Страх бере, коли подекуди й у галицькому селі почуєш від чоловіка, який ще вчора
тримав у руці синьо-жовтий прапорець, а позавчора стояв над розкопаними моги
лами у Дрогобичі, Золочеві, Луцьку, Івано-Франківську чи десь у маленькому прикарпатському Яблуневі, з яких виймали останки сотень і тисяч жертв сталінського
терору... тоді він плакав над штабелями кісток і довгми рядами пробитих кулями
черепів, а нині він запитує: “Що мені дала ваша (не його!) самостійна Україна?”.
Він геть забув, що за тоталітарного ладу його дитина в школі не мала права голосно і щиро сказати “люблю Україну”, а мова українська, його ж рідна мова
призначалася лише для домашнього “пользованія”. Про сибіри, про казахстани,
про чорнобилі, про Афганістан “патріот” й не згадає. Він тільки запитує: “А що
мені ваша Україна дала?”. І ніхто цього “патріота” не зупинить та й не спитає:
“Чоловіче, а ти чим за ці п’ять років прислужився Україні? ”.
У своїй новій книжці Василь Лизанчук чи не найбільше уваги приділяє дослідженню того, як крок за кроком, починаючи від царських сатрапів до недавніх (і
теперішніх) партійних секретарів, тих же російських урядовців або ж звироднілих
яничарів виймали душу, засушували, викручували рідне слово, як надували порожні шубатурки “совєтского чєловєка” отруйними випарами байдужості, а то й
зневажливості до всього свого рідного...
Якщо заходила мова про історію України, то поспіль її фальсифікували, населяли її одними “зрадниками”, – починаючи від гетьмана Івана Виговського, який
розгромив російські війська під Конотопом, до С. Петлюри, М. Грушевського,
Є. Коновальця... Та навіть Юрко Коцюбинський, який вірою і правдою служив
червоній Москві, був розстріляний як “зрадник” українського народу.
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А якщо мова заходила про літературу, то їй приписували вторинність, перенасичену етнографізмом; їй, мовляв, далеко як до російської літератури, так і до
європейської. А якщо мова заходила про народні традиції, то московські правителі
України та їхні місцеві лакузи поспішали оголосити їх реакційною патріархальщиною, яка, мовляв, тільки шкодить моральному здоров’ю радянського народу;
а якщо мова заходила про релігію, то той же “совєтский чєловєк” міг “від біди”
спілкуватися з Господом Богом через посередництво Російського патріархату.
Якщо ж заходила мова про Слово, в якому, мов у вічному зерні, закодовані
наші душі, історія, звичаї, спосіб мислення і спосіб сприйняття навколишнього
світу, – його найбільше ненавиділи. Його розстрілювали, глумились над ним, і
просто – забороняли. Можна лише дивуватися, що, попри забудькуватість, попри наш віковічний гріх забувати добрі та злі вчинки наших предків, попри нашу
дивовижну готовність прислужуватися ворогові, українське Слово вижило. Воно
було нашою церквою, духовною державою, завдяки якій ми сьогодні, ще існуємо
на світі.
Закликаючи читача прилучитися до читання книжки Василя Лизанчука, я прошу вдуматися не лише у публіцистичні пасажі, а також у численні наведені автором
документи. Мене, наприклад, серед інших особливо вразив своєю брутальністю
лист полтавського губернатора Богговута царському міністру внутрішніх справ від
4.11.1914 року. Якийсь губернатор, лише один із багатьох чиновників Росії, розробив 18 спеціальних пунктів нищення українського руху. Є там серед інших пропозицій заборонити вихід тих кількох українських газет, які ще животіли; суворо
стежити, щоб на вчительську роботу не проникли люди, які бодай раз прохопились
добрим словом про Україну. Є там дуже важливий пункт про священиків: усі вони
повинні бути “твердими”, “істинними”, від них великою мірою буде залежати, чи
далеко піде “украинское движение”. Обов’язком попів було: не пускати Україну в
храми і в душі віруючих. Читаючи цей документ, я думав: невже сьогочасні ієреї
православної церкви з-під Російського патріархату не знають, не відчувають, не
розуміють, що вони й сьогодні сповнюють накази полтавського губернатора? Але
годі! Не розкажу про всі болі, про всі рани, роз’ятрені новою книжкою Василя
Лизанчука, – несть їм числа. Та прошу вас – хай вони далі болять нас, хай нам
нагадують про гріхи вольнії і невольнії перед Україною, хай вони примушують нас
до пильності, пам’ятаючи, що ворог знову точить зуби на Україну, і то гострить
ікла відверто. Автор на кожній сторінці своєї книжки звертається до нас: якщо
ти – Українець, то будь ним, працюй для України. Настав-бо найвищий час.
Роман Федорів
8–9 квітня 1996 р.
Щойно, у день 4-ої річниці Конституції України, закінчив читати рукопис доповненої, розширеної книжки Василя Лизанчука “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”,
і знову благословляю її на читання, глибоке осмислення, цілеспрямоване діяння.
Пишу ці рядки, а мені вчувається голос автора, який по радіо, телебаченню, у
газетах і журналах, наукових збірниках – скрізь, де тільки можна, б’є на сполох:
“Українська мова, культура, духовність – у небезпеці! Рятуймо рідне Слово, україн
ську пісню, книжку! Працюймо заради утвердження Української національної
держави! Господарюймо так, щоб у кожній оселі був Добробут!”.
Так, історичний час вимагає від кожного з нас, українців, кожного громадянина
України незалежно від національності зайняти чітку, однозначну, безкомпромісну
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позицію щодо національно-державницьких інтересів. Зволікати далі не можна, не
маємо права, не використати історичний шанс для здійснення одвічної мрії про
щасливу незалежність – злочинно супроти себе, родини, нації, держави.
Над Україною нині зловісні чорні хмари. Загроза потужним, підступним валом
котиться не лише від явних ворогів української державності, українського народу
– Комуністичної партії України, на черговому з’їзді якої, що відбувся 25 червня
2000 р. у Києві, пролунав провокаційний заклик готувати народ до революції, на
кров, на смерть, на боротьбу за повернення старого, московського тоталітарного
режиму; небезпека зміїно повзе з газет, з екранів телевізорів, із радіоприймачів:
йде тотальне розкладання українських душ, нищення нашої культури, зросійщення
усього суспільного життя, потоптання української мови. Тому, мубуть, не випадково
професор Василь Лизанчук, якого, як і кожного свідомого українця, болять наші
рани, наші страждання, кричущі факти руйнування української культури, духовності, змушений – так, змушений! – повернутися до продовження і поповнення
своєї відомої широкому колу читачів книги “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”,
яка вийшла чотири роки тому і зіграла величезну роль у мобілізації здорових сил
громадянства на відсіч сучасним –наголошую – сучасним явним і таємним ворогам українства. Публіцист на цей раз вирішив посилити, збагатити свою працю
матеріалами власне на сучасні, а також історичні теми, визначити проблеми, які
існують в українській державі.
Засади книжки В. Лизанчука – це висока професійна майстерність, виважена,
аргументована полемічність, гуманізм, повага у ставленні до людей різних національностей, заклик до порозуміння, громадянської злагоди, оптимізм, віра в те,
що весь український народ подолає почуття малоросійства, меншовартості, глибоко пізнає, усвідомить своє національне “Я” і всім своїм єством творитиме свою
державу, бо лише у своїй державі людина може бути по-справжньому щаслива.
За три-чотири останні роки особливо гостро викристалізувалися деякі питання,
на які держава і суспільство дотепер не звертали достатньої уваги. Мовляв, чого
журитися: якось воно перемелеться; якось воно буде. І гірко помилилися. Ми фактично втратили інформаційний простір, а отже, – й ідеологічне поле. Нещодавно
мені довелося читати інформацію про те, кому, яким людям належать, скажімо,
телевізійні канали, що нібито є “українськими”. Господи, кого там тільки нема?! Не
хочу ображати фінансових тузів з Росії, Ізраїлю, Німеччини, США. Можливо, –
чим дідько не жартує – вони направду бажають добра Україні. Та тільки зі змісту
передач, з інформаційних потоків їхніх каналів бачимо і чуємо, що їхні “добрі
наміри” обертаються для нас злом.
Більшість передач транслюють російською мовою, лише 8–10 % – україн
ською. Та й не всі українськомовні передачі відповідають українським потребам,
українським інтересам.
Питання державності української мови, ставлення до виконання Закону “Про
мови...” (1989), Державної програми розвитку української мови та інших національних мов в Україні на період до 2000 р., комплексних заходів щодо всебічного
розвитку і функціонування української мови (затверджені постановою Кабінету
Міністрів України від 8 вересня 1997 р., № 998), рішення Конституційного Суду
України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами
місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних
закладах України, належна – бодай запізніла – увага до мовної проблеми уряду
В. Ющенка, публікації на захист української мови у деяких друкованих ЗМІ – все
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це викликало в російських шовіністично настроєних діячів вибух незадоволення,
палкі дискусії, протестаційиі листи. Росіяни чи просто російськомовні заверещали,
мовляв, зазіхають на їхні людські права. Додали олії до вогню й російські офіційні чинники, які нахабно втрутилися у внутрішні справи у України з імперським
окриком, що повинен був означати: “Не смейте українізіровать Україну... нє смейте
ігноріровать вєлікій русскій язик. Ми стоїм на страже”. Так образно звучить ця
офіційна державна нота.
Страж з багнетом, страж із нафтовою трубою, страж із газовою магістраллю
– ось така потужна могуть – стоїть на варті російської мови в Україні. Справді, є
до кого прислухатися і є з ким рахуватися. Окрики з Москви додають відваги й
нахабності варнякати про порушення прав особи, а насправді войовничо, відкрито
виступати проти української мови. Згадаймо з’їзд російських общин України в
Києві, на якому тодішній віце-прем’єр В. Смолій спробував зачитати привітання
Президента України з’їздові українською державною мовою. Яку ж вакханалію,
обурення це викликало. Що? Українською? Та як він, Президент, укупі з віцепрем’єром, насмілився з нами, росіянами та російськомовними, спілкуватися укра
їнською? Не дозволимо! І бідний віце-прем’єр українського уряду став на ходу
перекладати президентське послання російською мовою. Прикро, образливо було
це спостерігати. Прикро, бо проковтнув образу не лише шановний вчений, академік, а й сам, мабуть, Президент України. Войовничі представники антиукраїнської
російської п’ятої колони та зросійщені українці-яничари зневажили, поглумилися
в Україні над українською мовою, над національними почуттями корінної нації.
Кажу войовничі, бо маємо свіжий львівський приклад. Заледве-но обласна і
міська ради народних депутатів спробували розібратися зі станом функціонування
української мови як державної в області і місті, звернули увагу на порушення
Конституції України щодо статусу української мови, на засилля російськомовної
низькопробної попси, суржикового фольклору, вульгарної, порнографічної чужомовної літератури, як тут же стривожилася Росія. У Європу полетіли телеграми,
мовляв, затискують російську мову, рятуйте у Львові Росію! А йшлося на сесіях
рад народних депутатів не про заборону російської мови, культури, духовності, а
про створення всебічних умов для розвитку і функціонування української мови в
Україні, у Львові; йшлося про оборону української мови в Україні. Чуєте, мусимо вже боронитися вдома від російщення, американізації і навіть африканізації.
Дожилася самостійна Україна?! Довели її до такого стану прокомуністичні, промосковські чиновники, в руках яких важелі державного управління...
І Європа негайно відрядила до Львова свого Ревізора. Здається, він намагався
бути об’єктивним, хоч і не обійшлося без спеціальних провокацій і спекуляцій: несподівано появився на людному місці антиросійський лозунг. Мовляв, бачите, пане
Ревізоре, ми недаремно вас кликали на поміч. І це діється у Львові, у П’ємонті
українського духу. У Харкові, Донецьку чи славному Запоріжжі ніхто й не наважиться сказати щось про утиски української мови, про розгул російщення шляхом
пропаганди так званої масової культури через повсюдну російську пресу, телебачення, ефемівське радіо, естраду. У Запоріжжі місцеві депутати – “істинні козаки” – мають намір зробити російську мову офіційною, тобто державною. Отакої!..
Про російщення в Україні уже написано чимало. Неординарність, унікальність
публіцистичних статей В. Лизанчука, які ввійшли до книжки “Завжди пам’ятай:
Ти – Українець!”, полягає в тому, що вчений на основі незаперечної документальної бази об’єктивно, правдиво, переконливо осмислив вражаючу правду про
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геноцид, етноцид, лінгвоцид українського народу впродовж століть. Оперуючи
сукупністю фактів, В. Лизанчук розкрив магістральну лінію лиходійної царської
та комуністичної політики, спрямованої на знищення української мови і культури,
витравлення національної духовності, руйнування національно-державної самодостатності, самобутності, самоцінності, проаналізував складні політико-ідеологічні,
соціально-економічні наслідки російщення, привернув увагу до морально-психологічних бар’єрів на нинішньому шляху українського державотворення.
Академік В. Лизанчук у своїх статтях наголошує, що в таких країнах, як Україна,
питання про функціонування державної мови не може вирішуватися залежно від
мовних уподобань тих, хто прибув добровільно чи примусово на гостинну українську
землю для постійного чи тимчасового проживання з інших країн. В Україні мова
лише корінного етносу, титульної нації має неспростовне право бути державною
(офіційною). Водночас в Україні створено і створюються всі умови, щоб представники національних меншин (громад), у тім числі й росіяни, мали змогу навчатися
своєю мовою, розвивати культуру, літературу, мистецтво. Публіцист В. Лизанчук
дуже слушно зазначає, що ніхто в Україні не ставить питання і не хоче, щоб росіяни,
євреї, болгари, поляки, угорці, румуни, греки, представники інших національностей
асимілювалися, перетворювалися на українців. Вони нехай залишаються самі собою,
але як громадяни України повинні працювати на утвердження її національної держави, знати і на службі, в громадських місцях, політичних зібраннях послуговуватися
державною українською мовою. В. Лизанчук нагадує, що йдеться не про будівництво
“китайської стіни” між Україною і Росією, приниження чи ігнорування російської
мови і культури, а про відродження і піднесення цілеспрямовано понищеного, поруйнованого престижу української мови, культури, духовності у кожному місті,
селі, у всіх сферах суспільно-державного життя, на міжнародному рівні. Йдеться
про те, як зазначає В. Лизанчук, щоб росіяни, “русскоязычные” номенклатурники
не заважали українцям повертатися до свого глибинного національного “Я”. Він
закликає росіян позбутися окупаційної психології, перейнятися проблемами українського національного відродження, державотворення, і тоді росіяни вилікуються
від імперської хвороби, спричиненої московською шовіністичною політикою.
У Харкові, до речі, видається, на американські гроші правозахисний бюлетень
“Права людини”, на сторінках якого з’являються статті й замітки про мовно-культурні проблеми в Україні. Варто зазначити, що більшість з них є об’єктивними, або
й безпосередньо стають в обороні української мови. Щоправда, інколи знаходиш
там і замасковану підступну хитрість. Мовляв, це правда, що українську мову в
Україні витісняє російська, й тому є потреба боротися за дотримання закону про
державність української мови. Але добре було б, щоб цим питанням не займалися
державні чиновники, вони, мовляв, тільки нашкодять, хай цим займаються безпосередньо діячі культури. У цьому зауваженні є певна рація. Та тільки згадаймо,
що діячі української культури, скажімо, письменники, не мають фінансової змоги
впливати на розвиток української преси, національного книгодрукування. То як
на цьому ідеологічному полі фактично беззбройні, голіруч маємо виходити на прю
за українську культуру? Питання це дуже не просте.
Василь Лизанчук у своїй доповненій, розширеній тематично книжці багато
уваги приділяє проблемам української книжки, її виданні і розповсюдженні; про
блема ця, між іншим, має свою трагічну історію із самого початку становлення
української самостійної держави. І тільки, здається, тепер появляється в чорному
тунелі світло. Ситуація, напевно, зміниться на краще, бо Президент Л. Кучма по-
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дав до Верховної Ради законопроект про деякі податкові пільги для української
книжки. Принаймні будуть зменшені податки, митні оплати на папір, поліграфічне
обладнання тощо. Будемо сподіватися, що парламент не стане відкладати ухвалення закону в довгу скриню. Ми знаємо з досвіду, як мляво, немов навмисне,
відновлюється практика державної торгівлі українською книжкою, дарма, що цим
насущним питанням також опікувався наш Президент.
Василь Лизанчук і разом з ним ми всі добре розуміємо, що в нашій державі
справа з функціонуванням української мови, розвитком національної культури,
утвердженням високої духовності і моральних принципів зміниться на краще не
лише завдяки досконалим законам: дуже багато залежить від політичної волі найвищих посадових осіб, їхнього оточення, від наполегливої, цілеспрямованої праці
всіх громадян. Українська майбутність нині складає іспити в сім’ях, дитячих
садочках і дитячих сиротинцях, у молодіжних таборах, навчальних закладах, у
підрозділах українського війська, бізнесових структурах, державних установах...
Автор книжки “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!” Василь Лизанчук свято
переконаний: майбутнє України, її самобутньої культури, мови, духовності, звичаїв, традицій, її імідж серед народів і культур світу залежить від кожного з нас
зокрема. Ми відповідаєм за Слово, за Дух нації, за її прийдешнє. Пам’ятаймо:
чия мова, того й влада, і того суд.
Роман Федорів
Лауреат Національної премії України
імені Тараса Шевченка
28 червня 2000 р.

ТРЕБА ВІРИТИ І ТВОРИТИ
Збірник публіцистичних роздумів В. Лизанчука “Завжди пам’ятай: Ти –
Українець!” – друге видання із серії “Сучасні публіцисти”, яку започаткував
Науково-дослідний центр періодики ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України, створений у березні 1993 р. Головне завдання Центру – підготовка і видання повної
бібліографії української періодики XIX–XX ст.
Історично склалося так, що сьогодні Україна – чи не єдина велика держава у
світі, яка не мас національної бібліографії, тобто повного реєстру друкованого слова. Уже впродовж семи років працівники НДЦ періодики опрацьовують українську
періодику, яка досі мало досліджена, здійснюють систематизацію видань іноземними мовами, що виходили на етнічній території України, а також вивчають пресу
української еміграції та українську періодику іноземними мовами. У цій нелегкій
роботі Центр координує зусилля усіх зацікавлених установ й організацій, окремих
науковців для дослідження історії і сучасного стану періодики. Для організації
змістовної співпраці Центр розробив єдину “Схему повного бібліографічного опису
періодичного видання”, опубліковану у першому випуску “Збірника праць Науководослідного центру періодики” (Львів, 1994). Крім того, було запропоновано нову
періодизацію журналістського процесу (вона загалом, була сприйнята схвально,
але навколо проблеми періодизації досі тривають дискусії.) На цих стартових
засадах спільними зусиллями багатьох учених вдалося розгорнути дослідницьку
роботу в кількох напрямах. А щоб плоди цієї праці стали доступними широкій
громадськості, Центр узявся за організацію видавничої справи.
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Друге виправлене і доповнене видання книги “Завжди пам’ятай: Ти –
Українець!” органічно продовжує попереднє. У своїх роздумах, використовуючи
яскраві приклади з історії та сьогодення, переконливі факти, вагомий цифровий
матеріал, В. Лизанчук знову привертає увагу читача до важливих й актуальних
суспільно-політичних проблем. Серед них чільне місце посідають моральні цінності людини, формування національної самосвідомості народу, захист рідної мови,
складні процеси державотворення.
Система доказів публіциста ґрунтується як на дедуктивному методі – коли загальні приклади підкріплюються конкретними, так і на індуктивному – коли автор
ніби “веде” читача за собою від конкретних фактів до їх широкого узагальнення
та висновку. Окремі твори мають ознаки публіцистичного коментаря – аналіз
актуальних суспільно-політичних фактів і явищ; часом замітки публіциста – здебільшого стисле висвітлення широкої теми, але всі вони разом виконують найважливішу функцію публіцистики: впливають на розум і серце читача, формують
громадську думку. Проблемам сьогодення присвячені й рецензії, інтерв’ю, огляди
преси 1941–1945 рр., коли на окупованих німецько-фашистськими загарбниками
землях у багатьох містах виходили українські часописи.
З плином часу творчий почерк В. Лизанчука став публіцистично загостреним,
виваженим і переконливим. Для публіцистики автора характерні оціночно-фактологічна доказовість, узагальнення, повнота обґрунтування тієї чи іншої тези. Читач,
зрозуміло, помітить у матеріалах різних років деяке повторення окремих думок,
висловів, але це, на мій погляд, не варто вважати недоліком авторського стилю.
Навпаки, у такий спосіб В. Лизанчук наголошує на актуальності, важливості проблеми, про яку пише, акцентує на тому, що тривалий час її не розв’язують. Тому
потрібно нагадувати, привертати до неї увагу.
Переконаний, що нове видання книжки публіцистичних роз
д умів, які
В. Лизанчук публікував у газетах, журналах, збірниках упродовж 1989–2000 років,
матиме певний вплив на формування громадської думки, цієї найрухливішої і найдинамічнішої частини людської свідомості. Бо важко залишатися байдужим, коли
публіцист виважено, аргументовано, наступально домагається розв’язання проблем
творення незалежної Української держави. Автор пропонує свої шляхи усунення
недоліків, руйнує ідеологічно-заангажовані стереотипи мислення і світосприйняття.
Роблячи екскурси в минуле нашого народу, автор у його ментальності, витоках
духовної краси, самопожертві, стійкості духу вбачає запоруку його небуденного і
гідного майбуття, у яке сам безмежно вірить. Вірить і творить його...
Мирослав Романюк
Заступник директора ЛНБ ім. В. Стефаника
НАН України, керівник НДЦ періодики,
кандидат історичних наук
8 липня 2000 р.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ДЛЯ УКРАЇНИ!
Як не незвично це звучить, але на користь цієї книжки – її невеликий наклад.
Чому так вважаю? Тому що раз усе великим не може бути, то не те що великого,
а й масового накладу заслуговують праці Василя Лизанчука – такі, як “Навічно
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кайдани кували” – книжка, що її справедливо назвали енциклопедією зловісного
російщення України, або “Завжди пам’ятай: Ти - Українець!” – збірник пристрасних публіцистичних розвідок та есеїв, що в 2001 р. вийшов уже вдруге, – видання,
які засвідчили в авторові одного з найполум’яніших оборонців української духовності, культури, мови в наші дні.
Книжка “Кроки”, на моя думку, частинно – “для людей”, а частинно – “для
себе”. Цим “для себе” виправдані, наприклад, ті сторінки бібліографії праць публіциста, на яких розписано десятки його першопублікацій у районці, що з неї
починав він шлях у велику журналістику (“для людей” досить було б назвати рік
та числа газети, що в них можна знайти ту чи ту замітку).
Або – можна було б приберегти для архіву, аби не розчаровувався майбутній
дослідник, бодай частину листів до нашого автора – і тих, які не конче обов’язкові
з огляду на родинний характер, і тих (особливо за останні роки), включно з
2001 роком, які в документ минувшини ще просто не встигли перетворитися: все
ж таки у цих листах ще занадто висока концентрація таїни та конфіденційності,
щоб їх, без жодного дистанціювання у часі, оприлюднити друком.
З того, до чого “чіпляюся”, ще відзначу тут і те, що в заключній частині книжки, де вміщено відгуки про твори Василя Лизанчука, часом трапляються повтори.
Але вже й це сконстатувавши, тепер я вже точно знаю, що можу перейти на
“вищу ноту”. І перше, в чому уточню самого себе, – це те, що ця книжка – таки
значно й значно більше “для людей”, аніж “для себе”, через що я радію і за
укладачів Наталію Кошик, Мирослава Романюка і за Василя Лизанчука, котрий
знайшов змогу цю книжку-документ видати. Її надзвичайно висока цінність “для
людей” полягає в тому, що розкриває різнобарвну суспільно-політичну, соціально-ідеологічну панораму України, дає можливість зрозуміти, збагнути моральнопсихологічний стан багатьох громадян, їхню світоглядну заангажованість, наслідки
тотального геноциду, етноциду та лінгвоциду в Україні, ставлення до українського
державотворення; книжка є своєрідним продовженням життя дуже потрібних громадськості праць Василя Лизанчука.
“У декого може виринути сумнів, чи варто було горнути до бібліографічного
покажчика все те, що було даниною часу, писалося і друкувалося під тотальним
інформаційним тиском панівної партійно-радянської системи” – зазначив доктор
філологічних наук, професор Львівського національного університету імені Івана
Франка Михайло Нечиталюк. – На мій погляд, В. Лизанчук, подаючи на суд
громадськості весь свій творчий доробок (від першої замітки в районній газеті
“Червоний промінь” за 21 жовтня 1951 р. до останньої статті чи публіцистичного
виступу по радіо), вчинив чесно, відверто, осмислено. Його відвертість говорить
сама за себе: “Прошу, дивіться – я є ось такий!..”. Він нічого не приховував від
доскіпливого читача. Це може, звичайно, одних здивувати, іншим дати поживу
для кепкування, критики. Але В. Лизанчук, як бачимо, не побоявся розкритися до
кінця, показати себе вповні. Як на мене, то це зроблено мудро, мужньо, усвідомлено. І навіть вельми педагогічно! Бо ж фактологічно написаний урок, як відомо,
завжди приносить позитивну користь.
Стислий анотаційний виклад змісту поданих у покажчику матеріалів дає змогу
побачити, а також відчути і збагнути морально-психологічну і суспільно-політичну
динаміку світоглядної, свідомої чи штучно-вимушеної ідеологічної заангажованості
автора, простежити за становленням і розвитком його національного “Я”, за сприйняттям і утвердженням української державотворчої ідеї. Чи не в цьому розкритті

92

внутрішніх психологічних чинників мислення і дій В. Лизанчука, які помітно виокремлюються в його науково-публіцистичній творчості, найбільша пізнавальна
цінність бібліографічного покажчика?! Схиляючи читача до такого висновку, я не
можу, однак, не вказати і на другий, не менш важливий аспект оцінки цього бібліографічного реєстру друкованих праць В. Лизанчука. Йдеться про об’єктивний науково-теоретичний і журналістський досвід, що зафіксований в авторських матеріалах
найрізноманітніших газетно-журнальних і радіотелевізійних жанрів та в постановці
й розв’язанні на цій емпіричній основі актуальних проблем історії, теорії і практики
журналістикознавчої науки, з одного боку, політологічних, історіософських і національно-культурологічних – з іншого. Окреме, суто методико-виховне значення
має друкована продукція В. Лизанчука для молодих журналістських кадрів, що
готуються для практичної роботи в засобах масової інформації України. Для нашої молоді – це школа майстерності, наслідування і критичного самоутвердження
особистості журналіста, покликаного правдиво, оперативно інформувати, глибоко
аналізувати суспільно-політичне, соціально-економічне, ідеологічне, культурологічне,
духовно-психологічне життя України в контексті світових проблем”1.
Книжка “Кроки” ввібрала не лише бібліографічну інформацію, а й листи до
Василя Лизанчука, рецензії, відгуки, анотації на його науково-публіцистичні праці. У багатьох листах розкриваються складні життєві долі їхніх авторів. Достоту
високоповчальна книжка перед тобою, читачу!
Перегорни, прочитай її, я закликаю, приміром, ти, студенте-журналісте, котрому читає свої лекції професор Василь Лизанчук, – і ти простежиш, як то воно та
завдяки чому стається: виростання рядового продукувача райгазетної “січки” (замітки автора півстолітньої давності на взір “Високий урожай буде” або “Попереду
– друга бригада”) до всіма знаного та шанованого генерала української публіцистики, що ним сьогодні є автор книжок “О рідне слово, що без тебе я?!”, “Навічно
кайдани кували”, “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”.
Не меншою мірою повчальне це видання і в плані світоглядної еволюції автора.
Ну, звичайно, що жодних несподіванок чи нетиповостей у Лизанчуковому минулому
нема: те ж саме, що і в житті більшості його ровесників, скажімо, й у житті моєму
власному також. А саме: наївна віра у роки юності в щасливе комуністичне майбутнє
без ані найменшого здогаду, що все те – найзвичайнісінький дурман, що то позолота
московського імпер-шовінізму.
Однак є частка, скажу так, вже не масової типовості у вивільненні науковця та
публіциста з цього дурману, фальші. Як гарно каже хтось з авторів цієї книжки,
Василь Лизанчук зумів самого себе підняти. Я тільки додав би до цього, що він підняв
себе, сказати б, на рекордну висоту – значно вище, ніж те вдавалося багатьом іншим.
Кажуть у зв’язку з цим: людей формує час. Стосовно Василя Лизанчука – це
справедливо. Але відтоді, як можливості часу в очищенні його світогляду вже,
власне, були вичерпані, почалося особисто для мене значно цікавіше: це зворотний вплив цієї особистості на перебіг свого часу. Сиріч – його вплив на свою
добу, на своїх сучасників. І вже згадані книжки Василя Лизанчука, і праця у двох
частинах “Засоби масової інформації про русифікаторську політику в Україні”, й
автобіографічна сповідь “З-під іга ідолів”, і давно очікуваний у журналістських
колах підручник “Радіожурналістика: засади функціонування”, і десятки та со1
Нечиталюк М. Передмова // Василь Лизанчук: Бібліографічний покажчик. –
Львів, 1996. – С. 7, 8.
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тні виступів у періодичній пресі, по радіо і телебаченню – то промовистий доказ
наполегливості, цілеспрямованості, невтомності автора у намаганні вплинути на
сучасність, допомогти людям сформувати, утвердити українське державницьке
мислення, національну гідність, високу мораль і духовність.
Чи ефективні ці намагання? О, так! Досить хоч побіжно ознайомитися зі вміщеними у цій книжці листами, а ще ліпше – з рецензіями та відгуками на твори
Василя Лизанчука, щоб у цьому переконатися. І не конче, до речі, стверджувати у
цьому висновкові на підставі тих матеріалів, у яких публіциста хвалять. Навпаки –
ще промовистіші ті оцінки, що мають його пришельмувати, затаврувати, знищити.
Від кого ті оцінки? Від шовіністів, комуно-реваншистів, зросійщувачів, малоросів-яничарів – від різномастних ворогів Української держави, межу ненависті
яких годі знайти.
Вони лютують, вони погрожують, викривляють, перебріхують, підтасовують
історичні та сучасні факти, спотворюють, кривотлумачать зміст його статей, книжок. Але в цьому разі чи й можливий ліпший доказ, що слово публіциста точно
потрапляє у ціль!
У 2001 р. Василеві Лизанчуку, як відомо, було присвоєне високе звання лавреата премії імені Івана Огієнка. Можна стверджувати, що попереду в нього – й
інші нагороди. Але ось ця – лють недругів Української держави – особисто мною
сприймається як найбільше визнання значимості великої національної, патріотичної,
державобудівної праці, що її здійснює Василь Лизанчук – і як журналіст-практик,
і як дбайливий вихователь відданого рідній Україні журналістського поповнення.
За все це Василеві Лизанчуку – всеукраїнське визнання, повага та любов у
пору його лише (!) життєвого шістдесятип’ятиріччя та п’ятдесятиріччя журналістської праці. Хоча частиною сторінок ця його книжка “для себе”, весь він – для
України, для її людей.
Анатолій Погрібний
2001 рік

Шановний читачу!
Думаю, що я не помилився, зачисливши п’ять років тому Василя Лизанчука до
генералів сучасної української публіцистики. Він надалі активно, цілеспрямовано
оре її, засіває здоровим, національно наснаженим зерном-словом науково-публіцистичну ниву, прополює суспільний лан від невігластва, аморальності, бездуховності, цинізму. Свідченням його безкорисливої, патріотичної позиції є ось ця
друга книжка “Кроки”. Перша – “Кроки... Василь Лизанчук – публіцист, вчений,
педагог: Бібліографічний покажчик, листи, рецензії” вийшла у світ 2001 року.
Вразливе серце Василя Лизанчука не терпить ситуації, за якої у нас, по суті,
окупований інформаційний простір – і телевізійний (особливо телевізійний), і
книжковий, і газетно-журнальний; тієї ситуації, за якої замість національного
мистецтва на перший план вийшла низькопробна іноземна, часто матюкомовна
попса; ситуації, за якої замість повносилого, звичайного, вмілого, тактовного, але
неухильного і не відступного утвердження української, державної, Шевченкової
мови, ще і сьогодні зневаженої у багатьох краях України, усілякі об’єднані регіо
ни, як і деякі, що особливо прикро, навіть нашоукраїнські, ніби ж помаранчеві
шумілкіни (і чи тільки шумілкіни), нав’язують нам офіційне двоязичіє.
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Василь Лизанчук своїми монографіями, науково-публіцистичними статтями,
аргументовано-емоційними виступами по радіо і телебаченню несе широкому суспільному загалові розуміння глибокої аморальності самої постановки питання про
статус російської мови як офіційної (державної) в Україні. Друга державна мова
розколола Молдову, знищує рідну мову білорусів. Друга державна (офіційна)
мова в Україні потрібна тільки тим, хто прагне зіткнути лобами українсько- і російськомовних громадян, хто не хоче утвердження соборної української України.
Занепокоєне серце Василя Лизанчука тим, що новітні асимілятори безсоромно
поширюють міф по лінгвістичну близькість української і російської мов. Тому,
мовляв, природно, що російська мова для багатьох українців є рідною. Якоюсь
дивно-блюзнірською однобокістю характеризується ця “близькість” – лише на
користь Москви. “Але погляньмо на таблицю “Лексичні відстані мов”, що у лінгвістичному музеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка!”
– закликає Василь Лизанчук. – І що бачимо? Українська мова відрізняється від
польської на 30%, від болгарської – на 32%, від чеської – на 36%, від російської
– на 38%. Отже, причина засилля російської мови в Україні не в лексичній близькості, а в політиці. Адже за майже 350 років панування Московії над Україною
було видано 479 циркулярів, указів, розпоряджень, спрямованих не на захист, а
проти української мови, культури, духовності, на їх знищення. Це й призвело до
зросійщення, морально-духовного каліцтва мільйонів українців, які соромляться
нині своєї української мови і розмовляють російською. Дискримінаційне становище, в якому під цілеспрямованим і безпардонним тиском опинилася українська
мова внаслідок її упослідження впродовж століть, що підноситься тепер недругами
України як природний історичний процес, сьогодні деяким політичним силам дуже
хочеться законсервувати і таким чином створити передумови для остаточного занепаду, знищення української мови, національної культури, духовності в Україні.
Надзвичайно страшним, підступним у цьому українофобському процесі є те,
що прекрасна мова Пушкіна, Толстого, Тургенєва, Достоєвського, Паустовського,
Горького у руках жорстоких асиміляторів-україноненависників новітнього покрою стає засобом, знаряддям позбавлення життя, знищення такої ж прекрасної
мови Шевченка, Франка, Лесі Українки, Коцюбинського, Ліни Костенко, Дмитра
Павличка, Романа Іваничука, Романа Лубківського...
Василь Лизанчук б’є на сполох, закликає пересічних українців, керманичів
держави бути пильними, стійкими, адже мова – то серцевинна точка, в яку найперше
цілять недруги аби здійснити вбивство України. Цілять і з відверто зловорожих
намірів, і з причини суто малоросійського “недомислія”, як то полюбляв колись
висловлюватися Микола Хвильовий.
У науково-публіцистичних працях Василя Лизанчука домінує дуже важлива
думка, що орієнтири нашого державотворення потребують украй посутнього коригування, і то – в напрямку необхідності побудови в Україні національної держави
українського народу з відповідальними пріоритетами в економіці, політиці, культурі, мові, інформаційному просторі… – в усьому. Це – не будівництво “китайської
стіни” між Росією і Україною, не боротьба проти російської мови і культури,
мов інших національних меншин в Україні, а відродження, розвиток і піднесення
понищеної, поруйнованої, упослідженої української мови, культури, духовності.
Російській мові в Україні ніхто і ніщо не загрожує; вона є державною мовою
сусідньої Російської Федерації, а також визнана однією з офіційних мов ООН.
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Віддане Україні серце Василя Лизанчука обнадійливо і однозначно підтримує
мій заклик: не сійте жарини розбрату, господа, погамуйся, “п’ята колоно”, що так
підступно і так підло маніпулюєш нашим зденаціоналізованим чи злюмпенізованим обивателем! “У їх народ і слово, і у нас народ і слово”, – заповів нам Тарас
Шевченко, і від цього його імперативу, від цієї його найпростішої та найточнішої
формули нашого існування у цьому географічному просторі ми не відступимо
ніколи. Наша мова як єдина державна мова в Україні, і сьогодні, і в прийдешні
часи – це той рубіж, з якого ми, українці (до речі, спільно з чесними людьми –
представниками інших етносів), ніколи, ні за яких обставин не зійдемо. Цей український рубіж також надійно захищає публіцист, вчений, педагог Василь Лизанчук.
Анатолій Погрібний
Лауреат Національної премії
України імені Тараса Шевченка
2008 рік

УСТАМИ НЕЛОЖНИМИ
Знаменита традиція – травестувати, себто пристосовувати світову міфологію до
українських національних потреб, – давно вже працює в нашій дійсності, зокрема
у сфері політики та культури.
Маємо доморослих Гераклів та Антеїв, перелицьованих мешканців Олімпу – періоду тоталітарного режиму. На наших очах відбувається нескінченна епопея
“Жабомишодраківка” (так перейменував український поет Костянтин Думитрашко
п’єсу античного автора “Війна жаб та мишей”).
У нашому українському (і все ще пострадянському) суспільстві відбувається
таке, для чого важко дібрати назву: у Конституції записано, що держава не надає
переваги жодній з ідеологій. Чому? Над цим питанням замислюються вчені, журналісти, “народні філософи” далеченько від столичних трибун і кафедр. Невідомо, отже,
що´ ми – як народ – сповідуємо після набуття століттями омріяної незалежності.
Українська національна ідея проголошується Президентом пріоритетною... а тим
часом махровим цвітом буяє ідеологія, спрямована проти самої сутності українця.
Після чергових апеляцій переляканої і зацькованої інтелігенції до влади з можновладних уст часом лунають бадьорі запевнення: держава Україна відбулася, слово
за вами, дорогі громадяни. Таке враження, що перебуваєш на якомусь грандіозному
видовищі, де по-своєму вправляються в імітаційному мистецтві тисячі людей: одні
в розкішних кабінетах, інші – на вулицях, у холодних класних кімнатах; одні на
панських іномарках, інші – в обідраних трамваях і “пежо”. Ні, то неправда, що
Україну розшматовано за ідеологічними, соціальними, мовно-культурними, конфесійними чи якимись іншими факторами. Не діждуться! Правда в іншому: злі сили
із “вітчизняного” задзеркалля, вриваючись у наше повсякдення, намагаються “підключити” випробуваний сатанинський ресурс до хаосу, компрометації самих понять:
Україна, український, українець. У глибоко продуманій ворогами концепції належне
місце відводиться і псевдопатріотам – не менш талановитим і заповзятим імітаторам.
Якщо кільканадцять років тому в могутньому пориві змінити ситуацію у країні
на краще діяв принцип “каменярський” (“Лупайте сю скалу!..”), то сьогодні, коли
від означеної скелі залишилися більші чи менші брили, прибирати їх з дороги стає
чимраз важче.
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На омріяні вершини загальнонаціонального розвитку їх просто нікому викочувати. Герої, лицарі всемогутнього пафосу, давно стали парламентськими небожителями, пішли на заслужений відпочинок, випали в побутовий осад, а – що найгірше – з буйних радикалів перемінилися на добродушних угодовців. Найдивніші
метаморфози відбулися з юними лідерами галасливих, із фанатичним блиском в
очах марширувальників і пікетувальників: вони дружно подалися у сумнівний
бізнес, в аж ніяк не віртуальний світ ситого і самозадоволеного існування. Зі своїх
політичних укрить і високообгороджених вілл спілкуються мобільниками лише з
подібними до себе...
Запитаєте: невже така безрадісна “українська ніч”, що вже по закордонах
нами, українцями, як-то мовиться, кидаються? Невже нема на те ради, щоб Україна
очистилася від скверни? Чи ми тільки вдатні до гопака і вишитої сорочки, полакейськи пританцьовуючи на святах (яких у нас аж забагато) і ридаючи голосно
на розпуттях велелюдних?
Біда, зрештою, не у вишивках та співах. Автор пропонованої книги “Не лукавити словом” і сам полюбляє жовтогарячі космацькі узори, але гарячою і послідовною працею засвідчує свій патріотизм – реальний та діяльний. Без праць
Василя Лизанчука годі уявити протестний фронт діячів культури, який не лише
мужньо тримає оборону державної сутності рідного слова, а й наступає на позиції
тих, хто веде неоголошену війну проти України. Це нелегко з кількох причин:
облудний феномен глобалізації, як і повсюдно, підминає і нівелює самобутність
національних культур, зокрема й української. По-друге, на превеликий жаль і
подив, наш офіціоз повністю вщепив собі “переяславський синдром”, замішаний
на холуйському підлабузництві до Білокам’яної. А з Кремля хвиля за хвилею накочується на “ближнє зарубіжжя” ідеологія чітка й недвозначна. Суть її полягає
в тому, щоби принаймні втримати в орбіті власних національних інтересів якщо
не весь облюбований простір, то хоча б Україну і Білорусію. Від царів та генсеків до новітніх президентів працює концепція, помічена російським же поетом
К. Бальмонтом: “Воля Росії, котра не мислить себе поза простором необмеженого,
мала у своєму свавільстві одну примху, вельми для неї характеристичну: воля Росії
любить географію і не любить історії”. Реакційний фактор, звичайно, діє не лише
в Україні, але в цивілізованому світі він стикається із системою противаг, однією
з яких у нас могла б стати політика рівноправного міждержавного діалогу, що має
не лише правове, а й моральне підґрунтя.
Василь Лизанчук наводить читача на думку і про важливість формування серед
російської інтелігенції людей, здатних подолати комплекс “старшого брата”, імперську психологію. Але це справа послідовного усвідомлення, тобто справа часу. На
жаль, в українському середовищі надто багато людей із “подвійною ідентичністю”.
Уже маємо початок XXI ст., але ми й досі не маємо потужного пласту національної інтелігенції. Бо і вчорашні, і нинішні “хазяї життя” зліплені з того ж тіста,
що й ватченки, щербицькі, масоли з їхніми прислужниками та прислужницями.
Вони сьогодні правлять бал, а “ніч масок” явно затягнулася.
Колись я говорив про феномен перебудовчого басаврюкізму; нині антиукраїнська чортівня нахабно біснується у самому суспільстві. Вона не обмежена жодним
крейдяним колом, жодною щирою молитвою, жодним кукуріканням з верховнорадівської трибуни. Задзеркальний світ українського життя страшний і небезпечний
тим, що скомпрометовано високі моральні засади, перемішано грішне з праведним,
а поняття правди і справедливості вилучено з національного лексикону.
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Ми стали мовчазними свідками того, як обманюють і зневажають власний народ, а державу – обмежують до значимості хутора “Диканька”, вбиваючи у душу
недозомбованого “народу України” отруйні міфологеми про “єдиний корінь”,
“спільну колиску” і “слов’янське братерство”.
Та годі! Тобі, шановний читачу, ще не раз доведеться зазнати всієї гіркоти від
утрачених або навмисне загублених державницьких можливостей рідного слова, рідної мови, неповторної культури нашої. Доведеться пройти лабіринтами політичних
піарів і далекосяжних убивчих антиураїнських політтехнологій. Тому, залишаючи
Тебе наодинці з новою книжкою Василя Лизанчука “Не лукавити словом”, втішу
Тебе і себе так. Автора можна було б охарактеризувати багатьма об’єктивними епітетами, застосувати до його праці більш чи менш влучні метафори та порівняння.
Однак обмежусь єдиним: Василь Лизанчук продовжує справу Івана Дзюби, Ліни
Костенко, Дмитра Павличка, Івана Драча, йде рука об руку з Павлом Мовчаном,
Анатолієм Погрібним, Володимиром Яворівським. Цей упертий львівський Сізіф
дивує й захоплює одержимістю у праці, послідовністю у святій справі захисту найсвятішого для нас, українців. Труд В. Лизанчука виснажливий, але не безплідний,
його сильна воля, цілеспрямованість, наполегливість таки принесуть бажані плоди.
Це до таких, як він, журналістів, учених, педагогів, звертається Тарас Шевченко
своїм пророчим закликом: “Учи неложними устами сказати правду!”.
Воістину так.
Роман Лубківський
10 грудня 2002 р.

«...УЧИ НЕЛОЖНИМИ УСТАМИ СКАЗАТИ ПРАВДУ»
Коли майже десять років тому вийшла у світ книжка Василя Лизанчука
“Навічно кайдани кували: Факти, документи, коментарі про русифікацію в
Україні”, яка швидко здобула високу оцінку української наукової та не лише
наукової громадськості, оптимістам здавалося, що її продовженням повинна стати історія деросійщення України. Таким бачили логічний розвиток подій у всіх
ділянках життя незалежної Української держави, якщо вона швидко мала стати
справді українською і зайняти належне їй місце в колі національних держав світу.
Так сталося б, якщо б не було порушене основне співвідношення в нормальній
демократичній державі – співвідношення між владою і суспільством. Дисбаланс
між владою, її структурами та українським суспільством поглиблювався далі не
лише по політичній, економічній, культурній лініях, а й покотився – з погляду
державних і національних інтересів – вниз. Крім економічних та кримінальних
важелів, серед яких перехід економіки (зокрема, енергетичної її ділянки), збройних сил, зовнішньої й внутрішньої політики, інформаційної сфери під контроль
північно-східного сусіда стає чимраз відчутнішим і яскравішим. Було застосовано
перевірену сторіччями зброю – російщення. Не буду перелічувати його проявів у
багатьох ділянках сучасного “українського” життя – це робить автор цієї книжки.
Та справді боляче і моторошно стає від усвідомлення того, що таке дослідження й
сьогодні потрібне, актуальне, злободенне. Бо маховик російщення працює чимраз
швидше, різними методами (якщо злочини вважати методом), намагаючись ламати
національний опір.
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До позитивного боку нашого сьогодення належить, однак, свідомість того,
що спротив політиці російщення міцніє і здатний не лише викривати антиукраїнську діяльність сусіда і “власної” п’ятої колони, а й протиставляти їй справжні національні цінності, розвінчувати фальшування і викривлення історичної
пам’яті народу та його непривабливого сучасного становища. Низка проявів про
це свідчить. Провал святкування єднання зі “старшим братом” під покришкою
відзначення річниці Переяславської ради 1654 р. – фактичного початку поневолення України Москвою – один з переконливих прикладів того, як громадськість проігнорувала два президентські укази, видані на задоволення сучасної
Москви, москвоцентричної влади та олігархії. Намагання реставрувати культ
комуністичних вождів-зросійщувачів у вигляді ювілею вже призабутого суспільством підручного Москви Володимира Щербицького не знайшов жодного відгуку в українській громадськості, якщо не враховувати почуття огиди до функціонера, що приховував від народу чорнобильську катастрофу. Перетворення
23 лютого в день захисника вітчизни викликає у людей, які хоча б поверхнево
знайомі з історією цієї фіктивної дати (бо 23 лютого 1918 р. не було жодних переможних боїв під Нарвою – це абсолютна вигадка, яку розвінчала сама російська
історична наука, не кажучи вже про те, що Нарва дуже далека від України і слово
“вітчизна”, якщо під нею розуміти Україну, тут більше як недоречне), повне несприйняття. Але пропозицію відзначати як день Українських збройних сил річницю
перемоги українських військ над московськими під Конотопом 8 липня 1659 р.
владні структури зустріли по-бойовому, в штики. Зате запровадили в збройних
силах червоні (камуфлюючи їх під “малинові”) прапори та реабілітували російськокомуністичне звертання “товаріщ”. Законсервували антиісторичний термін Велика
вітчизняна війна (знову жонглювання зі словом “вітчизна”) замість загально прийнятого визначення Друга світова війна, так як і законсервували російські військові
бази в Україні. З новим завзяттям продовжується війна з українською книжкою,
з українською письменницькою спільнотою, з українською наукою та освітою, вириваючи їм з-під ніг фінансовий мінімум, потрібний для виживання тощо.
Викликає велику тривогу стан національної інформаційної безпеки, коли засоби масової інформації фактично передані в чужі антиукраїнські руки. Владні
структури, які так чи інакше, зберігають контроль над різноманітними ЗМІ (бо
знищують опозиційні видання), не вивчають зовнішню і внутрішню інформацію
про державу та націю, не паралізують і не спростовують дезінформацію. В Україні
немає державного інформаційного центру, який концентрував би відомості про
образ (імідж) нашої країни та її народу в російських засобах масової інформації
та протиставляв їм правдиві й об’єктивні дані. Взагалі існування українського національного інформаційного простору є під великим знаком запитання, – а хто,
чи що має давати захист від антиукраїнської ідеологічної диверсії як в середині
держави, так і поза її межами?
Ще раз: книжка Василя Лизанчука “Кайдани ще кують” дуже на часі. Бо
боротьба з російщенням України тягнеться вже четверте століття і тепер доходить
до чергового апогею: існує Союз “незалежних” держав, пакт чотирьох, загроза
енергетичної блокади, російський чорноморський флот, марево єдиного економічного і єдиного інформаційного простору, реальність поділу Керченської протоки
та Азовського моря. А коса Тузла – символ нової агресії.
Ярослав Дашкевич
1 березня 2004 р.
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ФАКТИ ПРОМОВЛЯЮТЬ, ВИКРИВАЮТЬ,
ОСУДЖУЮТЬ, СПОНУКАЮТЬ ДУМАТИ
Художній твір, особливо поетичний, здебільшого впливає на емоції читача;
публіцистика, попри свою емоційність, “раціональніша”, ніби апелює не стільки до
серця, як до розуму. Факти ж, без яких не може обійтися “конструктор” будь-якого
художнього чи публіцистичного твору, здатні своєю силою виконувати водночас і
функцію художньої літератури, і пристрасної публіцистики. Свідченням цього є
книга-хроніка відомого українського науковця, доктора філологічних наук, професора, академіка Академії наук вищої освіти України В. В. Лизанчука.
Тривалий час В. Лизанчук досліджує історичне тло функціонування української
мови, культури, з’ясовує, чому нині, на своїй рідній землі, наша мова подекуди
ще залишається пасинком, чому цураються її власні нерозумні діти.
Для написання і систематизації поданого у книзі матеріалу дослідник опрацював фонди найбільших бібліотек України і Росії, знайшов чимало цікавих документів у раніше “закритих” архівних сховищах. Це дало йому змогу створити
нову книгу, у якій кожний факт, кожна цифра мають конкретне наукове підґрунтя
і своєю силою здатні переконати того, хто лише хоче чути, відкрити світ тому, хто
не боїться світла, хто готовий зняти чорні окуляри перед істиною і попросити вибачення в рідної мови, культури, духовності за те, що свідомо чи ні був причетний
до їхнього приниження, ігнорування.
Новою книгою “Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка”
В. Лизанчук звертається до українського читача не вперше, бо знаний він багатьма своїми монографіями, документально-публіцистичними й науковими статтями,
брошурами, посібниками і підручниками з теорії і практики журналістики. Зокрема,
досі читачі мали змогу ознайомитися з його працями “О рідне слово, що без тебе
я?!”, “Навічно кайдани кували: факти, документи, коментарі про русифікацію в
Україні”, “З-під іга ідолів”, “Кайдани ще кують”...
За наполегливу працю на ниві українського державотворення Президія Головної
управи колишніх вояків-українців у Великобританії нагородила В. Лизанчука
“Золотим Хрестом Заслуги І класу”, а 20 грудня 2000 р. Президія Академії наук
вищої школи України присудила академіку В. Лизанчуку Нагороду Ярослава
Мудрого за значний здобуток у галузі науки і публіцистики. Ухвалою Комітету в
справах премії імені Івана Огієнка від 26 березня 2001 р. В. Лизанчукові присуджено Всеукраїнську Огієнківську премію у галузі науки. У 2001 р. фонд ВоляниківШвабінських при фундації Українського Вільного Університету в Нью-Йорку
нагородив В. Лизанчука дипломом і премією за книжку “Завжди пам’ятай: Ти
– Українець!” і “цим висловив подяку за цінний внесок до скарбниці української
культури”. За сотні публікацій у пресі, виступи по радіо і телебаченню Президент
України присвоїв В. Лизанчуку почесне звання “Заслужений журналіст України”.
...Факти, факти, самі лише факти. Без жодних коментувань, без будь-яких
пояснень автора. У книзі вони подані в хронологічному порядку, у чіткій послідовності. І хоча зібрані, відповідно осмислені ці факти, цифри і витяги з різних
офіційно-ділових, урядових, партійних документів, передовсім з актів Російської
імперії і СРСР, тобто мають різне походження, однак усі вони пройшли належну
авторську “експертизу” на достовірність; дібрані так, що ніби поглиблюють один
одного, сприяють всебічному розкриттю теми, а всі разом становлять яскраву кан-
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ву тих поневірянь, заборон, переслідувань та різних утисків, які випали на долю
українського народу, його мови, культури, духовності, звичаїв і традицій протягом
останніх кількох століть.
Подивування, обурення і спротив зароджується в серці кожного, хто осмислено вчитається в подані у книзі матеріали. Та хіба можна не дивуватися з того,
що, незважаючи на чисельні постійні утиски, які тривали не рік, не десятиліття,
а протягом більш як чотирьох століть (Читачу! Вдумайся! Протягом століть наші
“старші брати” з якоюсь сатанинською дикістю і впертістю хотіли нас позбавити
власного коріння), усе ж ворогам не вдалося знищити українство! Чи зуміла б таке
пережити інша нація, чи не стали б для неї смертельними такі заборони? Українці
ж, попри це, зберегли свою мову, свою культуру, своє національне “Я”.
Обурюєшся, бо що можна було хотіти від мирного народу, який віками засівав свою землю, ростив дітей, молив Бога, аби дарував дітям добру долю. Аж
прийшов “визволитель”, назвався “старшим братом” і змушує в чужій, далекій від
його дому хаті забути українцям батьківську мову, відректися від віри, молитви...
Спротив наповнює серце, бо й нині чимало засліплених, обдурених, не здатних
зрозуміти істину, готових іти на поклін до будь-кого, аби лише мати з того якийсь
матеріальний зиск, найчастіше російський рубль чи американський долар, і при
тому вдавати, що й нині в Україні українська мова так вже вкоренилася, що треба,
аби здала, ну хоча б трішки, для паритету, свої позиції задля російської мови.
Аякже! Це на кожному кроці в Донецьку, Луганську, Запоріжжі чи в Криму не
знайдеш російської книги, газети – тільки усі українські. Ой бідна та російська
мова, хоча й Москва за неї заступається. А хто допоможе нам, нашій мові, коли ми
самі у своїй державі не зможемо дати можливості для всебічного розвитку рідного
слова, культури, духовності, національної економіки.
... Минали роки, десятиліття, століття, розвалювалися старі імперії й виникали
нові, а полегшень українство не мало.Зокрема, одним з перших у книзі В.Лизанчук
навів факт, датований 1620 р. Саме тоді Собор Російської православної церкви
на чолі з патріархом Філаретом постановив перехрещувати вихідців з Литви та
Польщі. А оскільки українці мали віддавна славні традиції книгодрукування,
Москва взялася за знищення українського Слова, українського друку.
Якщо читач гадає, що така ганебна політика царської Росії не продовжувалася
і в наступні століття, він помиляється: наприклад, у серпні 1922 р. ЦК КП(б)У
вимагає пильно стежити за українськими книгами, бо вони, мовляв, несуть у собі
“шовинистический дух”.
А що говорити про вивчення української мови в школах – подані у книзі
В. Лизанчука факти засвідчують, що нас, українців, довели (саме довели, а не тому,
що “так уж исторически сложилось”, як тепер волають проросійськи налаштовані
вожді і вождики) до того, що українську мову у деяких регіонах можна почути
лише у селах, українськомовних же шкіл ніхто чомусь не поспішає відкривати.
Так, у цій праці Василя Лизанчука подано факти, документи геноциду, етноциду, лінгвоциду, які пережив український народ, але такий погляд на історію
України не створює депресивного настрою, соціального песимізму. Навпаки – засвідчує силу, невмирущість національного духу, глибоку закоріненість українців
у волелюбність, добродійність, впевненість, що всупереч колишнім і нинішнім
лиходіям розбудує й утвердить українську Україну.
Ця книжка допоможе читачам (цитую В. Лизанчука) глибше пізнати своє національне “Я”, відчути, що любов до України – акт найвищого діяльного духовно-
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національного самовизначення, зрозуміти, що зденаціоналізована людина втрачає
доступ до найглибшого національного колодязя духу і священних вогнів життя,
вона приречена на щезання.
Книга В. Лизанчука “Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка”
відображає об’єктивну, послідовну хроніку нищення українства передовсім з боку
найближчого її сусіда – Москви. Важливо підкреслити, що матеріали, подані у
ній, не закликають до помсти, не сіють ворожнечі між націями, а ніби радять найтісніше об’єднатися навколо того стрижня, що визначає і формує нас як народ, як
націю – української мови, культури, духовності. Ця праця спонукає замислитися
над словами Івана Франка, що не може бути тісного співробітництва між сусідами, якщо ми сидимо в болоті, а сусід зайняв позицію на міцному березі. Щоб
Україна мала міцний оберіг і берег водночас, вона повинна утвердити у кожній
клітині державного і суспільного організму одухотворююче українське Слово,
розбудувати ефективну економічну і політичну систему. Українці простягають
руку дружби всім народам, які підтримують нашу благородну, цілеспрямовану
державотворчу працю.
Українці – древня нація. Якщо наші діди і прадіди, попри усілякі біди і трагедії, усе ж зуміли донести до нас рідну мову, культуру, духовність, то гріх нам
не розвивати їх. Ми покликані зробити усе, аби рідне Слово сповна, голосисто
залунало на своїй землі, зайняло гідне місце серед мов світу!
							
Іван Крупський
Доктор історичних наук, професор
2008 рік

ЗАМІСТЬ ПІСЛЯМОВИ
(До книжки “Геноцид, етноцид,
лінгвоцид української нації: хроніка”)
Потрібна книжка
Автор цієї надто потрібної книжки зібрав і систематизував велике коло історичних джерел, які охоплюють період від середини ХІ ст. і до наших днів. Ці
документальні дані розкривають політику заборон, переслідувань, знищення та
різних утисків, які випали на долю українського народу, його мови, культури,
освіти, духовності, звичаїв і традицій протягом багатьох століть. Автор наводить
факти у хронологічній послідовності, додає власні пояснення, стислі коментарі. Це,
без сумніву, допомогло всебічно розкрити тему, яка й донині залишається гостро
актуальною і важливою для української нації. Навчально-методичний посібник
В. Лизанчук допоможе читачам глибше зрозуміти історію свого народу, з’ясувати
питання, чому правлячі кола сусідніх держав, у склад яких входили у свій час
українські землі, так наполегливо і затято проводили політику російщення, полонізації, мадяризації, румунізації.
Наведена хроніка геноциду, етноциду, лінгвоциду української нації не створює
депресивного настрою, соціального песимізму. Навпаки, – вона засвідчує силу
духу українців, їхню закоріненість у волелюбність, толерантність до інших наро-
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дів, впевненість, що всупереч нинішнім проблемам і труднощам, вони розбудують
заможну, національно-духовну і щасливу Українську державу.
Ознайомлення з наведеними у книжці документами сприятиме формуванню у
читачів української національної свідомості, громадянської мужності, обожненню
себе з єдиною історичною спільнотою, її символами, мовою, культурою.
2008 рік 						
Костянтин Кондратюк

Історія чужоземної агресії
Професор В. Лизанчук належить до відомих в Україні і за її межами дослідників українсько-російських відносин. Його праці “Навічно кайдани кували: Факти,
документи, коментарі про русифікацію в Україні (1995), “Завжди пам’ятай: Ти
– Українець” (1996), “Не лукавити словом” (2003), “Кайдани ще кують: Факти,
документи, коментарі про російщення в Україні” (2004) стали хрестоматійними. Без
зібраного в них величезного матеріалу не може обійтися жоден дослідник історії
російщення України та її наслідків.
Нова книжка професора В. Лизанчука продовжує тематику попередніх праць,
поглиблюючи й доповнюючи її новими матеріалами про геноцид, етноцид, лінгвоцид
української нації. У ній чимало нових документів, виступів у ЗМІ та інших фактів антиукраїнського спрямування доби незалежності. На жаль, останній перелік
становить значну за обсягом частину книжки і виразно засвідчує, що боротьба за
Українську державу триває і в наш час.
У хроніці послідовно відтворено історію чужоземної агресії проти України:
Росії, Польщі, Румунії, Угорщини. Важливо, що проблеми мови, культури, духовності, розвитку української нації розглянуто в широкому – історіографічному,
політичному й культурологічному контекстах. Тут подано багато не відомих раніше документів про голодомор, матеріали дискусій навколо ОУН, УПА. Автор
висвітлює, зокрема, поширення в інформаційно-культурному просторі України
спаплюженого Москвою образу українця, тлумачення українського національно-визвольного руху у специфічно російській, тобто негативній, ворожій моделі
тлумачення в істерично-звинувачувальному тоні.
Значення праці В. Лизанчука важко переоцінити. Вона, безперечно, сприятиме
шляхетній меті, з якою її написано, – вихованню в кожного українця духу національної самосвідомості, громадянської гідності, переконаного україноцентризму.
2008 рік							
Лариса Масенко

Сила незаперечних фактів
Книжка Василя Васильовича Лизанчука мусить бути видана як навчальний посібник, призначений для спеціальності “Журналістика”. Але не тільки... Потрібно
категорично зазначити, що такої книжки потребують не лише майбутні журналісти,
а й представники інших спеціальностей, а саме: історики, філологи, соціологи, політологи, а в ширшому розумінні – і всі гуманітарні галузі знання. Понад те, такої
книжки, виданої масовим накладом, потребує Україна, українська політична нація.
Потребує через те, що наявність спільної історичної свідомості є щонайважливішою
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ознакою нації як спільноти людей. Перед тим у нас не було історичної правди,
яка б могла стати підставою для вироблення такої спільної історичної свідомості.
Нам, українцям, її ще треба здобути, а потім утвердити в громадській свідомості.
Цій величній меті й послужить ця книжка.
Величезна кількість фактів, документів і джерел неспростовно доводять таку
очевидну після їхнього прочитання істину: український народ за роки перебування
в різних імперіях і державах був скалічений на етнічному та ментальному рівні, був
перетворений на духовного інваліда, його свідомість перетворена на палімпсест, з
якої чужинці намагалися змити український текст і натомість написати російський,
польський, румунський, угорський.
Росіяни, а найбільше російські політики, політично заангажовані російські
історики, українські наймити російських політиків люблять послуговуватись тео
рією, згідно з якою українці – невдячний народ, який добровільно відмовився бути
самим собою, відмовився від своєї мови, культури, відмовився читати українські
книжки, передплачувати українські часописи, самознищився, а тепер купка його
захисників, мовляв, прагне повернути колесо історії назад і відновити те, що безнадійно втрачено – душу народу, свідомість народу, його національну ідентичність.
Книжка В. В. Лизанчука розставляє все на свої місця і перевертає з голови на
ноги спотворену російськими ідеологами історію. Українці ніколи не відмовлялися
ні від своєї мови, ні від своїх духовних скарбів, ні від своєї державності. У них усе
це було відібрано силоміць чужинцями, зокрема Російською державою, зараженою
ідеєю російського месіанізму та світового панування.
У добірці документів В. В. Лизанчук особливо наголосив на тому, що з нинішньої незалежної України Росія намагається зробити неоколонію, ще одну російську державу, де б панувала російська мова й російська культура. Не шкодує
на це своїх нафтодоларів, зароблених українськими робочими руками, вкладає
величезні кошти в дестабілізацію політичної обстановки в Україні, експансію в її
інформаційний простір російського книжкового, журнального, ефірного продукту.
Книжка водночас озброює українського освітянина, українського патріота
необхідними знаннями, показує йому наочно агресивну політику Росії та інших
лиходіїв, спрямовану на знищення України й українців, дає йому підстави для
ідеологічного опору й спростування російських версій української історії. Сила
книжки В. В. Лизанчука полягає навіть не в тому, що він протиставив російській
брехні українську правду, а в тому, що він протиставив російській брехні документальну правду. З цього погляду створений ним навчальний посібник претендує на
визначне міжнародне значення, оскільки пропонує документи, а не інтерпретацію,
не історичну публіцистику, якій може й не повірити сторонній спостерігач, не
посвячений у старанно приховувані Росією її стосунки з Україною. Перекладена
англійською мовою й поширена в світі така книжка сприятиме розумінню світовою спільнотою становища українців у своїй батьківщині, а відтак і формуватиме
прихильну до нас думку світової громадськості.
Варто звернути увагу на книжку маркіза Астольфа де Кюстіна “Николаевская
Россия” (1839) з її знаменитим фіналом: якщо ваші діти будуть нарікати на Францію,
пошліть їх у Росію, – нехай вони знають, що є на світі країна, де людське щастя
неможливе, бо воно неможливе без свободи, а в Росії свободи немає (переказую
своїми словами). Хто з російської інтелігенції запротестував проти розгрому КирилоМефодіївського братства? Хто захистив Шевченка “определенного в солдаты с запрещением писать и рисовать”. Ніхто... А тепер ще й з’явився якийсь Бузина, який
говорить: правильно й зробили, треба ж було покарати за невдячність ...
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Зрештою, справа боротьби за наше визволення була б набагато легшою, якби
в історії працювала модель В. В. Лизанчука, що російська держава, яка б не
живилася постійним притоком сил з народного коріння, вже б давно занепала,
але вона отямилася після першої поразки й пішла в контрнаступ. Чому? Тому що
російський народ дає їй живлення. І російська інтелігенція так само служить тій
же хворобливій ідеї російського месіанізму. Чого варті дефініції Достоєвського
типу: “російський народ – народ богоносець”.
2008 рік 							
Ігор Михайлин

Генетичний код нації
Василь Лизанчук є автором багатьох видань, присвячених питанням утвердження національних духовних цінностей, відродженню української мови та розвиткові
культури. У цій праці всебічно розкрито геноцид, етноцид, лінгвоцид української
нації, осмислено роль мови в духовному житті нації взагалі і роль української мови
в житті українського народу зокрема.
На підставі ретельно проведених досліджень історичних документів та численних наукових і науково-публіцистичних праць різних авторів В. Лизанчук розповідає про мову як генетичний код нації, про розвиток нашої мови в різні періоди її
існування, про поневіряння й заборони, яких вона зазнавала в часи бездержавності
України та розкиданості по чужих державах, про українське національне відродження у 20-х роках ХХ ст. та його жорстоке придушення в роках 30-х.
У книжці є багато сторінок, де йдеться про злигодні української мови вже після
набуття нею статусу державної, а тепер уже і в юридично незалежній Україні. Автор
аргументовано викриває агресивні намагання тих, хто не хоче відродження України
як повноцінної сучасної європейської держави, хто хоче назавжди залишити недоторканними “здобутки” Московської імперії царських та більшовицьких часів
у російщенні українського народу, хто прагне будувати Україну без української
мови і національної культури.
Приклади з історії відродження рідних мов у Чехії, Болгарії та в інших країнах,
що звільнилися свого часу від колоніального ярма, свідчать, що все, яке силоміць
“історично склалося”, можна усунути й відродити мову народу на його споконвічній
землі. Адже мова, як відомо, – це фермент, що цементує націю і захищає її від розчинення в сучасному глобалізованому світі.
Щоб Україна не зникла з мапи світу, щоб українці й далі робили власний внесок до скарбниці світової цивілізації, нам треба зберегти свою мову, повернути до
її лона тих, хто з власної чи з чужої волі був від неї відлучений.
Саме цьому сприятиме праця Василя Лизанчука.
2008 рік 					
Олександр Пономарів

Історичне коріння
Сама назва цієї книги “Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка” дає підстави висловити впевненість у тому, що праця доктора філологічних
наук, професора Лизанчука Василя Васильовича за моральними пріоритетами по-
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винна бути розміщеною на вітринах музею української нації. Поняття “геноцид”,
“етноцид” і “лінгвоцид” не пусті для нашої – української – нації. Ми пройшли
через тортури фізичні, матеріальні і моральні. Ми маємо право відроджувати
втрачене. Ми зобов’язані зберегти свою мову, свою націю, свою державу. Адже
ми довго плекали надію! Такий лейтмотив навчально-документальних матеріалів
Василя Лизанчука.
З огляду на зазначене, цінність книжки не може бути гарною або високою; ця
праця – безцінна і вельми потрібна для розповсюдження на теренах всієї України
та за її межами.
Два десятиліття, виступаючи з лекціями в м. Кривому Розі, нині російськомовному регіоні України, я звертаюсь до студентів з питанням про те, чи зрозуміла
їм українська мова. Ще десять-п’ятнадцять років тому я отримував позитивну відповідь на своє питання від 15–25 % слухачів. Сьогодні, починаючи цикл лекцій,
присвячений етносоціології та етнолінгвістиці, на моє традиційне питання про
мову, вже 50–60 % студентів криворізьких вузів відповідають позитивно. Отже,
гора зрушена! Не всі студенти в нашому регіоні розуміються на українській мові,
далеко не всі студенти спілкуються українською, але всі вони розуміють юридичну і моральну необхідність володіти мовою держави, в якій отримують освіту й,
у майбутньому, роботу. Час та наполеглива праця таких фахівців, як професор
В. В. Лизанчук роблять свою високу справу.
Хронологія викладу фактів, цифр, подій додатково підтверджує документальний, отже, об’єктивний, характер викладу. Самі факти утворюють картину, починаючи з далекого минулого, безпрецедентного і поступового, цілеспрямованого
прагнення та втілення геноциду українського народу, “витравлювання” зі свідомості
українців будь-яких ознак українськості.
Розподіл фактичного матеріалу за періодами та століттями надає рукопису ознак
не тільки документальності, а й характеризує матеріал як ретельно зібраний та цілеспрямовано аналізований. Приємно зазначити, що автор починає кожний період
розповіді про ганебну антиукраїнську політику чужинців з мудрих слів попередників
та філософів, майстрів слова та вчених. Така структурна особливість підтверджує
зв’язок професора В. В. Лизанчука з його історичним корінням, попередниками,
засвідчує любов і тендітне ставлення до перлин: української мови, культури, духовності. Висловлювання відомих попередників надають книжці характеру не випадковості її появи, закономірності й стійкої тенденційності у захисті рідної мови,
нації, народу України.
Багато яких фактів, поданих професором В. В. Лизанчуком, мають оцінні
резюме. На мою думку, такі нотатки, оцінки, коментарі вкрай необхідні читачеві
для формування відчуття національної гідності та автохтонності сьогоднішньої
студентської та шкільної молоді. Іншими словами, кожний читач може після ознайомлення з майбутньою книгою відчути, з одного боку, огидність до чужоземних
політичних винищувачів української мови та нації, з іншого боку, відчути гордість
за незламність своїх предків, свою власну стійкість до багатовікового геноцидного
знищення. Вважаю подібні оцінні зауваження об’єктивно зумовленими.
Ця книжка доктора філологічних наук, професора Лизанчука Василя Ва
сильовича має історичне визначальне значення для України.
2008 рік 							
Олесь Холод
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В ОБОРОНІ ДУШІ НАЦІЇ – УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Рукопис нової книжки Василя Лизанчука “Творімо разом Україну!”, переднє
слово до якої пишу, викликав у мене такі роздуми...
Останнім часом з гіркотою доводиться констатувати посилення однієї насторожуючої тенденції: як тільки українці у себе вдома проявляють бодай найменші
потуги подолати насаджуваний століттями російською імперською машиною принизливий комплекс хохла-малороса, як тільки активізуються спроби національно
свідомої інтелектуальної еліти неупереджено й спокійно розібратися в окремих
моментах непростої історії свого народу, ствердити грубо витіснену на узбіччя
суспільно-політичного життя молодої Української держави її мову, культуру,
пізнати справжніх, а не нав’язаних ззовні героїв, усвідомити й належно поцінувати свою самодостатність, окремішність, зрештою своє гідне місце у спільному
європейському домі, – відразу ж виникає, ніби диригований чиєюсь невидимою
рукою, шалений, прямий чи опосередкований, спротив.
Скажімо, не встигли ми порадіти запровадженню своєї нової національної валюти, яку в деяких періодичних друкованих органах так званої масової столичної
преси, що видається, зазвичай, не державною мовою, з’явилася серія викривальних,
замішаних на зоологічній ненависті до українства, статейок фактично про всіх особистостей, портрети яких зображені на гривнях, – від Володимира Великого до
Лесі Українки й Тараса Шевченка. На їхню думку, всі ті князі, гетьмани та поети
як не вбивці, то якісь хворобливі збоченці.
Тільки почали старші й молодші городяни масово навертатися до культури
своїх пращурів, охоче ходити на фольклорно-етнографічні концерти в часи недавніх оглядів-звітів творчих колективів областей, як такі огляди відразу ж за
чиєюсь адміністративною вказівкою повсюди припинили. Натомість київський
палац “Україна” з відома інтелектуально убогих можновладців віддавна вже став
своєрідною філією московського концертного залу “Росія”. Замість української
музики, народної пісні з екранів телевізорів і радіоприймачів, у залах ресторанів,
барів та забігайлівок по всіх українських просторах цілодобово нав’язують масовій
свідомості або вульгарний суржик розкрученої “зірки-провідниці”, або тюремний
шансон, або знову ж таки попсу сусідньої держави.
Тільки задумала була нова українська владна команда відразу після минулих
виборів навести лад у національному інформаційному просторі, змусивши кіно- і
телевиробників бодай половину своєї продукції дублювати державною мовою, а
на єдиному першому національному телеканалі, запровадивши дикторський переклад інтерв’ю державних чиновників, які вперто не хочуть користуватися на
службі державною мовою, як з вуст відомого своїм зневажливим ставленням до
українського питання колишнього віце-прем’єр-міністра з гуманітарних питань
вже прозвучало невдоволення: мовляв, це суперечить інтересам громадянського
суспільства, ущемляє права російськомовного населення. Про ущемлені права
українців в Українській державі тут, звичайно ж, не йдеться.
Одна з останніх акцій, добре зрежисованих у Москві й підтримана численними
холуями з табору явних і прихованих ворогів відродження української України,
– справжня істерія довкола спроби українського міністерства культури дати можливість українцям бодай на сімнадцятому році державності дивитися в себе вдома,
в кінотеатрах фільми українською мовою. По суті, чи не з усіх телеканалів та сторінок регіональної і центральної преси посипалися погрози страйків, залякування

107

мільйонними економічними збитками й акціями протесту тих, хто чомусь усе ще
не розуміє чи, радше, не хоче “розуміти” в Україні її державної мови.
Ми тільки тепер починаємо усвідомлювати всю серйозність і небезпеку такого
шаленого спротиву українському відродженню, як і те, які сили, кошти й цілі за
тим стоять. Усвідомлюємо й те, що вже настала пора не мовчати, коли тобі плюють
у душу, коли тебе дедалі нахабніше принижують, коли все голосніше і впевненіше
заявляють, хто насправді у твоєму домі хазяїн. Настала пора активніше привертати
увагу громадськості до вже, на жаль, частих випадків на сторінках друкованих
видань відвертої українофобії, в які б шати вона не вдягалася, під якими б гаслами
вона не проводилася. І давати їй належну відсіч.
Щоправда, не так уже й багато серед нас тих, хто завжди готовий давати таку
відсіч. Не криками, не політичною тріскотнею, не мордобоєм перед поставленими
наперед телекамерами, а щоденною, впертою, послідовною і переконливою працею
Словом. А ще – небайдужою громадянською позицією, яка закликає не мовчати,
яка спонукає діяти.
Прикро, але в наш розбурханий, розтривожений, до абсурду спрагматизований
час, позначений суцільним розчаруванням усіх верств українського суспільства через чергову (вже вкотре!) продажність, аморальність та особистий егоїзм політичної
еліти (як з лівого, так і з правого берегів), її мало чи не суцільною корумпованістю
така позиція українського інтелігента якось непомітно відійшла на задній план.
Авторитетний голос української інтелігенції в нашій державі став справді
звучати рідше. Менше до нього стали прислуховуватися й можновладці. І в цьому
вбачається переривання потужної колись традиції, яка в минулому завжди вивищувала в ієрархії суспільних цінностей справжнього інтелігента, спонукала перехожого знімати перед ним шапку.
Вивчаючи підшивки української періодики та наукових збірників дорадянської
доби, як також і часописи української діаспори попередніх десятиліть, ретельний
дослідник не може не помітити однієї промовистої деталі: на сторінках цих видань
надто рясно подавалися гострі публіцистичні матеріали на злобу дня. Здебільшого
це публікації тих, кого сучасники (та й ми тепер, за їхнім прикладом) називали
подвижниками національної ідеї, виразниками народних душ та устремлінь, невтомними сівачами на українознавчій ниві, а то й просто – скромними ратаями
на науковому (літературному, освітньому, культурологічному, журналістському,
видавничому, редакторському тощо) полі.
Що вже говорити про різноманітні за жанрами й обсягом матеріали, про новинки українського друку. Вихід у світ, скажімо, української книжки кожна проукраїнськи налаштована редакція прагнула показати як подію, до якої мав бути
прилучений кожний свідомий український громадянин. Бо йшлося про видання,
які піднімали народ з колін, спонукали його думати, навертали до замулених духовних криниць, з яких зманкурчені, зденаціоналізовані, принижені антиукраїнською
владою земляки діставали відповіді на вічні наші запитання: хто ми, чому ми такі,
що з нами сталося і хто в цьому винен?
Саме такі книжки, що піднімають народ з колін і спонукають думати, повертають історичну пам’ять, творить сьогодні відомий український учений і громадський
діяч Василь Лизанчук. Його ім’я можна з повним правом віднести до когорти тих
сучасних українських інтелігентів, для кого завжди чужою була улюблена приповідка малоросів “моя хата скраю”.
“...Учи неложними устами сказати правду” – так назвав передмову до однієї з
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книг Василя Лизанчука відомий український історик академік Ярослав Дашкевич.
Назвав влучно, переконливо, правдиво. Бо своїм багатогранним, насиченим добротворчими справами життям Василь Васильович давно вже довів, що має право саме
такими устами учити інших говорити правду. Говорити колегам, друзям, студентам,
десяткам тисяч читачів своїх численних книг та статей, сотням тисяч українських
слухачів і глядачів у своїх численних телевізійних і радіопередачах, у щоденному
спілкуванні зі знайомими і незнайомими людьми. І говорити так, аби йому вірили.
Обґрунтовуючи високий чин професії журналіста, редактора, видавця через
формулу трьох “П” (професіоналізму, порядності і патріотизму), у конкретиці прикладів із життя наших сучасників, я давно вже називаю своїм студентам прізвище
цього сивочолого, доброго і щиросердного львівського професора і журналіста.
Спробую крізь призму цих трьох ключових слів обґрунтувати свій вибір.
Професіоналізму в публіцистиці, літературній критиці, а згодом і в філологічній науці, Василя Васильовича вчило передусім життя.
Юний випускник сільської десятирічки з гуцульської Коломийщини пройшов
на початку добру школу своєї “районки”, куди дописував ще з восьмого класу і
куди запросили його коректором, згодом – кореспондентом, заввідділом сільського
господарства. Затим була тривала в часі праця на різних журналістських посадах в
обласній газеті “Прикарпатська правди”, на обласному та республіканському радіо
(остання – в ранзі власного кореспондента Українського радіо в Івано-Франківській
області). Журналістську освіту здобував заочно вже після армії.
У науку Василь Лизанчук прийшов уже в зрілому віці. Кандидатську захистив
після сорока, а докторську – після п’ятдесяти прожитих літ. Але саме ці роки, насичені результативною працею безпосередньо в газетному, телерадійному цехах, дали
йому право посісти в молодому українському журналістикознавстві своє вагоме місце.
Місце непересічного й авторитетного вченого, теоретичні і методологічні розробки
якого ґрунтувалися не на компіляції вже опублікованих кимось джерел, а на глибинному вивченні й узагальненні журналістської практики, безпосереднім учасником
і творцем якої він був і є понині. Професор Лизанчук – один із тих учених, який
своїми численними науковими працями сміливо поламав стверджуваний протягом
десятиліть совєтський стереотип наукового тексту як особливого виду писання, що
створювався за принципом “що незрозуміліше, то науковіше” (за словами героя
немеркнучого фільму “За двома зайцями” Прокопа Сірка “говорить так занавчено,
аж страшно”). Його тексти легко і з цікавістю читають як учені, так і студенти,
школярі. Бо вони мають легкий, доступний стиль викладу. Бо їхній автор – людина,
яка глибоко знає і любить те, про що пише, чим хоче зацікавити читача.
Порядність Василя Васильовича проглядається і в текстах (бездоганно довершених як змістово, структурно, так стилістично), і в безпосередньому спілкуванні
(вишуканий стиль класичного, на жаль, зникаючого, галицького інтелігента, який
важко свідомо набути, якщо не мати вродженого коріння).
Мені не раз доводилося спостерігати, як поводиться Василь Лизанчук у ситуаціях
неординарних: коли в залі нагромаджується певне емоційне збурення, коли обговорюють якусь складну дисертацію, розгорається якась жвава наукова дискусія. Жодної
нотки менторського тону, зверхності, зарозумілості ви не помітите у виступі вченого.
Вміння побачити позитивне, сконцентруватися па ньому, зробити з нього певний житейський урок. Це поведінка людини самодостатньої, виваженої, інтелігентної, порядної.
Відповідь на те, як розвивалася і стверджувалася така риса характеру, я віднайшов у бібліографічному покажчику Василя Лизанчука, що вийшов друком на-
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передодні його 65-річчя. Уважно переглядаючи назви його численних публікацій,
не можна не звернути уваги на те, що переважна їхня частина присвячена сільським трудівникам. Попри суцільну компартійність тодішньої радянської преси, в
ній було немало людяного, доброго. Принаймні, журналіст районної чи обласної
газети міг тоді сміливо стати на захист простого трудівника, ображеного місцевими чиновниками-самодурами – бригадиром, головою колгоспу чи інструктором
райкому. Може тому й вірили так прості селяни силі друкованого слова, бачачи
в такому небайдужому журналістові, готовому допомогти, останню інстанцію в
пошуках правди.
Для багатьох простих сільських трударів у ті роки Василь Лизанчук обстоював
цю правду. Він захищав їх, пам’ятаючи про своє сільське коріння, добре знаючи
печалі й труднощі життя рядових колгоспників, – людей згорьованих і випрацюваних на новій, радянській, панщині, але все ще добрих, щирих, порядних.
Саме таку, виховану на багатовікових традиціях українського села, людську
порядність і взяв із собою журналіст і науковець як дороговказ на свої непрості
житейські розстані.
Дещо про патріотизм Василя Лизанчука. В одній із відповідей на анкету, яку
я завжди “запускаю” після викладів своїх лекцій в університетах Сходу і Півдня
України, студентка написала приголомшливу фразу: “Я не боятимуся тепер говорити у нашому всуціль зросійщеному місті українською мовою, як і про фах,
який здобуваю. Раніше, до Ваших лекцій, мені було соромно признаватися поза
університетом, що я вчуся на українській філології”.
Отож, мало бути професіоналом своєї справи, треба бути ще й патріотом.
Принаймні тепер, у нашій знекровленій духовно, зневіреній ідейно і розпроданій
між олігархічними кланами Україні, яку численні приховані і явні вороги хочуть
у черговий раз розіпнути, а українців позбавити права бути господарями на своїй
землі, у своїй хаті.
Василь Васильович Лизанчук належить до когорти тих працівників вищої школи України, кому по-справжньому болить душа за долю України. Він не очікує,
склавши руки, як значна частина української інтелігенції (мовляв, а що від мене
залежить?), а працює. Його робочим інструментом було її залишається Слово. І
не лише те, що професійно й небайдуже мовлене з професорської кафедри, а те,
що в тисячах примірників розходиться поміж людьми, закликає їх пам’ятати своє
коріння, не бути байдужими.
Варто лише навести назви книжкових видань авторства Василя Лизанчука, які
вийшли у світ за останні роки в різних видавництвах, аби переконатися в тому,
яке житейське кредо обрав для себе цей Учений і Патріот: “О рідне слово, що без
тебе я?!”, “Засоби масової інформації про русифікаторську політику в Україні”,
“Навічно кайдани кували: Факти, документи, коментарі про русифікацію України”,
“Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”, “З-під іга ідолів”, “Не лукавити словом”,
“Кайдани ще кують”, “Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка”.
Він – автор декількох підручників і посібників.
Чергова книжкова “Творімо разом Україну!” – новинка від професора Василя
Лизанчука, яка логічно продовжує розвиток попередньої проблематики. Це видання
можна без перебільшення назвати книгою-енциклопедією, книгою-набатом, білою
книгою принижуваного століттями “старшим братом” всього українства.
Спокійно і виважено, без найменшого емоційного збурення, але на численних
фактах і документах автор показав не лише московську лиходійність тривалої в часі
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асиміляції українців, а й нинішні, прямі і приховані методи російщення України, яку
не з меншим ентузіазмом, ніж російські правителі, здійснюють сьогодні новоявлені
братчики – наші “землячки” перефарбованих україножерів-державотворців. Чимало їх
посідають високі пости у державних кабінетах як місцевого, так і центрального рівня.
Ось багатий матеріал для аналізу, роздумів, інформації, який варто публікувати
повсюдно. Але хто його помістить? Невже керівники редакційних колективів усіляких
“вєдомостєй”, “фактов”, “ізвєстій”, “комсомолок”, на сторінках яких уже віддавна
стверджується принцип побудови не Української держави, а “гражданского общества”,
в якому немає місця “насильственной украинизации русскоязычного неселения”.
На особливу увагу заслуговує ця книга. Хто досі вважає, що українську мову
забороняли й обмежували лише царськими циркулярами, над нею сміялися, її принижували лише за часів бездержавності, той глибоко помиляється.
Хто прочитає з цієї книги бодай ті сторінки, на яких ідеться про факти такого
нищення вже в роки української незалежності, вочевидь мимоволі поставить перед
собою питання: в якій країні ми живемо, куди йдемо, про яку культуру й чию
духовність дбаємо? І як тут не погодитися з Василем Васильовичем: захисникам
російської мови в Україні не йдеться про двомовність ані на регіональному, ані
на загальнодержавному рівні. Їм ідеться про збереження у східних і південних
областях і подальше територіальне розширення російської одномовності, а разом з
нею і стану провінційної постколоніальної асимільованості, культурної, розумової
й економічної залежності населення України від сусідньої держави. Яскравим свідченням цього є послання російського Президента Дмитра Медведєва українському
Президентові Віктору Ющенкові. Його суть – не випускати Україну ні за які гроші
зі сфери московського впливу. “Росія дійшла до межі, вирішивши використати агресивно-наступальні дипломатичні й політичні дії відносно України” (Л. Кравчук).
Свого часу великий український учений-державотворець Іван Огієнко, переймаючись з-за кордону долею нашої мови, залишив нам для роздумів ось ці глибоко
проникливі і переконливі слова: “Мова – душа кожної нації, її святощі, її найцінніший скарб. У мові – наша стара й нова культура, ознака нашого національного
визнання... І поки живе мова – житиме й народ як національність. Не стане мови
– не стане й національності: вона геть розпорошиться поміж дужчим народом...”.
Оптимістичну за духом книгу Василя Лизанчука “Творімо разом Україну!”
варто перечитати не лише вченим, викладачам, учителям, школярам, широкому
читацькому загалу, а й передусім державникам. Переконаний: частинка душі автора-професіонала, порядної людини, патріота – передасться кожному. І спонукатиме
до добротворення – на нашій, українській, землі; до ствердження національної
гідності – в наших душах, у наших помислах і діях.
2009 рік							 Микола Тимошик
Доктор філологічних наук, професор

СВІТОГЛЯДНА ПОЗИЦІЯ ВЧЕНОГО,
ПЕДАГОГА, ПУБЛІЦИСТА
Автор нової, вже третьої, книги “Кроки...” Василь Васильович Лизанчук –
добре відома особистість як в Україні, так і за її межами. Маю честь знати його з
1960-х років, коли працював у Коломиї, а відтак в Івано-Франківську. Блискучий
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публіцист, Майстер та Учитель журналістики, Наставник творчої молоді, Вчений,
Педагог, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри радіомовлення і
телебачення Львівського національного університету імені Івана Франка, лауреат
премії ім. Івана Огієнка, академік Академії наук вищої освіти України. Коли вийшла у світ друга книга “Кроків”, ми з дружиною написали Василю Васильовичу:
“Дуже оригінальний задум і унікальна його реалізація. Ти тут не сам, за Тобою і
разом з Тобою – родина, друзі, колеги, інтелект України... Ти не Прикарпатське,
не Гуцульське, не Галицьке, а загальноукраїнське явище”. Ці слова повною мірою
можна віднести і до нових “Кроків...”. Пишу “нових”, бо впевнений: вони – не
далеко останні!
Крок – це рух, хода, це певний етап у житті, в розвитку науки, освіти, освоєнні
чи досягненні чого-небудь. Крок – це поступ, успіх, прогрес, перехід до нової якості. У праці “Що таке поступ?” Іван Франко наголошував, що поступу відповідає
поняття нове. Так ось: маємо нові роздуми вченого, логічне продовження двох попередніх “Кроків...”, презентованих моїм приятелем по Київському національному
університету імені Тараса Шевченка, видатним українським ученим, педагогом,
публіцистом і патріотом, нині вже покійним Анатолієм Погрібним. У вступному
слові до першої книги він наголошував, що вона “для людей, для України”, а
водночас і для самого автора, оскільки давала змогу підсумувати і самокритично
оглянути свій доробок, взяти розгін для подальших кроків, визначити нові горизонти творчості. Представляючи другу книгу, Анатолій Григорович зазначив, що
її автор активно, цілеспрямовано оре і засіває здоровим, національно наснаженим
зерном-словом науково-публіцистичну ниву, прополює суспільний лан від невігластва, аморальності, бездуховності, цинізму. Сьогодні маємо підстави стверджувати,
що орач не втомився, він і далі цілеспрямовано, наполегливо і самовіддано живе
і працює для України.
Ключова ідея третіх “Кроків...” – це, з одного боку, створення наукового
підґрунтя для утвердження українськості в Україні, формування українського
культурно-освітнього ландшафту, виховання національно-державницької свідомості,
збереження духовних цінностей, патріотизму, а з іншого – обґрунтування шляхів,
методів оборони України від тотального російщення, втягування її до так званого
“Русского мира”, таких її складових, як окупація інформаційного простору, насадження малоросійської свідомості, поглинання українських церков тощо. Книга
є бібліографічно-інформаційною та змістовно-тематичною, вона побудована за
хронологічним та жанрово-видовим принципом. У бібліографічній частині подано
близько тридцяти назв авторських книг 1974–2011 рр. та відомості про рецензії на
них. Відрадно, що з переліку не випали видання радянських часів, у тому числі
– путівники-довідники “Радянське Прикарпаття”, які запам’яталися не політичними штампами, властивими для тієї доби, а насамперед яскравими розповідями
про славну історію, унікальну природу і чарівну красу сіл та міст Прикарпаття,
згадками про чудових людей краю – трудівників полів, ферм, промислових підприємств, лісового господарства, працівників освіти і культури, борців за національне визволення. Сюди належать і перші навчальні посібники й наукові студії
про вплив радіо і телебачення на виховання громадянської та соціальної активності
особистості, про формування журналістської майстерності, про роль засобів масової
інформації в духовному відродженні України та ін. Ці книги цікаві й тим, що порівняно з наступними подібними за жанром виданнями дають змогу простежити,
як невпинно зростав творчий потенціал автора, як шліфувалося і набувало нового
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звучання його журналістсько-публіцистичне слово, як розширювався діапазон його
дослідницьких інтересів, збагачувалася тематика публікацій.
Принципово нова сторінка, своєрідний перелом у творчості дослідника і журналістській практиці пов’язані з відновленням державної незалежності України. У рік
ухвалення Акта проголошення незалежності України Василь Васильович блискуче
захистив докторську дисертацію, що розширило можливості, аби своїми науковими
розвідками і практичною діяльністю ще активніше долучитися до утвердження і
зміцнення національної державності, до відстоювання національної ідеї та захисту національних інтересів України, до виховання нової генерації журналістських
кадрів. З цього погляду знакове значення мають його книги “Навічно кайдани
кували”, “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”, “З-під іга ідолів”, “Кайдани ще
кують”, “Не лукавити словом”, “Творімо разом Україну!” та ін. На окрему увагу
заслуговує глибоке історико-джерелознавче дослідження “Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка”, презентуючи яке у часописі “Українознавство”
(2009, №1), я назвав енциклопедією відомостей про зловісне нищення України,
хронікою злочинів шовіністів, комуно-реваншистів, яничар-малоросів супроти
української нації. Його логічним продовженням стала нова монографія “Історія
російщення українців” у співавторстві з Миколою Рожиком, оприлюднена в 2011 р.
У ній на великому, різноманітному та репрезентативному джерельному матеріалі
висвітлено українсько-російські взаємовідносини, розвінчано московську політику
загарбання, поневолення і колоніального гноблення України як в умовах Російської
імперії, так і Радянського Союзу.
У другій частині “Кроків...” репрезентовано не лише назви, але й стислі
анотації наукових та публіцистичних статей, радіо- і телепередач 2005–2011 рр.
В. Лизанчука. Вражає діапазон їхньої проблематики: від з’ясування сутності журналістської інформації, обґрунтування концептуальних засад і стандартів журналістського професіоналізму, національних пріоритетів у політичній та журналістській
діяльності до обстоювання історичної правди і збереження національної пам’яті,
духовної безпеки, оборони національного інформаційного простору, свободи слова
і рідної мови. Як фаховий історіограф і джерелознавець, повністю солідаризуюсь
з глибоким переконанням автора, зафіксованим у численних публікаціях, теле- і
радіоматеріалах, про те, що “без української мови немає України у себе і у світі”.
Історія етнічних цивілізацій наочно доводить, що народи, які потрапили під чужоземні жорна асиміляції і не зуміли зберегти свою рідну мову, опинилися в забутті
або в червоній книзі відмираючих етносів. Дослідник не оминув таких гострих проблем, як національна ідентичність, національні інтереси, глобалізм і націоналізм,
голодомор, моральність і аморальність у політиці та журналістиці тощо.
Незважаючи на труднощі, кризові явища, поразки, Василь Васильович ніколи
не впадав у депресію, тим більше у відчай, він завжди з життєдайною вірою дивився і дивиться у майбутнє, але його душа не сприймає будь-якої несправедливості,
кривди, тим більше, коли це стосується свого народу, своєї Вітчизни. Тому він, як
і раніше, глибоко обурюється тим, що й на третьому десятиріччі з часу відновлення
державної незалежності Україна залишається в зоні загроз національній безпеці,
під потужним пресингом російського ідеологічно-політичного режиму, який дедалі
більше набуває тотального характеру, опановуючи не лише фінансово-економічну,
інженерно-технічну, науково-освітянську, культурно-мистецьку, духовно-релігійну
сфери, але й найбільш вразливий – мовно-інформаційний простір: радіо-телевізійний, книго-видавничий, газетно-журнальний.
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Півстоліття знаючи В. Лизанчука як людину, науковця, публіциста, не перестаю захоплюватись, яким талантом наділив його Бог, яке мистецтво журналістської майстерності він опанував. Це справжній майстер публіцистичного портрета.
Його статті, передачі, рецензії, презентації про Романа Андріяшка, Володимира
Здоровегу, Дмитра Гладуняка, Володимира Качкана, Івана Крупського, Петра
Дем’янюка, Ігоря Михайлина, Василя і Володимира Пилип’юків, Олександру
Сербенську, Василя Стефака, Миколу Савчука, Дмитра Юсипа та інших сповнені
високого почуття гуманізму, великої поваги до людини, її особистості, об’єктивністю
оцінок інтелектуальної творчості людей.
Родзинкою книги стала бібліографія анотованих відгуків ученого на докторські
та кандидатські дисертації або на їхні автореферати 1992–2011 рр. Досі подібні
жанри наукової продукції майже не оприлюднювалися. Утім вони мають самостійне, критично-прогностичне значення для постановки і вирішення наукових
завдань, для подальшого нарощування знань, містять як оцінні положення, так і
погляд науковця на актуальність, новизну і значущість проблеми. Цей різновид
наукової продукції переконує, яку колосальну дослідницьку роботу проводить
Василь Лизанчук, готуючись виступити офіційним опонентом чи рецензентом, демонструють високий рівень інтелекту та ерудиції. Водночас ці відгуки засвідчують
багатогранність його наукових інтересів, широку географію, великий часовий вимір
і тематичне багатство дисертаційних студій, велику зацікавленість підвищенням
якості підготовки національних дослідників у сфері теорії та історії журналістики,
діяльності засобів масової інформації.
Доказом сказаного слугують відгуки на дисертаційні дослідження та ав
тореферати Олени Рясної про видавничу та редакторську діяльність Михайла
Максимовича, Андрія Міщука про громадську та наукову діяльність Юліана
Целевича, Миколи Васильчука про українські видання в Коломиї (друга по
ловина ХІХ–ХХ ст.), Дмитра Миронюка про Симона Петлюру як редактора
“Украинской жизни”, Олесі Дроздовської про українську пресу повітових міст
Галичини 1920–1930-х років, Вікторії Хоню про діяльність видавництва “Вік”
(1894–1919), Олега Богуславського про пресу міжвоєнної української еміграції в
Європі, Олега Романчука про історичну публіцистику як складову державотворення та самоорганізації громадянського суспільства, Володимира Скляра про зміни
національного складу та мовної структури населення України (1959–1989 рр.),
Майї Нагорняк про інформаційне мовлення Національної радіокомпанії України,
Людмили Павленко про Всесвітню службу радіомовлення України, Інни Пенчук
про регіональне телебачення і радіомовлення, Марії Бурмаки про технологію
створення контактної телевізійної програми, Ірини Копистянської про тенденції
сучасного книговидання та ін.
Опонент підтримав позицію Марії Андрющенко в пошуках шляхів творення
іміджу телебачення України, солідаризувався з її тривогою про те, що українські
ЗМІ перестали панувати в інформаційному просторі України. Він зазначив, що
на телебаченні працює чимало журналістів, для яких інтереси України є чужими. У відгуку на працю Світлани Криворучко про професійну етику журналіста
вчений привернув увагу і до прогалин дослідження, зазначив, наприклад, що
вона оминула працю К. Костіва “Моральні й етичні засади журналіста”, погляди
Івана Франка на проблему, викладені в його працях “Поза межами можливого”,
“Слово про критику”. Належну заохочувальну оцінку дав В. Лизанчук працям з
новими підходами до ЗМІ, зокрема Ольги Сухомлин про толерантність як орієнтир
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професійної діяльності журналіста, Ігоря Балинського про українські політичні
Інтернет-комунікації.
Співзвучним до цих сюжетів є розділ анотованих матеріалів про самого автора.
Це і статті до ювілеїв, інформації про його участь у наукових конференціях та інших
заходах, рецензії на праці. Вони засвідчують, що праці В. Лизанчука мають високий
коефіцієнт дієвості, корисності, їх вивчають, цитують, на них посилаються як прихильники, так і недруги. Читач неминуче зверне увагу не лише на позитивні оцінки,
а й на упереджену критику. Наведено, зокрема, уривки з книги російського автора
Л. Соколова “Осторожно: “украинство”. – (М. : ФондИВ. – 2009. – 352 с.) щодо
статей В. Лизанчука “Пізнаймо правду” в газеті “За вільну Україну” (2002 р.).
Автор обурений оцінками В. Лизанчука двох підручників “История России” (2000,
2001 р.), статті редактора “Крымской правды” М. Бахарєва і особливо статті
“Русский вопрос” голови партії “За Русь єдиную” А. Свистунова в газеті “Русский
мир”. Що ж так роздратувало московського автора? А те, що В. Лизанчук назвав
речі своїми іменами, наголосивши, що Свистунов популяризує стару, як московський імперіалізм, тезу, мовляв, “предки современых украинцев считали себя
тоже русскими”, і ніби, тепер усвідомлюють себе частиною “Русского мира”. У
цьому зв’язку упорядник цілком слушно наголосив, що книга Л. Соколова, як і
інші публікації українофобів, – невіддільні від концепції “Русского мира”, яку
так активно пропагує і намагається нав’язати Україні московський патріарх Кіріл.
До розділу рецензій щільно примикають офіційні і приватні листи 2006–
2011 рр. Василя Васильовича та адресовані йому. Вони віддзеркалюють масштаби
його людських контактів, велике коло інтересів. Йому повідомляють про важливі
події, знахідки, відкриття. Зокрема, Михайло Лукінюк повідомив, що в газеті
“Вечірній Київ” у 1996 р. було опубліковано статтю В. Петровського під назвою
“Тридцять три нескорені українці”, в якій фігурує такий факт: у 1951 р. студенти
Харківського університету відмовилися складати іспит російською мовою. Тоді
800 з них було репресовано, а 33 студентів на закритому засіданні суду засудили
до смертної кари. На 10-річчя цієї події 23 травня 1961 р. студенти Київського
університету ім. Т. Г. Шевченка написали чорною фарбою як символ пам’яті число
“33” на стінах та підлозі семи приміщень. Є тут і бюрократичні листи-відповіді
можновладців на прохання і тривожні повідомлення вченого.
Образ ювіляра був би обділеним і неповноцінним, якби не останній, чи не
найбільший і найцікавіший розділ третіх “Кроків...” – “Есеї, рецензії, відгуки,
анотації”. Тут зібрані як публіцистичні твори самого автора, так і численні відгуки, рецензії провідних науковців, письменників, публіцистів, громадських діячів України і зарубіжжя, учнів ученого, його земляків і побратимів. Уважаю за
доцільне подати лише один уривок із розлогого есея доктора філософських наук,
авторитетного політолога і громадського діяча Олега Гриніва під промовистою
назвою “Від батьківського порога до собору незалежності”. Автор взяв за епіграф
слова батька ювіляра Василя Петровича Лизанчука: “Скрутно тобі сину, але назад вороття нема. Щоб упевнено йти обраною дорогою, треба висповідатися перед
собою, покаятися, спокутувати гріхи”. Син з честю виконує батьківський заповіт, він покаявся як колишній член компартії і радянський журналіст й активно
включився в боротьбу за українську незалежність, самостійність і соборність,
за українську Україну, за українські ЗМІ. Знахідкою В. Лизанчука як ученого,
публіциста і педагога є звертання до помислів творчої молоді – старшокласників,
студентів, магістрів, аспірантів. Читач неминуче зацікавиться розлогим дискурсом
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Лідії Віцені, оприлюднений у “Зорі Полтавщини” (2009), в якому на основі книги
“Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка” зробила своєрідну подорож у часі, простеживши історичні етапи калічення і нищення українського народу на етнічному, мовному, духовному, ментальному та демографічному рівнях,
починаючи з 1054 по 2008 рік.
Підсумовуючи, ще раз наголосимо, що Василь Лизанчук, не будучи професійним істориком, зумів послідовно дотримуватися принципу історизму. І це не
випадково, адже він добре розуміє значення історії, її досвіду, уроків, історичної
пам’яті. Про роль правдивої історії свого часу зазначав німецький філософ Ф.
Ніцше, застерігаючи, що “ніколи не виживе той народ, котрий сприймає трактування своєї історії очима сусіда”. Треті “Кроки...” просякнуті науковим аналізом історії
українського народу, акцентами на трагічних сторінках перебування українських
земель у чужих державах, на негативних наслідках так званих соціалістичних перетворень і деяких сучасних трансформацій. Хоч герой роману “Записки українського
самашедшего” Ліни Костенко вважає, що нині лінію оборони України тримають
мертві, але ми переконуємося, що серед цих оборонців є немало й живих, з-поміж
них і Василь Лизанчук, який не тільки самовіддано стоїть в обороні українськості,
рідної мови, а й веде відкриту і безкомпромісну війну проти нових зросійщувачів,
зайд і доморощених українофобів.
Кожна стаття, теле- чи радіопередача, а тим більше книга Василя Лизанчука,
– це дещиця його гострого розуму, великої душі, серця і всього єства автора,
це те, що виношене, пережите, передумане, зважене. Для оцінки його внеску в
оборону українськості України відомий українознавець Володимир Качкан, перефразувавши слова Тараса Шевченка, влучно зазначив: “На сторожі біля нас він
ставить слово...”. Схожу думку висловив у передмові до книги “Творімо разом
Україну!” знаний науковець і публіцист, професор Київського університету імені
Тараса Шевченка Микола Тимошик: “... йому болить душа за долю України. Він не
очікує, склавши руки..., а працює. Його робочим інструментом було і залишається
Слово”. Треті “Кроки...” є підтвердженням цієї думки, вони засвідчують гідний
ужинок Василя Васильовича Лизанчука за 60 років творчої праці в журналістиці і
75 років неспокійного та подвижницького життя і вселяють віру, що його потужний
інтелект й надалі слугуватиме Україні, її благородній місії.
Ярослав Калакура
Доктор історичних наук, заслужений професор
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
академік Академії наук вищої школи України,
лауреат премії імені Григорія Сковороди.

ЖИТТЯ – ПОДВИГ,
ТВОРЧІСТЬ – СЛУЖІННЯ УКРАЇНІ
Про Т. Г. Шевченка написано немало наукових та науково-публіцистичних
праць, його творчість досліджували, вона і досі є предметом вивчення в багатьох
дисертаціях, над нею працювали й працюють цілі інститути. Образ цієї Людини
відомий нам ще з дитинства, бо майже в кожній українській хаті на чільному місці,
в обрамленні вишитих рушників його портрет.
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Про життя Тараса Шевченка знає чи не кожний маленький українець з розповідей своїх батьків, а в шкільній програмі діти вивчають і декламують твори цього
великого сина України, організовують вечори, присвячують концерти. Чимало Його
творів стали народними, а пісні на слова Т. Шевченка лунають голосно по всій
Україні: їх співають не лише на Сході й на Заході, а й в далеких заокеанських
краях, де живуть українці. Його ім’я – символ, який єднає націю.
Однак чи можемо нині сказати, що знаємо Тараса Шевченка таким, яким він
був насправді, чи знаємо достеменно Його твори, адресовані не тільки нам, а й
“ненарожденним” нашим наступникам? На жаль, однозначно ствердну відповідь
дати важко. Важко тому, що, зважаючи на авторитет і повагу, яку Він заслужив
своїм життям і творчістю, Його намагалися зробити “своїм” і більшовицькі ідеологи, й знавіснілі атеїсти, й “непримиренні борці проти українського буржуазного
націоналізму”, й теперішні очільники Кремля... І всі вони на основі своїх інте
ресів фабрикували творчість Кобзаря. Саме на догоду їм та з їхньої волі вилучали
з творчості Т. Шевченка не лише окремі фрагменти, а й забороняли цілі твори,
перекручували й фабрикували історичні факти, спотворювали біографію цього
вірного сина України.
І хоча історична правда щораз більше торжествує, не бракує й тих, кого ще й
нині муляє сила Його націєтворчого слова, хто не хоче бачити Тараса Шевченка
захисником знедоленої України, її волелюбних людей, на сторожі яких і поставив
своє Слово Пророк України.
Об’єктивно, правдиво розповісти про славного сина України, спираючись на
чисельні джерела, зумів львівський науковець, доктор філологічних наук, професор, заслужений журналіст України В.В. Лизанчук у книзі “Шевченкове Слово”.
Як випливає зі змісту книги, її автор, опираючись на велику джерелознавчу
базу, намагався передовсім акцентувати увагу на маловідомих або сфальшованих
фактах з життя і творчості Кобзаря, аби ще раз засвідчити, що Шевченко, будучи
захисником поневоленого українського народу, завжди толерантно, з симпатією
ставився й до інших націй і народів, прикладом чого було все Його життя й творчість. Вістря ж творчості Т. Шевченка було спрямоване проти тих керманичівцарів, російських та польських шовіністів, проти своїх “землячків”, які стали на
службу чужій нації. Тим паче, що серед друзів Тараса Шевченка були не лише
українці, а й росіяни, поляки, представники інших націй, які не раз у скрутні часи
підставляли Йому своє плече.
Намагаючись бути об’єктивним дослідником, кожний факт, кожну думку
В. Лизанчук підкріплює посиланнями на різні джерела – загалом їх для написання
книги автор використав більш як півсотні. Однак вони дібрані й прокоментовані
таким чином, що чітко простежується позиція автора книги, його стрижнева думка:
Тарас Шевченко не лише символ України, а й борець за права всіх пригноблених
націй, послідовний захисник всього знедоленого люду.
У книзі чітко простежуються дві концептуальні сюжетні лінії: одна з них
спрямована на висвітлення життя і творчості Тараса Шевченка, інша – на реалії
сучасності, що випливають із заповітів Кобзаря, й на розкриття тих заповідей поета,
які б мали нині визначати основоположну вісь державницької позиції нашої країни
та ставлення до України і її зовнішньої та внутрішньої політики наших сусідів.
Саме ці два аспекти й становлять єдину цікаву оповідь, у якій історія переплітається із сьогоденням, і з якої читачі зможуть зробити висновок: якби усі засвоїли уроки Шевченка, вчились “так, як треба”, то не було би жертовної Небесної
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Сотні, не покидали б її межі заробітчани, аби дати освіту своїм дітям чи поліпшити
власний добробут, не визначала б політичні вектори України Москва, погрожуючи
всілякими карами та санкціями, намагаючись затягнути нас в нове рабство, і не
лунали б по деяких церквах анафеми Мазепі, а тепер вже й тим, хто насмілився
мати власну думку, не суголосну білокам’яній...
Книга читається легко, її стиль доступний для масового читача. Цьому, зокрема, сприяє й поділ на невеликі розділи, кожний з яких має самостійне змістове
навантаження, і які загалом створюють цілісну картину й сприяють всебічному
розкриттю теми.
Книга професора В. В. Лизанчука є ще одним вагомим дослідженням шевченкіани, гарним дарунком до ювілею Кобзаря.
2014 рік							
Іван Крупський
Доктор історичних наук,
заслужений професор Львівського
національного університету
імені Івана Франка

ІМПЕРАТИВ ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Шановний читачу! Щойно Ви, як і я, прочитали останню сторінку книжки
“Шевченкове Слово”. Важко передбачити Ваше сприйняття авторської позиції. Але
сподіваюся, що книжка допоможе глибше пізнати національну і загальнолюдську
сутність Шевченкового Слова.
Тарас Григорович розумів, що нема народу “взагалі”, що кожна нація, яка
склалася історично, має свої самобутні ознаки. Він наголошував, що нація без
своїх власних, тільки їй притаманних, характеризуючих рис, подібна на кисіль,
найнесмачніший кисіль. Саме тому життя і творчість видатного поета і мислителя
Т. Шевченка стали предметом вивчення, осмислення та найрізноманітніших інтерпретацій.
За часів Російської імперії влада боялась та всіляко замовчувала національно-визвольний дух й антиколоніальну спрямованість його поезії, а тоталітарна
комуністична імперія доволі вміло перетворила його постать і творчість у такий
собі відлакований лубок революціонера-демократа, інтернаціоналіста та поборника
дружби українців з “великим російським народом”.
Здавалось би набута Україною незалежність надала чудову можливість нарешті представити могутню постать національного генія у всій її величі, трагізмі
та реальній неоднозначності. Натомість ми отримали вже чималий список не досліджень, а справжнісіньких інсинуацій, де завданням авторів стояло приниження,
“розвінчання” і звичайнісіньке сплюндрування людини і митця, без якого не можна
уявити собі модерну українську націю.
Тож книга професора В.В. Лизанчука не просто кидає виклик подібному
псевдоноваторству, а й розставляє надзвичайно важливі для сучасного шевченкознавства акценти. “Споконвіку було слово ...”, – зазначено в Євангелії Святого
Іоанна і, ніби перегукуючись з цим безсмертним та глибинним твердженням, науковець спрямовує свою увагу на вивчення магії Шевченкового Слова, яке стало
основним імперативом Поета – Предтечі, духовного батька новітньої української
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нації. Слово видатного митця – багатогранне, багатозначне, воно втілило у художній формі філософію національної ідеї, дозволило утвердити національні ідеали
та найголовніші для поета цінності – Бог, Україна, Свобода.
Послідовно розкриваючи різні грані поетичного Слова митця, автор рішуче відкидає не критику як повновартісне осмислення творчості, а “зоологічну зловісність”
деяких сучасних інтерпретаторів життя і творчості Шевченка. В. В. Лизанчук не
уникає при цьому гострих кутів, адже маємо справу не з іконою, а живою людиною,
духовне життя якої іноді саме собою було полем битви. Проте він рішуче відкидає
спроби зганьбити постать поета, перетворити його то в “недолугого п’яничку”, то
у “вурдалаку”, то у просто “культурне непорозуміння”.
У зв’язку з цим можна згадати знамениті слова Пушкіна про Байрона, які
повністю відтворюють пафос цього розділу монографії: “Натовп жадібно читає
сповіді, записки еtс, тому що у підлоті своїй радіє приниженню великого. При
відкритті всілякої мерзоти вона у захопленні. Він малий, як ми, він мерзенний, як
ми! Брешете, негідники: він малий і мерзенний – не так, як ви – інакше!”
В інших розділах монографії знову ж таки знаходимо речі, здавалося б, самоочевидні, але про них якось скупо пишуть до сьогодні. Маю на увазі віру поета в
Бога, ідеї християнського гуманізму, які він утверджував протягом усього свого
творчого шляху.
Вражають у книзі і ті розділи, що пов’язані з відношенням Шевченка до Росії
та утвердженням неповторності і самобутності української нації, її мови, культури,
вірувань та звичаїв.
Ще хлопчиком поет потрапив у соціокультурне середовище, далеке від всього
українського, яке могло б виліпити з нього ще одного “верноподданного” холопа,
хай і викупленого на волю.
Важкий, тернистий, сповнений протиріч шлях повернення видатного поета
і прометеївської величі особистості до національних коренів – то були і його
Голгофа, і його ні з чим не зрівнянний подвиг в ім’я рідного народу. Ось чому
саме Шевченкові судилося не просто відродити українське Слово, а й виразити
ним сутність нації та її історичну місію.
На жаль, нині бракує людей, які сміють бути високими і нести естафету
Шевченкового Слова. Тому, наголошує Василь Лизанчук, потрібне глибоке усвідомлення кожним: і численними, і нечисленними народами, і політичними діячами,
і хліборобами, і керівниками держав, і робітниками, і багатими, і бідними, що ми
всі – жителі однієї планети, що наша цивілізація збереже себе за умови збереження
культури, духовності, мови кожного народу. Водночас будь-яка культура має бути
відкрита для світу, адже вона – дарунок радості і щастя людям. Людина і культура –
невіддільні, адже людина (аргентинець, болгарин, єврей, українець, японець) творить
культуру, а культура (аргентинська, болгарська, єврейська, українська, японська)
формує людину. Мудрість діалогу культур – в умінні збирати краплини відмінностей
у безмежний океан добра; доброзичливий діалог культур – мов живильний ґрунт, на
якому проростають зерна порозуміння, злагоди, дружби між націями, державами;
творчий діалог культур – криниця, де зберігаються справжні цінності життя.
У контексті глобалізаційних процесів загальносвітова культура аж ніяк “не
повинна формуватися як головна одиниця, одержана в результаті уніфікації й знищення множинних окремих національних і традиційних пріоритетів, хоч які б малі
території ними були охоплені, – наголосив усесвітньо відомий японський філософ,
діяч культури, письменник Дайсаку Ікеда. – Перли не міцніші від діамантів, але від
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цього не менш прекрасні. Соловей дрібніший від орла, але не гірший від нього. І
культура жива лише тоді, коли світ сповнений багатоманітністю. Наша цивілізація
зуміє створити воістину загальносвітову культуру, коли навчиться цінувати всі без
винятку суспільні й духовні надбання людей як різноманітні варіанти вираження
єдиної для всіх людяності”, кодом якої Т. Шевченко назвав Свободу, Рівність,
Братерство, Взаємоповагу до національної ідентичності.
Ця порівняно невелика за обсягом книжка про Т. Шевченка вартує багатьох
томів, бо не так вже багато в українській шевченкіані таких прикладів шанобливого, пристрасного і ємкого визначення його ролі і місця в національній історії.
2014 рік						
Володимир Демченко
Доктор філологічних наук, професор
Дніпропетровського національного університету
імені Олеся Гончара, заслужений журналіст України
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ІЗ РЕЦЕНЗІЙ, ВІДГУКІВ
НА КНИГИ ВАСИЛЯ ЛИЗАНЧУКА

ПРАВО БУТИ УКРАЇНЦЕМ
Як відомо, саме мова є найчистішим і єдиним живильним джерелом розвитку
національних ідеалів. У мові нація закодовує всю свою історію, свій всебічний
багатовіковий досвід, здобутки культури, світоглядні ідеї, свою самобутність.
У деформації національно-мовного співжиття немає вини жодного з народів
нашої країни. Неймовірно велика вина бюрократії, яка насаджувала колонізаторські, нігілістично-шовіністичні ідеї російського царату. А бюрократія, як відомо,
– група не національна, а соціальна. Варто було М. Хрущову промовити на сходах
Білоруського держуніверситету сакраментальну фразу: “Чим скоріше всі ми будемо
говорити по-російськи, тим швидше побудуємо комунізм”, як прислужливі, улесливі
представники не лише білоруської, а й української офіційної влади одразу стали
втілювати в життя це неграмотне, шкідливе в усіх аспектах повеління.
Скористаємося цифровими даними, які опублікував 18 жовтня 1990 р. у
“Літературній Україні” відомий український вчений А. Погрібний. Зокрема, він засвідчує, що на 95 % проводяться заняття російською мовою у вищих навчальних закладах,
технікумах та профтехучилищах. Із 45 профтехучилищ, які є в Києві, жодного нема
в україномовному режимі – отак готується “інтернаціональний” робітничий клас! На
75 % є російськомовними дитячі садки; до 90 % російською мовою видається наукова
література, 99 % кінофільмів демонструються цією ж мовою, та й художня література,
яку ми бачимо в наших книгарнях, на 70–80 % – російською мовою.
Не набагато поліпшив становище прийнятий Закон “Про мови в Українській
РСР”, який, до речі, визнав за необхідне надання українській мові пріоритетності
на території республіки. У цьому ж документі чітко зазначено, що, обстоюючи
українську мову, насамперед українського населення, ніхто не збирається “зукраїнізувати” представників інших національностей. Кожному народові, який живе
на гостинній території України, створюються і гарантуються умови для всебічного
розвитку і збереження мови, культури, традицій, звичаїв. Це дуже важливий гуманістичний, інтернаціоналістський акт. Отож, серед українських, російських шкіл
ми також маємо в Україні школи з угорською, молдавською, польською та іншими
мовами викладання. І дуже прикро, що зовсім нема закладів із навчанням рідною
мовою для українців, які компактно проживають у Росії, Казахстані, Молдові.
Ці та інші думки читач знайде у книзі “О, рідне слово, що без тебе я?!” вченого із Львова В. Лизанчука. Але, знайомлячись із цією працею, переконуєшся, що
український народ, незважаючи на труднощі, що довелось йому пережити, зберіг
у собі генетичні глибини добродійності, волелюбності, висотності національного
духу. Відстоюючи право народжуватись українцями у суверенній державі, бути господарем на своїй українській землі, спілкуватися рідною мовою, насолоджуватись
українськими піснями, ми простягаємо руку дружби всім народам, які підтримують
наше благородне прагнення.
Михайло Вівчарик
Вісті з України. – 1991. – № 28.
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“О РІДНЕ СЛОВО, ЩО БЕЗ ТЕБЕ Я?!”
Так називається праця кандидата педагогічних наук, доцента факультету журналістики Львівського університету імені Івана Франка Василя Лизанчука (Т-во
“Знання” УРСР), яка присвячена проблемі подолання відчуженості великої частини
українців від власної мови, історії, культури.
Складають рецензоване видання п’ять вагомих, глибоко продуманих і цікавих
розділів, кожен з яких вирішує якесь одне питання. Так, наприклад, у першому
розділі брошури “Діалектика національного та інтернаціонального” автор справедливо резюмує, що “можна дбати про братерство і єдність українців, росіян,
білорусів, поляків, євреїв, грузинів, литовців – всіх-всіх народів, але антигуманно
бажати, щоб асимілювались, зрусифікувались і щезли з лиця землі українці”. Пра
вильно розуміючи єдність національного та інтернаціонального в міжнаціональних
стосунках, автор вводить людину у світову цивілізацію через національну індивідуальність, але водночас зазначає, що вона, людина, створює загальнолюдські
цінності на основі національних моральних цінностей та ідеалів.
У наступному розділі “Джерела незнищенності народу” йдеться про найголов
ніше джерело чистоти і стійкості, мужності, доброти, здобутків людини тощо – про
мову та її культуру.
Автор аналізує причини, що ведуть до духовного нігілізму і космополітизму,
байдужості і безвідповідальності, безгосподарності, економічного розорення нації. Багато уваги приділяється автором функціонуванню української мови в нашій
республіці. Має рацію дослідник, коли на конкретних прикладах показує свідомий
процес гальмування реалізації Закону “Про мови в Українській РСР”.
Тотальний гено- й етноцид, які пережив український народ, не знищили генетичні глибини національного духу. Сьогодні наш народ підіймається із колін...
Автор, як і всі ми, вірить, що переможе нарешті велика історична справедливість,
що стоголосо зазвучить українське слово, що Україна займе гідне для неї місце
серед народів світової цивілізації. Дай нам, Боже, цього!
Зиновій Бичко
За вільну Україну. – 1991. – 15 лип.

КОЛОНІЗАЦІЯ... ПЛЮС РУСИФІКАЦІЯ
Ім’я професора Львівського університету, доктора філологічних наук Василя
Лизанчука добре знане не лише в Україні, а й далеко за її межами. Привернув він
до себе увагу насамперед тим, що сміливо й по-громадянському виважено виступив
на захист української мови, її культури, історії. Слідом за письменниками, котрі
вперше на весь світ зчинили тривогу про занепад рідної мови, а це сталося ще в
1987 році, В. Лизанчук у своїх численних публікаціях на рівні держави й області постійно виступав на захист української мови. І ось нещодавно у видавництві
Львівського університету з’явилася його велика праця “3асоби масової інформації
про русифікаторську політику в Україні” (Львів, 1993).
Книгу видано двома частинами, і, мабуть, це виправдано: перша охоплює
ХVI ст. – 30-ті роки XX ст., в другій подано матеріал до початку 90-х, себто
сьогодення, адже русифікаторська політика щодо українства починалася за часів
царату. А задля того, щоб розкрити руйнівну, антинаціональну її суть, у книзі
автором використано сотні документів. Дослідник на конкретних фактах простежує
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магістральну лінію лиходійної політики білих царів-батечок і червоних комісарівгенсеків, спрямовану на знищення української мови і культури, спаплюження
духовності і ментальності нації. У книзі аналізуються морально-психологічні наслідки московсько-більшовицького месіанізму “обрусения”, який деморалізував
український народ, придушував його національно-державну “самостійність, самобутність, самоцінність, породжував почуття меншовартості”.
І ті, що вели наступ супроти української мови, напевно, добре зналися на
діалектиці жорстокості і непорядності, адже, знищивши мову, вони тим самим
посягали на націю. Бо саме в мові нація закодовує свою історію, свій всебічний
багатовіковий досвід, здобутки культури, світоглядні ідеї тощо.
Прагнучи бодай побіжно сфокусувати ланцюг злочинів царизму проти українського народу, автор зупиняється на багатьох фактах. Назвемо деякі, зокрема, у
1720 р�������������������������������������������������������������������������
.������������������������������������������������������������������������
цар Петро І видав указ про заборону в Україні друкувати книги “украинским наречиєм”, у 1753�������������������������������������������������������
р. ���������������������������������������������������
царським циркуляром заборонялося викладати українською мовою у Києво-Могилянській академії – найпрестижнішому на той час серед
східнослов’янських народів вищому навчальному закладі. У 1863 р. московський
уряд проголосив програму нищення української мови, сформульованої в наказі
міністра внутрішніх справ П. Валуєва, стверджуючи, що “української мови не було,
нема й не може бути”, бо це є, мовляв, російська мова, зіпсована впливом Польщі.
І, нарешті, у 1876 р. вийшов Емський указ, за яким заборонялося друкувати в
імперії і ввозити з-за кордону літературу українською мовою.
Подібну кастрацію чинили і в так званий радянський період. Масова русифікація як за часів сталінізму, так і в подальші роки в Україні набрала шалених
обертів. І це відбувалося не тільки від того, що дехто в нас неправильно розумів
національне питання, а й від того, що декому здавалося, що любов до свого народу взагалі суперечить “пролетарському інтернаціоналізмові”. Мабуть, багатьом
із нас нині видається дивним, як же так могло статися, що виплекана, виспівана
народом, гартована в борні за свою самобутність, вирятувана з утисків, заборон й
асиміляційного пекла двох кровожерних імперій – російської й австро-угорської,
піднята до визвольних революційних кличів і в результаті цього утверджена як
рівна серед рівних мов загальнолюдської культури й поступу, українська мова
раптом стає зайвою і непотрібною. Отож, має рацію В. Лизанчук, коли стверджує,
що не може бути прощення системі, яка заповзялася перемолоти, перетрощити
десятки і десятки народів, кожен з яких має і мусить мати неповторне, самобутнє
національне обличчя.
Автор висловлює оптимізм щодо майбуття української мови. Він вірить у її
відродження так само, як і у відродження культури, економіки народу України.
Поділяємо оптимізм В. Лизанчука і дуже шкодуємо, що таку цікаву працю не
зможе прочитати широкий загал українства. А вона конче потрібна не тільки науковцям, студентам, а й усім, хто душею й серцем вболіває за долю свого народу.
Хочеться сподіватися, що знайдуться небайдужі спонсори, аби видати цю
книжку бодай високим друком і належним тиражем.
Михайло Вівчарик
Вісті з України. – 1994. – 9–15 черв.
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“КАЙДАНИ ПОРВІТЕ”
Рядок із Шевченкового “Заповіту”, який ми почули в далекі дитячі роки,
зберігається у нашому серці все життя. Та раптом наступає мить, коли блискавкою
пронизує все твоє єство думка: “Кайдани порвіте!.. А чи порвали?”. Не можемо
сказати ні собі, ні людям, що виконали Заповіт Кобзаря. Поштовхом до такої
думки може стати знайомство з книгою професора Василя Лизанчука “Навічно
кайдани кували”, яка нещодавно вийшла у Львові під патронажем Інституту народознавства НАН України.
У підзаголовку книги зазначено: “Факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні”. Отже, правда про імперську суть русифікації, правда, яка непорушно стоїть на фундаменті із сотень документів, що їх датовано як найдавнішими
епохами, так і нашими днями. Така масштабність мети вражає не тільки сміливістю (сім розділів книги за своєю насиченістю мали б стати сімома томами), а й
бажанням якомога швидше заповнити той незрозумілий вакуум, який утворився з
нашого боку у протистоянні імперській політиці “демократичного” східного сусіда.
Як зазначає у передньому слові Ярослав Дашкевич, ще дуже мало праць,
наукових і науково-популярних, насичених фактами, документами, свідченнями
сучасників, які б розповідали “українському народові – та цілому світові – про
той жорстокий етноцид, який Росія протягом сторіч застосовувала до українського
народу”. А саме в таких працях мав би акумулюватись потужний духовний потенціал, який би допоміг нам нарешті порвати кайдани вікового рабства.
Чому праць про русифікацію мало? До 1991 р. це можна було б пояснити
багатьма об’єктивними причинами. Сьогодні ж причина одна – інертність нашого
мислення. І за це ми відповідно розплачуємося. Розплачуємось тиском на економіку,
диктатом у політиці, вседозволеністю, яку і раніше, й останнім часом безсоромно
привселюдно дозволяє собі лідер “демократичної” Росії стосовно України. І не
тільки України.
Книга Василя Лизанчука спонукає нас уважніше, прискіпливіше придивитись
до того, що несе нам пропагандистський вітер зі Сходу. Воістину, “немає нічого
нового під сонцем”. І, як сказав той же Еклезіаст, “буває таке, що про нього говорять: “Дивись, – це нове!”. “Та воно вже було від віків, що були перед нами!” З
шумом проносились епохи, приносили із собою і з собою забирали системи, царів,
імператорів, “предсовнаркомов”, генсеків, та аромат пропагандистського вітру той
же, хоч і сидить сьогодні в Кремлі президент.
Чотири століття промчались над землею, і чотири століття перебувала наша
мова в кайданах. У кожному розділі книги – певний етап рабства. І, може, не було
б кінця тому рабству, якби воно було мовчазне, покірне. Але в книзі на основі
численних документів, фактів показано, з якою силою протистояв наш народ в
особі козацької старшини, духовенства, а згодом – учених, письменників, державотворців процесам російщення. І якщо імперській машині не вдалось умертвити
українське слово, то це сталося не тому, що машина була недосконала, а тому, що
слово це було наділене силою незборимою.
Скільки мов, народів перемолола імперія за час свого панування! Скільки
цивілізацій, культур стерла з лиця землі! Здавалось, ще трохи – і в її ненаситному
череві опиниться українське слово. Але цього не сталося завдяки тому, що грубій
силі імперській протистояла сила розуму, сила духу нашого народу. І ця думка
пронизує всю книгу. Знову ж таки, ґрунтуючись на документах, фактах, автор
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показує спадкоємність імперії більшовицької стосовно імперії царської. У жовтні
1917 р. переворот відбувся, він справді розворушив увесь світ і багато що поставив
з голови на ноги, а з ніг – на голову. Але якогось суттєвого перевороту у ставленні
Москви до України не сталося. Щодо цього “собиратели” могли спати спокійно у
своїх мармурових саркофагах. Та ж мертва петля, той же цинізм, лицемір’я, та ж
тюрма з вивіскою “СРСР”.
І тут автор підводить нас до дуже важливої думки: в імперській тюрмі поруч з
поневоленими народами страждав і сам російський народ. Русифікація не меншою
мірою калічила і його душу. Розігнаний по всіх теренах імперії з метою російщення
колоній, він став сьогодні чужим своїй матері. Україна – одна з небагатьох держав,
яка такою щирістю, воістину християнським милосердям оточила прийомних дітей,
яких імперський вітер заніс, часто проти їх волі, на її землю. І на підтвердження
цього – знову документи, факти, матеріали, зіставляючи які, бачиш, що російському
слову живеться в Україні незрівнянно краще, ніж українському в Росії.
Повертаючись до думки про імперський вітер з “демократичної” Росії, хочеться
звернути увагу читачів на такий момент. Чомусь московські політики, публіцисти у
своїх псалмах про минуле і сучасне Росії старанно обминають тему русифікації. На
потворну постать імперії силою намагаються натягнути білі шати доброчинності. І
ось уже Іван Грозний (а французи називають його точніше – terrible – жахливий,
страшний) – “собиратель”, державотворець, а Петро І – реформатор, а Катерина
ІІ настільки велика, що в українському місті Одесі пам’ятник хочуть поставити.
Німби святості потрохи починають жевріти і над Олександрами та Миколами. І
все це несеться в Україну тоннами друкованої продукції, багатогодинним ефіром
з Москви. Не було б у цьому нічого шкідливого, якби це було правдою. Але ми
сьогодні знаємо, що далеко не правду несе нам московський вітер.
Книга “Навічно кайдани кували” спонукає до запитання: кому вигідна брехня?
Її сторінки своєю потужною інформацією, яку зібрав автор з багатьох джерел – як
традиційних, так і тих, що лише недавно стали доступними, розворушують душу,
сіють зерна тривоги у свідомість тих, хто хоч на мить піддався ейфорії: мовляв,
маємо державу, а все решта само собою наладнається.
Автор переконує, що це далеко не так. Живий ще дух “собирательства” у стані не тільки монархістів. Солженіцин, який намагається сьогодні повчати росіян,
як їм жити, бездарно копіюючи при цьому Льва Толстого, і той не обминув теми
“обустройства” за рахунок України. Отже, знову “нічого нового”. І це повинно
нас непокоїти. Як писав Олесь Дудин:
Тривожно сьогодні, вибратись треба нам,
Зібгавши себе в кулак воєдино.
Без шарпанини, без крові, без драм
Треба вознести тебе, Україно!

Найефективнішим протистоянням силам русифікації, у яких би виявах вони
не поставали, є і буде праця. Те, що нам насаджено чотири століття тому, те, що
існує досі, можна перебороти тільки працею “без шарпанини”, щоденною, непоказною, але впертою, дружною. Праця така дасть нам сили розірвати кайдани,
повернути відібране і примножити здобуте.
До цієї думки приводить книга Василя Лизанчука “Навічно кайдани кували”,
яка і є результатом саме такої праці як самого автора, так і тих, хто йому допомагав. Маємо на увазі перш за все доброчинну акцію спільного українсько-амери-
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канського підприємства “Гранд-готель” (м. Львів), завдяки матеріальній підтримці
якого книга вийшла у світ.
“Кайдани порвіте!..” Блискавкою пронизують Шевченкові слова душу, кличуть
до праці, вказують шлях з-під брил розваленої імперії.
Володимир Гой
Високий Замок. – 1995. – 25 верес.

ЗРОСІЙЩЕННЯ МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ
Будуючи власну державу, мусимо добре знати минуле свого народу, рідного
краю. Адже історія, як і мова, важливі складові національного самоусвідомлення
народу. Чи не тому всілякі чужинські зайди намагалися відібрати у нас батьківську
мову, аби позбавити народ його національного коріння, бо ж відомо: немає мови
– немає нації, немає нації – немає держави. Тому тривалий час рідна мова, рідне
слово на своїй землі були в загоні. Робилося це таємно й відверто, підступом і
терором. Та правди однаково не сховати. Спробу розповісти правду про ті утиски,
що їх зазнавала українська мова впродовж віків з боку “старшого брата”, здійснив професор Львівського університету, доктор філологічних наук В. Лизанчук
у книзі “Навічно кайдани кували: Факти, документи, коментарі про русифікацію
в Україні”, яка щойно вийшла у Львові під патронажем Інституту народознавства
НАН України.
Книжка “Навічно кайдани кували” – ґрунтовне дослідження важливої актуальної теми, що має непересічне значення як для розвою державної мови, так і для
утвердження державного суверенітету України. Її автор сумлінно зібрав і ретельно систематизував величезний фактичний матеріал, який неспростовно свідчить
про русифікаторську, антиукраїнську політику всіх правителів Росії – від царів
і до червоних комісарів та генеральних секретарів. Він вільно оперує величезним
матеріялом, який до цього ніде, ніколи і ніким не був так докладно зібраний,
опрацьований, осмислений і прокоментований. Певною мірою автор книжки є
першопрохідником. Адже в книжці здебільшого використано ті джерела, з якими
й нині не знайомий широкий читацький загал, бо вони були заховані в тайниках
“спєцхранов” бібліотек чи секретних фондів архівів. Дослідникові вдалося їх розшукати і вперше ввести в науковий обіг.
Автор не просто подає документи, а кваліфіковано їх систематизує. Імпонує
і стиль викладу матеріялу. Залежно під важливости того чи іншого документа
п. Лизанчук подає його повністю чи робить короткі витяги. Але кожен документ,
кожен факт належним чином обґрунтовані. Саме цей сплав суворого документалізму
і науково-популярної публіцистики дає цілісну картину насильства над українською
мовою з боку правителів Росії.
Вдало продумано й структуру книжки. Назви розділів – їх сім – привертають
увагу читача, є свіжими, оригінальними, “працюють” на розкриття задуму актора.
Цікаві й широкі узагальнення, що їх робить В. Лизанчук; історичні екскурси вдало
поєднано із сучасністю.
Загалом можемо зазначати про значення книжки в кількох аспектах. Передусім
В. Лизанчук намагався показати антиукраїнську суть російщення, кінцевою метою
якого було знищення української мови та культури; виявити згубні морально-пси-
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хологічні наслідки совєтизації, які ще й нині відчутні в деяких регіонах України.
Це авторові, безперечно, вдалося.
З’ясовує В. Лизанчук і причини нинішньої кризової ситуації. Чому ми дійшли
до такого стану? Річ у тім, що, як переконливо він обґрунтовує, не ми “дійшли”,
а нас “довели”. Вели ж нас і царські сановники, і червонозоряні “визволителі”,
і безчесні люди, які воліли називати себе “совістю і честю епохи”. Автор також
показує, як, з якою силою протистояв процесові російщення наш народ, спочатку
в особі козацької старшини, духовенства, а згодом – учених, письменників, державотворців, політиків. І якщо імперській машині не вдалося умертвити українське
слово, то це сталося не тому, що машина була недосконалою, а тому, що слово це
має незбориму силу.
У книжці також показано, як у страшних пароксизмах різного роду імперської
аґресивности нівечили не лише українців, а й росіян, бо формували в них великодержавну психологію, яка й нині заважає багатьом росіянам змиритися із тим, що
розвалилася комуністична тюрма народів – СССР.
Травма росіян через загибель “союзу” глибока ще й тому, що тоталітарна
комуністична пропаганда втовкмачила в їхні голови міфи про “могуществєнноє
ґосударство”, що є непорушним, непереможним завдяки “вєлікому русскому народу”. Тому в багатьох росіян виробилося підсвідоме відчуття домінантности в
Україні, а будь-який крок до урівняння у реальних національних та мовних можливостях такі люди сприймають як обмеження їхніх прав. Отож, щоб зрозуміти,
чому “так історічєскі сложилось” (цю фразу полюбляють повторювати захисники
збольшевиченої ери), що для мільйонів українців “русскій язик стал втарим радним
язиком” і вони “прєдпочітают думать і гаваріть на общєрусском язикє”, в книжці
В. Лизанчука докладно розкрито історичну правду цього “історічєского процєсса”. Зрозуміло, переосмислити сформовані стереотипи важко. Необхідна всебічна
об’єктивна інформація. Тому книжка львівського науковця є тим живильним джерелом правдивого осмислення українсько-російських взаємин у духово-культурній
сфері, яке допоможе утверджувати у свідомості людей загальнолюдські цінності
на базі національного менталітету.
Сподіваємося, що після прочитання книжки не один “блудний син” нації задумається над своєю долею, не в одного ренеґата-перекинчика стрепенеться серце. Праця В. Лизанчука сприятиме поверненню в лоно рідного народу, до своєї
покривдженої нації тих, хто щиро помилявся, плекаючи надії на краще життя у
складі “єдіной і нєдєлімой” імперії. Гадаємо, що вона також зміцнить дух тих,
хто ревно відстоює інтереси українства в Криму й на тих теренах України, де ще
нуртує розбурхане море російського шовінізму.
Остап Семків,
Іван Крупський
Шлях Перемоги. – 1995. – 11 листоп.
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“З ЖУРБОЮ РАДІСТЬ ОБНЯЛАСЬ...”
“Кожний експансивний і агресивний народ
(держава, нація) – це дестабілізуючий фактор
у політичному минулому і сучасному”.
Ярослав Дашкевич.
“Учи неложними устами сказати правду” –
переднє слово до книги Василя Лизанчука
“Навічно кайдани кували”
“Неймовірно жорстокі репресії пройняли жахом Україну після того, як гетьман
І. Мазепа за допомогою шведського короля Карла ХІІ спробував вирвати український
народ з московського рабства. Французький посол доповідав у Париж: “Московський
генерал Меншиков приніс в Україну всі страхіття помсти та війни. Всіх приятелів
Мазепи безчесно катовано. Україна залита кров’ю, зруйнована грабунками й виявляє скрізь страшну картину варварства переможців”. (Цит. за: Сергійчук В. Кого
зрадив гетьман Мазепа. – К., 1991. – С. 59). Лише в гетьманській столиці Батурині
вирізано від 6000 до 15000 (за різними джерелами) мешканців, як “наказують нелюдські звичаї москалів”. У травні 1709 р. московські війська здобули і зруйнували
Чортомлицьку Січ, яка існувала понад століття. Вороги знеславили навіть гробницю
давніх отаманів і забрали гармати, державний скарб і прапори.
Тяжко мені було редагувати книжку Василя Лизанчука “Навічно кайдани кували”,
видану Інститутом народознавства НАН України (м. Львів), профінансовану спільним
українсько-американським підприємством “Гранд-готель” (м. Львів), цитатою з якої
я почав цю розповідь. Тяжко, бо, наче й знаючи нині, здавалось би, про всі кривди,
заподіяні моєму народові “братнім” (власне, братньою державою – царською, більшовицькою...), коли зустрічаєшся з тими виявами “братніх почувань”, зібраними в одній
книжці, думаєш: Боже, невже так було? Невже досі світ не розуміє, що таке російський
месіанізм будь-якого “кольору”? Невже нам ще століття доведеться пред’являти світові, зокрема західному, документальні свідчення злочинів, які вчинила проти України
Росія? І – найголовніше: невже наші шановні демократично налаштовані лідери партій,
рухів, організацій в ім’я того, щоб минуле, не дай Боже, не повторилось, не можуть
між собою знайти спільну мову? Невже... (Але про це – нижче).
Книжку готував Василь Лизанчук, професор Львівського університету, довго
(зрозуміло: архіви, поїздки, прагнення вишукати якнайбільше джерел – оригіналів документів), довго довелось чекати на її вихід, бо... Бо, як завжди водиться
в українців (навіть у тих, що вбрали в синьо-жовті кольори незалежної держави
свої офіси), забракло коштів (бажання? розуму? ініціативи? порядності?). І ось...
сталося. Репрезентація відбулася. Моя мета – переповісти вустами причетних до
виходу книги Василя Лизанчука про російщення України впродовж століть, що
значить її вихід для українського читача, не тільки українського читача, молодого
і не зовсім.
Керівник адміністрації “Гранд-готелю” Семен Лепський у вступному слові побажав книжці “Навічно кайдани кували” “нормального українського шляху”, щоб
“відкрились білі сторінки української історії і просвітлювались темні сторінки”.
Побажання С. Лепського продовжив і розвинув професор Львівського держ
університету, поет Роман Лубківський: “Є в громадянському житті такі моменти,
які можна означити словами Олександра Олеся – “З журбою радість обнялась”.
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Найважче було читати, коли перегортав книгу документів про геноцид вірменського
народу, про переслідування єврейства, про нелюдські злочини щодо багатьох інших народів. Читаючи цю книгу, нагадував собі слова В. Винниченка, що історію
українського народу неможливо читати без брому... Ця людина – Василь Лизанчук
– мав мужність зробити це – підготувати таку книжку. Я цю книжку поставив би
поруч з книгою “Голодомор-33”, книгою Івана Дзюби “Інтернаціоналізм чи русифікація?”, з поправкою на час. Це явище в нашій історії. Перший підручник для
російського інтелігента, який зніме з себе прокляту шкуру обрусителя, завойовника.
Об’єктивне дослідження вченого – явище унікальне... Показ усьому цивілізованому
світові, що Україна є демократичною державою, робить можливим й об’єктивно
перспективним діалог української і російської інтелігенції... Її (книжку Василя
Лизанчука – Б. З.) треба перекласти російською й англійською мовами, вручити
Президентові України, вона має бути на столі кожного чиновника. Зробити треба
презентацію в Києві. Я висловлюю свою особисту радість від імені інтелігенції,
представників політичних рухів, які прийшли, щоб сказати своє слово. Це добрий
знак. Знак об’єднання інтелігенції – як наслідок Конгресу української інтелігенції”.
Автора книжки “Навічно кайдани кували” вітали український письменник
Роман Іваничук (“Книжка унікальна, страшна й оптимістична в своїй засаді.
Усвідомлення, що після всіх жахіть твій народ духовно і фізично живе, вселяє
оптимізм. Книжка розвіює ілюзії щодо видуманої гуманності російської імперії... Ці
документи є оголеними. Ніхто їх заперечити не може. Я не погоджуюся з Романом
Лубківським – книжка росіян може тільки озлобити. Вона має стати настільною
книгою кожному учневі, вчителеві, адміністраторові, депутатові, прем’єр-мініст
рові, всім тим, хто працює чи хоче працювати, чи навіть замасковує свій певний
саботаж. Щоб ми могли в кожну хвилину тицьнути пальцем: “Обітнемо вам пальці!
Обітнемо вам руки!..”. Бажаю авторові продовжити працю, бо вона не має кінця...
Я вітаю з виходом такої книжки... Світ не без добрих людей...”), голова Львівської
організації Спілки політв’язнів Ярослав Малицький (“Я – політв’язень, то перед
очима під час прочитання книжки постають усі звірства, що чинилися над нашим
народом”), голова білоруського товариства Борис Тимощенко (“Мені здається, що
це – поява в житті не тільки України. Така книжка потрібна і для Білорусі. Якби
вона дійшла до свідомості громадянства, то не відбувся би цей сумний референдум
щодо мови в Білорусі”), український письменник Роман Федорів (“Про книжку ще
будуть говорити... Книжка страшна, але доступна. На доброму публіцистичному
рівні. Документів, уміщених у ній, опротестувати не можна. Бо вони були... Ми
дуже добрі люди. Ми вже забули про звірства НКВД... Спецкурс по цій книжці
треба читати. Ми не випадково сюди зібралися – не лише тому, щоб похвалити
Лизанчука. А щоб сказати органам освіти: є така книжка, є такий матеріал, давайте
будемо вивчати серйозно... Ми стояли перед знищенням... І ми сьогодні живемо...
Це – феномен!”), заступник голови Товариства єврейської культури Леон Плягер
(“Це біль українського народу. Що почували українці, те почували і євреї... А зараз ми маємо на Львівщині п’ять єврейських газет... Хай спонсори допомагають,
щоб книжка вийшла і по 10–15 тисяч російською і англійською мовами”), директор
Львівської наукової бібліотеки імені В. Стефаника, доктор історичних наук Лариса
Крушельницька (“Книжка стукає не тільки в розум, а й у серце... Люди дуже
швидко все забувають. Не дай, Боже, якби щось повернулось, то такі люди, як
Юрко Коцюбинський, Микола Скрипник були б знищені КДБ, що допустили до
створення самостійної України. Це – трагічна пам’ятка всім – і які беруть хабарі,
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і які розкрадають Україну”), голова Українського товариства російської культури
імені А. Сахарова поетеса Ніна Турбал (“Вашу книжку треба перевидавати всіма
мовами... Душа Андрія Сахарова, напевно, є в цій книжці”), проректор Львівського
державного університету Анатолій Карась (“Ми, колеги Василя Лизанчука, сподіва
ємося, що то є та книжка, з якої, можливо, у школярів почнеться відлік часу назад. Оця низка нищення мала би тепер розкрутитися через студентську і учнівську
парту – і стати тим бар’єром, який не дав би розкрутитися чомусь подібному в
майбутньому”), голова товариства “Ческа бесіда” Олександр Дрбал (“Це найбільш
потрібна книжка в цей період... Треба роботу продовжувати”).
Василь Лизанчук, річ ясна, щиро подякував усім присутнім, усім, хто сприяв
появі книжки.
Що можна додати до сказаного вище? “З журбою радість обнялась”? Чи –
“Навічно (виділення моє. Б. З.) кайдани кували”?
Чи – запевнення, що ми нарешті станемо господарями у своїй хаті, на рідній
не своїй землі? Чи відоме висловлювання В’ячеслава Липинського про наше рабство? Чи?..
Богдан Залізняк
За вільну Україну. – 1995. – 21 груд.

НАВІЧНО КАЙДАНИ КУВАЛИ
У львівському “Гранд-готелі” відбулася презентація книги доктора філології,
професора університету ім. І. Франка Василя Лизанчука “Навічно кайдани кували:
Факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні”
– “Сподіваюся, зазначає автор видання у післямові, – що книжка допоможе
читачам глибше пізнати своє національне “Я”, зсередини відчути, що любов до
України – акт найвищого духовно-національного самовизначення, зрозуміти, що
зденаціоналізована людина втрачає доступ до найглибшого національного колодязя
духу і священних вогнів життя, вона приречена на щезання”.
Власне така думка й визначила весь лейтмотив презентації, учасники якої (а це
були письменники, науковці, журналісти, студенти, представники культурно-просвітницьких товариств) наголошували на вагомому внесоку пропаганди в ім’я правдивої та об’єктивної історії та культури України. Насичена фактами, документами,
свідченнями учасників, книга розкриває руйнівну антинаціональну суть русифікації в
Україні, простежує лиходійну політику білих царів-батечок і червоних комісарів-генсеків щодо української мови і культури, духовності та менталітету української нації.
– Книга Василя Лизанчука, зазначив письменник Роман Лубківський, одне
з найважчих видань, які за останні роки мені довелося читати. Вона підняла завісу над злочинами супроти існування українського народу. Ця книга може бути
духовним мечем-порадником, а також першим підручником для російського інтелігента, який нарешті зніме з себе шкіру обрусителя і завойовника-шовініста і в
такій подобі постане перед собою і почне новий відлік і для себе, і для російської
демократії, яку ми готові приймати саме як демократію в колі демократій світу.
Знаю чимало про геноцид вірменського народу, голокост єврейської нації, злочини
проти кримських татар, інших спільнот, і все-таки документальна палітра, широке
полотно видання, його аргументовані роздуми-висновки ставлять книгу автора
поряд із відомими працями “Голодомор-33”, “Інтернаціоналізм чи русифікація?”
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Івана Дзюби. Вважаю, що нове дослідження Лизанчука – це і підручник з історії
нашого народу, його культури та духовності.
Шкода, що книжка не вийшла до Конгресу української інтелігенції, що відбувся у Києві. Але, на думку голови товариства “Просвіта” Романа Іваничука,
популяризувати таку книгу ніколи не пізно Він також зазначив, що документи у
книзі – оголені і ніхто їх заперечити не зможе, вони є адресовані і жодних закидів
щодо фальсифікацій бути не може.
Добре слово про книгу Лизанчука на презентації сказали також представники національних товариств: заступник голови Товариства єврейської культури ім. Шолом Алейхема Леон Плягер, голова Товариства російської культури
ім. Андрія Сахарова Ніна Турбал, голова товариства “Ческа бесіда” Олександр
Дрбал, голова товариства “Белая Русь” ім. Франціска Скорини Борис Тимощенко.
Останній зауважив, що якби така книжка дійшла до свідомості білорусів, то не
відбувся б цей травневий референдум, який фактично “здав” білоруську мову.
Автора книги вітали директор Наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН
України Лариса Крушельницька (до речі, саме на матеріалах спецфонду бібліотеки написано книгу), голова обласної спілки політв’язнів Ярослав Малицький,
проректор університету ім. І. Франка Анатолій Карась. А особливо схвилювали
слова редактора журналу “Дзвін” Романа Федоріва.
– Мене особисто вражають документальні факти, які зібрано у книзі, – сказав
письменник. Вражає замітка, в якій йдеться про те, що у Петербурзі червоноармійці
протикали штиками очі портрета Тараса Шевченка. Це просто якась споконвічна
люта ненависть. Або таке. У 70-ті роки Львівський університет рапортував, що на
російській мові викладається 150 дисциплін. А що вже говорити про інші регіони
України? Хочу також наголосити, що книгу написано на доброму публіцистичному
рівні, вона доступна для всіх і її треба вивчати.
Усі присутні на презентації зійшлися на думці, що в книзі ґрунтовно й аргументовано висвітлено вельми актуальну проблему сьогодення – викрито підступні, зловмисні
зовнішні і внутрішні сили, які прагнуть зупинити процес відродження й утвердження
Української держави. Тому маємо конче знати всю правду про взаємини України і Росії,
політику всіх без винятку російсько-більшовицьких проімперських сил, метою яких
було, та й зараз є отруєння української ментальності, знищення України як держави, а
українців – як етносу. Тільки за таких умов допоможемо російським демократам позбутися великодержавної імперської психології, а кожному нашому громадянину остаточно
подолати принизливе почуття меншовартості. Натомість утвердимо себе у природному
праві на національно-державну самодостатність, самобутність, самоцінність.
Своєрідний іспит, за словами Василя Лизанчука, довелося скласти і йому самому,
а також матері Ганні Миколаївні та дружині Марії Тимофіївні. Саме вони створили
всі умови для того, щоб автор книги протягом семи років збирав потрібний матеріал,
опрацьовував його. Слід відзначити, виходу книги В. Лизанчука у світ посприяла
доброчинна акція спільного українсько-американського підприємства “Гранд-готель”.
Незважаючи на невеликий тираж книги (лише 5 тисяч примірників), віриться, що
нове видання швидко знайде свого читача, добре посприяє справі утвердження української державності. А закінчити матеріал про презентацію книги Василя Лизанчука
хочу словами, які він написав мені, даруючи свою книгу: “Працюймо, молімо Бога,
щоб ніхто ніколи не зумів закувати у кайдани український народ”.
Юрій Боруцький
Високий Замок. – 1995. – 28 груд.
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... І ПОСТАЄ ІСТОРІЯ В СЛОВІ
Нещодавно у Львові вийшла у світ книга Василя Лизанчука “Навічно кайдани
кували: Факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні”. Ця тема сьогодні надзвичайна. Книга професора Лизанчука спростовує “вибрики” московської
пропаганди, але зі старими плямами на службових мундирах Кремля, щодо історії
України.
Досліджуючи стосунки між українською нацією та її агресивним північним
сусідом, автор, по-перше, розробив загальні положення, які визначали зміст цих
стосунків, починаючи з середини XVII століття. Це в основному завоювання чужої
території, підкорення чужого народу.
У своєму дослідженні учений посилається на укази, доноси, постанови, інструкції та інші документи стосовно питання, як нищити українську мову, калічити
дітей, ігноруючи їх природну мову, гальмуючи їх мислення та свідому діяльність,
виховуючи, таким чином, раба, безсловесну тварину.
Цинічними виглядають таблички, що висіли у коридорах шкіл, про заборону
під час перерви розмовляти українською мовою. Напрошується аналогія: може, і
сьогодні у школах та ВНЗ повішати аналогічні таблички про заборону розмовляти
російською мовою? Ясно, що поява подібної таблички сприймалася б як дикунство.
Але чому ж сьогодні не всі російськомовні громадяни України не знаходять себе
потомками дикунів?
Не менш жахливою була більшовицька культурна революція, яка базувалася
на русифікаторській політиці царського режиму. Групи опору українізації протягом короткого часу перетворилися в організовану злочинну армію наступу на
відродження – український Ренесанс у 20-ті роки XX століття – української нації
зі завданням фізично ліквідувати не лише представників українського громадськокультурного життя, а й етнічне ядро української нації (винищення українського
селянства голодомором 1932–1933 рр.), українську інтелігенцію.
Автор детально аналізує Постанову ЦК ВКП(б) про хлібозаготівлю від
14 грудня 1932 р. Називаючи її імперсько-шовіністичною, доводить, що вся діяльність Кремля спрямована на завершення “українізіації” в цілому на Україні,
а також і в інших районах колишнього СРСР, де компактно проживали українці.
До цих районів належали Кубань (2 млн). Курська область (1,3 млн), Воронезька
область (1 млн), Далекий Схід, Сибір, Туркестан (по 600 тис. українців). Над ними
Україна здійснювала своєрідне шефство, скеровуючи туди кадри, забезпечуючи
необхідною літературою. З цими своєрідними оазисами українського духу, якого
завжди остерігалися і боялися російські чиновники, чинили оригінально: школи
зліквідували, українську літературу, на подобу гітлерівців, спалили, українців,
причетних до культури, знищили фізично або заслали до таборів, серед останніх
– 1500 учителів українських станичних шкіл на Кубані.
У розділі “...Встане Україна і розвіє тьму неволі” Василь Лизанчук робить
серйозний аналіз подій, вчинків, заходів, які чинили і чинять опір впровадженню
державної мови в Україні. Партійні чиновники, починаючи з 1989 р. по сьогодні,
стоять на заваді не лише відродженню української мови, а й високої духовної
культури. Зокрема, як свідчать наведені листи, заборонялися поїздки дітей зі
сходу та півдня на захід, у Львів, під час святкування Різдвяних свят, закликали
жителів голосувати за збереження Союзу РСР, поширювали наклепи, розпалювали антиукраїнську істерію тощо. Навіть Акт проголошення незалежності України
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не зупинив партократичну, антиукраїнську пропаганду, не зупинив видання підручників “Русская литература” і “Русский язык” у 1993 р. в той час, коли нема
підручників з інформатики та обчислювальної техніки й ін.
Зазначив автор і про двомовність та засилля російського мовлення у парламенті
України, що є замахом на особливий функціональний статус української мови як
мови державної. Він справедливо зауважив, що цілком очевидне звуження сфери
функціонування української мови як офіційно державної мови є продовженням
процесу русифікації України, розгорненого ще династією Романових, а пізніше –
московським більшовизмом та його манкуртами.
Особливо актуальним є зауваження автора щодо нових спроб звужування
спектра суспільно-національних функцій українського мовлення через приниження
статусу українського слова в парламенті, бо зневага до українського слова є лише
індикатором зневаги до нашої культури і до народу загалом.
Викладені у книзі питання складають інтерес не тільки для учителів, викладачів, а для усіх, хто вболіває за долю України.
Антоніна Грицева
Майбуття. – 1995. – Груд.

“НАВІЧНО КАЙДАНИ КУВАЛИ”
Під такою назвою у Львові вийшла в світ книжка доктора філологічних наук,
професора Львівського університету імені Івана Франка Василя Лизанчука.
У цьому науково-публіцистичному виданні на основі сотень фактів, архівних
документів автор викриває підступні дії як царських, так і комуно-московських
імперіалістів, які впродовж багатьох десятиліть вели лиходійну політику, спрямовану на знищення української мови, культури, духовності, ментальності нашої
нації. Чинили це з єдиною метою: вичавити з українців волелюбний дух, зробити їх
покірними рабами Москви. Цій меті була підпорядкована і так звана більшовицька
культурна революція, яка ґрунтувалася на політиці російщення.
У цій книзі показано морально-психологічні наслідки московсько-більшовицького месіанізму “російщення”, який деморалізував український народ, придушував
його національно-державницьку сутність, самобутність, самоцінність, породжував
почуття меншовартості.
Чимало українців зламалося під русифікаторським пресом царських сатрапів
і більшовицьких катів. Однак дух вольності, національної самобутності до кінця
не розвіявся. Він зберігався у селянських звичаях, традиціях, піснях, жеврів у
серцях багатьох українських патріотів. Носіями національного відродження були
українська інтелігенція, студентство, патріотично настроєне духовенство.
Книга є цінним посібником для студентів вищих навчальних закладів, школярів
старших класів, учителів історії, широкого українського загалу. У ній висвітлено
такі жахливі факти зловорожості московників до всього українського, про які
маємо знати всі. Тоді, напевно, поменшає в нас отих нинішніх перевертнів, які закликають українців у новий імперський союз, в отруйне лоно “единой и неделимой
матушки России”.
Книга “Навічно кайдани кували” видана завдяки благочинній акції спільного
українсько-американського підприємства “Гранд-готель” у Львові п’ятитисячним
тиражем. Значна частина цього видання буде відправлена для розповсюдження за
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кордоном. Отже, в нас залишиться мало примірників цієї книги, яка мала б знайти
місце в кожній оселі українців, яким дорогі незалежність, рідна мова, духовність,
культура, самобутність. Тож хочеться вірити, що знайдуться у нас добрі люди, національно свідомі підприємці, які допоможуть фінансово у перевиданні цієї книги.
Василь Пожоджук
Криця. – 1996. – 1 січ.

НАВІЧНО КАЙДАНИ КУВАЛИ
Під такою назвою у цьому році вийшла у світ тиражем п’ять тисяч примірників
книга доктора філологічних наук, професора Львівського університету імені Івана
Франка Василя Лизанчука.
У книзі зібрані численні історичні дані, довідки, архівні документи, що проливають світло на геноцид, який здійснювали в Україні російський царизм та
московсько-більшовицькі шовіністи. У короткій анотації зазначено: “Щоб розкрити
руйнівну, антинаціональну суть русифікації в Україні, в книзі використано сотні
документів. Автор простежує магістральну лінію лиходійної політики білих царівбатечок і червоних комісарів-генсеків, спрямовану на винищення української мови
і культури, витравлення духовності і ментальності нації...”. За допомогою цих
зібраних численних фактів автор як досвідчений екскурсовод показує ту наругу,
той геноцид, ту лють і звірство, з яким російські білі царі у сиву давнину, більшовицькі шовіністи у наш час при підтримці яничар і манкуртів кували нам кайдани.
Книга дає можливість читачам самим побачити становище (а його так і не назвеш, а швидше – чорною гнилою ямою, драконовою катівнею), в яке потрапляли
українці, і з усього побаченого робити висновок: ось де істина на ту гірку іронію,
коли частенько на вулиці підкидають, що, мовляв, це ваші “хохли” самі, по добрій
волі, зрікаються своєї національної мови, культури... А ніхто не може сказати тієї
згорьованої правди, як нас катували, “дресирували”, аби зреклися самі себе (Сірик
перелицьовується на Сірикова, Гарбуз – на Гарбузова, а Пеньок – на Пенькова).
Затьмарують і нинішній день, ховають правду, чому на Вкраїні насипані кургани,
а на них колись стояли з вишитими рушниками Хрести, яких зняли і розтрощили
варвари: чому розриті могили, як про це гнівно писав наш Батько Тарас Шевченко?
І ніхто не скаже, чому по всій Україні змінювали назви міст і сіл (Проскурів – на
Хмельницький, Сказниці – на Ясенівку, Фрампіль – на Косогірку, Куяви – на
Соснівку, Татаринці – на Правдівку, Ляхівці – на Білогір’я і т. п.)? “Підчищали”
від істини історію “малоросів”. А кому це було потрібно, як не “великоросам”, які
топтались по нашій історії, аби “підігнати” всі події до змонтованої і більшовицьким ликом зшитої історії “єдіной і нєдєлімой Росії”. Хіба не так? А ви цинічно
заявляєте, що ми (хохли) такі-сякі, самі себе зрікаємося, зрікаємося своїх предків,
своєї історії. Правда, в сім’ї не без виродка.
Книга “Навічно кайдани кували” – своєрідний історичний музей, де зібрано
зброю – численні засоби-знаряддя, якими користувалися царі, починаючи від
дракона і звіра Петра І-го, який розпинав, та Катерини ІІ-ї, яка доконала, кажучи
словами славетного пророка Тараса Шевченка, нашу беззахисну неньку Україну, і
кінчаючи періодом більшовицького “ренесансу”, де Україну більше 70 років мордували, викручували руки, робили з неї мішень, стріляючи їй у потилицю, морили
голодом, випивали з неї кров, розтинали жили і ревіли: “Отрекітєсь, хо-о-о-хли!!!”.
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Але ці “хохли” виживали, як міфічний Прометей, сповнювались сили. Боролись
і, як бачите, дожили до Дня своєї перемоги, скинувши кайдани царизму – кайдани
комуно-московського реваншизму.
Ми вдячні авторові книги як патріоту-вченому за синівську турботу про нашу
з вами вистраждану Україну, яку в книзі очищено від мотлоху брехні і накипів
люті наших недругів. Автор у своїй праці за глибоко науковим змістом і щирим та
задушевним пафосом відкрив мільйонам наших читачів вікно до світлої правди.
Так, книга “Навічно кайдани кували” знайшла читача, який з жадобою береться, як спраглий по джерельну воду, щоб позбутися спраги і знову йти в дорогу.
Щастя Вам, добра людино-патріоте, що маєте наділену Богом мудрість бачити
трохи більше від нас і ведете своєю книгою наш незрячий люд по ще незвіданій
дорозі, щоб вийти з драконових тенет, не дати себе ошукати “ес-ен-дівською” марою, яку розпускають нинішні “патріоти” – комуно-соціалісти.
І віримо, що наш народ, пройшовши найстрашніші випробування за всю історію
з найдавніших часів і до наших днів, як про це сказано в книзі, зуміє залікувати
свої рани, піднятися з колін, випростуватися на весь зріст, заявивши про себе як
про могутню Державу Європи.
Оксана Наумова
Час. – 1996. – 6 січ.

“НАВІЧНО КАЙДАНИ КУВАЛИ”
Книжка “Навічно кайдани кували” написана у незвичайній манері, гостро,
на високому емоційному рівні. Ця книжка змушує читача глибоко роздумувати
як над нашим історичним минулим, так і над непростим сьогоденням, ще і ще раз
аналізувати ті реалії, які висвітлює автор.
Якщо визначити головне спрямування цієї праці, то це – багато документована історія колоніального плюндрування України й українства взагалі, об’єктивне, на основі
численних, раніше не відомих офіційних документів, розкриття процесу брутального
російщення українського народу, який здійснювався впродовж століть з бузувірською
нещадністю й агресивною послідовністю. Великодержавна шовіністична пиха й месіанські претензії, жадоба абсолютної влади, щоб винищувати як власний, так і інший
народи, і слов’янофільські реверанси й загравання, люте витоптування національної
духовності України і політичне лицемірство, прикрите деклараціями про братню любов
і повагу, – ці та інші засоби й ідеологічні постулати, які реалізувалися московськими
владоможцями і відбилися у нашій трагічній історії, всебічно аналізує В. Лизанчук.
“Уста праведного пасуть багатьох”, тому автор кожну думку, оцінку, висновок в ім’я правди намагається ілюструвати численними документами. Окремі з
них наведені повністю в оригіналі, щоб протиставити факти найрізноманітнішим
і випробуваним способам фальсифікації історії та її “оновленим” трактуванням
сучасних російських “пророків” та офіційних вчених. Як зауважує автор, симбіозно поєднана російсько-більшовицька імперія століттями намагалася витруїти
національну свідомість загарбаних нею народів, щоб створити безлику масу, готову
для використання у розширенні імперії, реалізації її геополітичних підступів у
гіпертрофуванні великодержавного гонору і тотальної влади.
У зв’язку з цим проаналізовано як історичні джерела, так і дослідження різних
авторів. Численні приклади того, як на догоду імперським силам “модернізувала-
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ся” історія, а то й просто творилася на чорній брехні, роблять виразною загальну
картину виродження й здичавіння правлячих кіл та їхніх прислужників з числа
“інородців”. Для цього годилися і такі фальшиві теорійки, як “общерусский народ”,
московський неославізм, стереотипи “малорусской ветви Великороссии” та ін. Тож
не дивно, що теперішній російський президент називає великого київського князя
Ярослава Мудрого “собирателем русских земель” і “російським реформатором”.
Зрештою, президентський глас – один з потужного хору сучасних московських
політиків, котрі ніяк не можуть заспокоїтися через те, що “сестра Росії” Україна
не виявляє бажання йти в “братні” московські обійми. Відомий російський “демократ” Гаврило Попов, котрий ще й називає себе соціал-демократом, нещодавно
витійствував про те, як Україна знову прийде “под сень Москвы”. Врешті, чимало
політичних “горил” як у Росії, так і доморощених, з так званих соціалістів і комуністів, з упертістю, яка межує з сліпою тупістю, твердять про потребу нового
союзу, конфедерації, різних просторів – від політичного і до культурного й т. п.
І всі ці базікання політичних блазнів і спекулянтів видаються як турбота за
майбутній розвиток українського національного життя.
Автор слушно наголошує, що доля України була, є і буде пов’язана з Росією.
Це два великі народи, і їхні добросусідські взаємини визначатимуть значною мірою
загальну атмосферу в Європі і у світі. Зрештою, тим, хто живе зі своєї чесної праці
і любить свою рідну землю як в Україні, так і в Росії, нічого ділити. Імперська
хвороба великодержавного хама не дозволяє йому розуміти, що такі двосторонні
відносини можуть бути тільки рівноправними і взаємовигідними.
Українці не претендують на якісь інформаційні простори на території Росії,
де проживає майже 5 млн їхніх співвітчизників, а українська влада не заявляє про
потребу захищати українськомовне населення, як це робить Москва, бо очевидно
те, що за умови розвитку демократії в Росії і в Україні ці проблеми знайдуть прийнятне розв’язання. Натомість російська політика спрямована на те, щоб будь-що
підірвати процеси національного будівництва в Україні.
Заглиблюючись в історію української культури, друкованого слова, автор простежує непрості процеси її розвитку й опору тим ворожим силам, які завжди хотіли
знищити її. Навіть у такій структурі, яка передусім призначалася для військових
справ, як Запорізька Січ, знаходилось гідне місце для школи, котра забезпечувала
освіту козацьких дітей. На противагу московському “раболепию”, недовір’ю до
науки й освіти, що характерні для будь-якої деспотії, Україна прагнула до поширення освіченості й науки.
Боячись світла знань, московські царі пильно стежили за тим, щоб друковані в
Україні книги не проникали у Московію. Розмірковуючи над історичними подіями,
які призвели до так званого “воссоединения Руси”, тобто досягнення стану, коли московський цар став “самодержцем Великие и Малые России”, В. Лизанчук наголошує,
що тоді у Московському царстві панував обскурантизм, “усе, не схоже з московськими
звичаями, сприймалося як єрецтво й зрада”... Отож, споганити все чуже, перелицювати
на московський штиб, зросійщити – суть політичних амбіцій і заходів московських
правителів усіх часів. Сьогоднішньому доморощеному прихильникові “единой и неделимой” під виглядом “нового союза” чи “словянского союза” варто було б пам’ятати
уроки історії. Режим царський, як і більшовицький, не допускав жодних рівноправних
союзів. Московські опричники винищували все, що на них не схоже.
Чи не пора задуматися й нашому “чиновному станові”, котрий так і не може опанувати рідну мову й усіма мислимими й немислимими способами заважає її розвиткові.
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Коли найвищі державні мужі в Україні так і не спроможуться бодай для ввічливості
проронити хоча б фразу-дві державною мовою, а з маніакальною впертістю речуть
на “общепонятном”, то стає зрозумілим той величезний руйнівний вплив на наше національне життя російського імперіалізму й великодержавницького шовінізму.
Праця В. Лизанчука дає змогу зрозуміти як технологію політичного й національного гноблення, так і роль багатьох інститутів і структур російської і більшовицької імперій у духовному спустошенні України.
“Довелось запить з московської чаші московську отруту” – таку назву має один
з розділів книжки. З його сторінок постають усі мерзоти російського абсолютизму в
Україні, розкриваються імперіалістичні жорстокості, починаючи з Петра І і закінчуючи більшовицькими вождями. І тут автор не зраджує свого принципу постійно
посилатися на офіційні документи, а то й наводити їх повний текст. Саме це не дозволяє йому перейти ту межу, де за коментуванням і оцінками починається душевне
потрясіння. В цьому випадку, ведучи мову про інтелектуальне і матеріальне пограбування України, перебороти себе й зберегти холодно-тверезий тон дуже нелегко.
Важливо, що в книжці зібрані всі найхарактерніші задокументовані свідчення
великодержавних злочинів вінценосних осіб Російської імперії і духовних владик
та Святійшого синоду.
Зазначимо, що 4 лютого 1914 р. полтавський губернатор Богговут у таємному
листі у Міністерство внутрішніх справ писав: “Вследствие обнаружившегося в последнее время стремления украинцев выйти из экономического подчинения Москвы
и обосновать свой торговый и биржевой центр в Киеве, желательно было бы, чтобы
Министерство финансов вело национальную политику финансовую с целью закрепления за Москвою ее положения экономического центра и уничтожения попыток к
экономическому сепаратизму украинцев”.
Чи, бува, не вивчають докладно спадщину Богговута “Газпром” та інші структури сучасної Росії?
І Ленін, і Сталін та їхні спадкоємці успішно засвоїли “творчу спадщину” російських самодержавців щодо російщення України та інших народів колишнього
СРСР. Правда, їхня політика була ще жорстокішою й брутальнішою.
Погромниками українства були всі московські правителі радянського періоду. У книжці читач знайде переконливу статистику погромницьких злочинів,
безпрецедентних репресій проти національної школи, літератури, преси, театру
тощо. Чимало цих фактів сьогодні широко відомі, однак автор наводить численні
маловідомі і невідомі документи з недавнього минулого, секретні урядові рішення
щодо боротьби з так званим “українським буржуазним націоналізмом”, а по суті, з
українським народом та його прагненнями зберегти свою гідність. Автор наводить
документ, який понад 40 років зберігався в глибокій таємниці. Це “Докладная
записка” про діяльність спецгруп МГБ, які діяли під виглядом УПА і допускали
настільки брутальні провокації й насильства, що навіть їхні творці стурбувалися.
Значна частина книжки В. Лизанчука присвячена післявоєнному періодові, коли
методи колоніального гноблення стали витонченішими, а зросійщення – підступнішим.
Аналізуючи окремі офіційні документи, наприклад, “Закон про мови в
Українській РСР”, В. Лизанчук стверджує, що з його прийняттям “українофобія
не припинилася, а лише набрала нових відтінків”.
Сьогодні рафіновані україноненависники, як зауважує автор, контролюють сферу культури, освіти, інформації, докладають усіх зусиль, щоб викоренити українську
мову. По суті, розв’язана психологічна війна проти Української держави, української
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нації та її духовності. З цим висновком В. Лизанчука важко не погодитися. Червонокоричневі сили у спілці з шовіністичним середовищем намагаються відкинути Україну
у стан провінції, прищепити її народові комплекс духовної імпотенції, сучасного
провансальства, зруйнувати українські державні ідеали. Бо ж “грязь Москвы” легше
втягувати в різні “простори” й “союзи”, а їхні прихильники мріють про “воздаяние”
їм за службу, про корито з теплим пійлом з московських об’їдків.
Загалом книжка В. Лизанчука викликає глибокі роздуми і гострі почуття.
Можна робити авторові зауваження й поправляти його, оскільки часом глиба фактів
й шеренги документів приголомшують. Але, як відомо, правда – гірка.
Ми звертаємося до минулого, щоб знайти розв’язання сьогоднішніх проблем,
які нас турбують. Наші національні біди кореняться у глибині століть. Сьогодні час
розрубувати вузли, зав’язані нашою історією. Думаю, що такі праці, як “Навічно
кайдани кували” В. Лизанчука, допоможуть у цьому.
Микола Рожик
За вільну Україну. – 1996. – 30 січ.

“НАВІЧНО КАЙДАНИ КУВАЛИ”
Рукописи, як стверджують мудрі люди, не горять. І не зникають безслідно,
навіть якщо їхні творці з найвищих компартійних кабінетів завбачливо ставили
грифи “Таємно”, “Цілком таємно”. Вони повиходили зі схронів і сухою мовою
документів звинувачують імперію – спочатку царську, а потім радянську – у
планомірному систематичному нищенні української мови і культури, витравленні
духовності і ментальності нації.
Доктор філологічних наук, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення
Львівського університету ім. І. Франка, член Спілки журналістів України Василь
Лизанчук проаналізував сотні документів, використав невідомі досі матеріали і подарував українському читачеві фундаментальну працю “Навічно кайдани кували:
Факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні”.
Презентація цієї наукової праці і зустріч з автором відбулася в Косові завдяки демократичним організаціям району. Вдячні читачі щиро вітали Василя
Васильовича, до речі, нашого близького земляка, уродженця Ганева Коломийського
району. Своїми думками з приводу прочитаного поділилися журналіст Василь
Глібчук, член Спілки письменників, голова районного відділення Конгресу української інтелігенції Богдан Радиш, лікарі Володимир Тутуруш, Іван Гнідан, голова
районної управи Братства вояків УПА Андрій Тершак, академік АН вищої школи
України, радник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Володимир
Качкан, заступник голови райдержадміністрації Михайло Цьок, вчителька за
гальноосвітньої школи №1 І–ІІІ ступенів Ірина Дашко.
Схвильований щирим прийомом, Василь Лизанчук дякував косівчанам за теплі
відгуки про його працю, повідомив, що готова до друку ще одна його робота такого
ж спрямування, але затримка, як нині повелося у видавничому світі, за коштами.
Серед людей, які сприяли виданню книги, приємно знаходити імена наших земляків, у тому числі й директора МП “Евріка” М. Павлюка, що фінансово допомагав
виходові у світ цієї фундаментальної праці, яка вже стала настільною книгою вчителів, журналістів, просвітян, усіх, кому болить нинішній стан української культури.
Леонід Стойко
Гуцульський край. – 1996. – 3 лют.

138

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ ВАСИЛЯ ЛИЗАНЧУКА
“НАВІЧНО КАЙДАНИ КУВАЛИ”
При переповненому залі, при своїх учнях-одинадцятикласниках учителька не
втрималась і заплакала. З її уст так щиро зірвалися слова:
– Я ще не прочитала Вашої книги, пане Василю, придбала її тільки тепер – перед самим початком презентації. Але вже із самої назви “Навічно кайдани кували”
зрозумілі її ідея і тема. Я дуже і дуже схвильована навіть отими кількома фактами
нищення нашої української нації, з якими щойно встигла ознайомитись у Вашій
книзі. А тут чую відгуки, що вона вся наповнена такими вражаючими фактами, а
деякі з них взагалі публікуються в Україні уперше. Це є велика, титанічна праця
– написати таку книгу. І я, і мої учні щиро вдячні Вам за неї. Вона дуже необхідна
сьогодні кожній школі.
Ці слова, сказані вчителькою Косівської середньої школи № 1 п. Іриною
Дашко, дають досить влучну оцінку великій праці професора Львівського університету, доктора філологічних наук п. Василя Лизанчука. Його книга “Навічно
кайдани кували” є справді унікальним науковим виданням. Її 415 сторінок вміщують
у собі в лаконічній формі такий великий обсяг інформації, для отримання якої потрібно перечитати сотні архівних документів, наукових та періодичних видань і т. п.
А ви цю книгу маєте під руками і без проблем довідуєтеся про ті чи інші факти
нищення та російщення царською та більшовицькою Росією української нації. Для
Вас не є проблемою дізнатись, коли і в який спосіб Петро І домігся, щоб запалити
у Києво-Печерській Лаврі “древлехранилище”, тобто архів українських літописів
ще часів Київської Русі, котрих найвидатніших діячів церкви та культури забрав
він до Москви і змушував їх російщити українців.
У книзі з дотриманням послідовності в часі вміщені тексти указів російських
царів та цариць, новітніх комуністичних вождів, які були спрямовані на знищення
української мови, а також наводяться досить брутальні, принизливі, шовіністичні
висловлювання російських учених, письменників про нашу рідну мову та діячів
культури. Зокрема лист Віссаріона Бєлінського до Анненкова, де російський критик
обзиває Шевченка “пошляком”, “дураком” і т. д. Не можна без болю і важких роздумів про долю нашого народу читати лист українського вченого Єфремова до сина
Михайла Коцюбинського Юрія, який як командувач українським большевицьким
військом допомагав москалям поневолювати свій нарід.
Западають у душу спогади письменниці Олени Теліги про її національне прозріння. Вихована в московських звичаях, вона в дитинстві зі зневагою ставилась до
української мови, її смішило, що нею розмовляють її батьки. Та, перебуваючи одного разу на балу в оточенні російських монархістів, вона почула, як українську мову
почали обзивати “собачим язиком”, “мордописнею”. Всі дружно з цього реготали.
“– Я враз почула в собі гострий протест, – писала Олена Теліга. – У мені
дуже швидко наростало обурення. Я сама не знала чому. І я не витримала цього
напруження, миттю встала, вдарила кулаком по столу і обурено крикнула: “Ви,
хами! Та собача мова – моя мова! Мова мого батька і моєї матері! І я вас більше
не хочу знати!”.
В Олені Телізі заговорили генний код українки, національна честь, вона стала
відомою українською письменницею.
З особливою виразністю відображено в книзі становище українців-патріотів
і нашої рідної мови на східних теренах України. Наводиться факт жорстокого
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побиття у Запоріжжі російськими здичавілими молодиками священика Віктора
Пруського за те, що розмовляв українською мовою.
“– Ето матушка Расєя. Ти понял ето, націоналіст? – грубо сказав один із
молодиків.
А розмальована “російська дама” додала:
– Нє било нічєго украінского в Запорожьє і нє будєт”.
Що тут скажеш, крім одного: “Москалі й надалі зостались дикими ординцями”.
Недарма в книзі наводиться приказка: “Пошкрябай москаля – знайдеш татарина”.
Хочеться вірити, що цей великий національний твір п. Василя Лизанчука
“Навічно кайдани кували” стане книгою національного прозріння для багатьох
одурманених московською ідеологією українців. Цю книгу конче потрібно обговорювати по всій Україні. Я бачив, яке велике враження справило її обговорення
на косівчан. Недарма академік Володимир Качкан, що брав участь у презентації
книги, сказав: “Обговорюючи “Навічно кайдани кували”, ми проводимо велетенську акцію національного відродження України”.
Книга допомагає не лише збагачуватись духовно, але водночас поповнює знан
нями з історії України, є корисною для кожного. Дуже влучно висловився про цю
наукову працю п. Василя Лизанчука на її презентації заступник голови районної
державної адміністрації п. Михайло Цьок, котрий є учителем за фахом:
– Цю книгу повинен мати кожен учитель. Досить вибрати з неї хоч один факт
– і ви готові до проведення виховного заходу в школі.
Несучи велику інформацію читачеві, книга “Навічно кайдани кували” є водночас і чудовим довідником. Автор поставився дуже чесно до її написання, зазначив
повністю всі дані кожного з використаних ним джерел. Цим зробив дуже велику
послугу читачам, бо для детальнішого ознайомлення з тим чи іншим фактом вони
знатимуть, в яких джерелах він висвітлюється поглибленіше.
Кожен, хто хоч трохи причетний до мистецтва викладу думки на папері,
знає, як важко вибудувати чіткий логічний зв’язок у тексті при опрацюванні навіть кількох джерел. А п. Василь Лизанчук зумів систематизувати сотні фактів,
викристалізувати у кожному з них найголовніше і викласти його на папері буквально двома-трьома лаконічними і влучними реченнями. Це засвідчує, що він є
надзвичайно талановитим і майстром слова, і науковцем. Про його ж патріотизм
і національну позицію свідчить сама книга, яка є великим надбанням нашого народу. Про це говорили у своїх виступах на презентації і член Спілки письменників України п. Богдан Радиш, відомий філателіст п. Володимир Тутуруш, голова
Косівської станиці Братства УПА п. Андрій Тершак, член районного проводу
Конгресу Українських Націоналістів п. Іван Гнідан.
У своєму слові до учасників презентації п. Василь Лизанчук зізнався, що за написання книги насамперед вдячний Господові Богові, який благословив його на цю
працю, дав велике терпіння. Присвятив він її рідній матері Ганні Миколаївні і дружині Марії Тимофіївні. Науковець радий, що цю книгу змогла побачити його рідна
мати, якій нині 79 років і живе вона в селі Ганів на Коломийщині, де він народився.
Заодно щиро подякував за підтримку у виданні книги підприємцю п. Михайлові
Павлюкові із Кут, пп. Ганні та Дмитрові Димнічам із Косова, своєму другові, голові районної організації Демократичної партії України п. Василеві Пожоджукові,
який організував презентацію книги, допомагав вишуковувати кошти на її видання.
Завершуючи заключним словом презентацію, п. Василь Пожоджук повідомив,
що п. Василь Лизанчук підготував до друку нову свою книгу “Завжди пам’ятай:
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Ти – Українець!”, і зачитав текст звернення із закликом підтримати коштами видання цієї книги.
Одні учасники презентації суботнього дня 27 січня з радістю покидали зал
Косівського Народного дому, бо встигли придбати дуже цінну для кожного українця книгу, інші – із жалем, бо не встигли.
Шкода. У книзі згадано і про видатного косівчанина, вченого й письменника
Михайла Павлика. Його змальовано як непохитного націоналіста у ставленні до
рідної мови, своєї нації. Михайло Павлик ніколи не був таким, яким його відображувала чужинецька совєтська ідеологія. І це прекрасно довів у своєму дослідженні
про М. Павлика академік п. Володимир Качкан. Віримо, що й він незабаром стане
винуватцем презентації свого наукового твору у Косові.
Василь Глібчук
Криця. – 1996. – 3 лют.

ДОЗВОЛЬТЕ СПІЛКУВАТИСЬ УКРАЇНСЬКОЮ...
Про вагомість і цінність праці професора Василя Лизанчука “Навічно кайдани
кували: Факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні” (Львів, 1995),
яка нещодавно вийшла у світ, буде сказано ще багато слів. Уже те, що автор зважився сміливо й чесно дослідити руйнівну, антинаціональну суть русифікації в
Україні, заслуговує на повагу. Особливість цієї книги полягає в тому, що вона не
просто переповідає навіть і подекуди відомі нам факти, а подає документальну базу,
з якої читач бачить і довідується про витоки злощасної політики спочатку царівбатечок, а потім і червоних комісарів-генсеків, спрямовану на знищення української
мови і культури, витруєння духовности і ментальности нації. У рецензованій праці
чітко простежуються морально-психологічні наслідки московсько-більшовицького
месіянізму “російщення”, який деморалізував український народ, придушив його
національно-державну самодостатність, самобутність, самоцінність, породжував
почуття меншовартості.
Книжка вийшла з присвятою, як зазначає Василь Лизанчук, своїм найдорожчим – матері Ганні Миколаївні та дружині Марії Тимофіївні. І то не просто
посвята, а вдяка людям, які у цьому світі Божому допомогли йому утвердитися,
стати тим, ким він є, а він – передовсім патріот своєї Вітчизни, справжній її син.
Люди, до яких звернувся автор, йому найдорожчі, але водночас його рідні, як
мільйони інших родин України, зазнали на собі, що таке “союз братніх народів”,
коли всі “молодші браття” працюють на “старшого брата”.
На долях багатьох українців ми можемо простежити ретельно сплановану русифікацію України. Із праці довідуємося, що історія русифікації є складовою частиною
спотвореної форми московського “патріотизму”. Парадокс російської історії полягає в
тому, що її інтеліґенція лише спорадично здогадувалася про свою приреченість у московсько-комуністичній структурі, що звалася “Росією”, “СРСР”, і де навіть російське
у страшних пароксизмах різного роду імперської агресивности нівечилося не згірш
“інородчеського”, українського. При цьому досягалась не менш чорна мета – формування у росіян великодержавницької, імперської психології, яка й сьогодні заважає
багатьом змиритись із тим, що розвалилась комуністична тюрма народів – СРСР.
У цьому ми переконуємося, аналізуючи всі сім розділів оригінальної праці.
Зокрема, уже в першому автор з жалем констатує, що й нині з неймовірною під-
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ступністю маніпулюють ідеєю про “слов’янську єдність” у її московському варіянті, що використовується як засіб підпорядкування слов’янського світу “єдіной і
нєдєлімой”. Прикладом є сюжет про відкриття пам’ятника Ярославові Мудрому в
Ярославлі, де президент Росії Борис Єльцин назвав київського князя “російським
реформатором”, а росіян – “народом, давшім міру Ярослава Мудрого”, а також
наголосив, що “Ярослав Мудрий вошол в історію как собіратєль русскіх земель”.
Руїнницькі наслідки псевдомесіянської “собірательной дєятельності” (вогнем
і мечем) білих царів-батечок і червоних вождів-генсеків, які нищили українську
етнопсихологію, викорчовували систему міжпоколінної передачі етнокультурної
інформації, фальшували етнонаціональну культуру, очевидні в Україні й тепер,
коли завдяки шовіністичним кастраторам українська мова витіснена на задвірки
державотворення. Понад те, з часу прийняття Верховною Радою України Закону
про мови, проголошення української мови державною мало що змінилося на ліпше, навпаки – шаленіє спротив. Добре розуміючи роль рідної мови у становленні
нації, маючи “великий досвід” боротьби з нею (укази Петра І, Валуєвський циркуляр, Емський указ, лінгвоцид, тоталітаризм радянської системи, рекомендації
Ташкентської конференції (1979) і насамкінець проголошення російської мови
офіційною (1990), певні політичні сили й нині намагаються різними способами
зашкодити становленню української мови як державної.
Зрештою, самі законодавці у Верховній Раді показують, як можна не тільки
не виконувати Закону про мови, а ще й глузувати з державної мови. Всім зрозуміло, що згідно з статтею 15 Закону про мови мовою з’їздів, сесій, конференцій,
інших зібрань державних та громадських органів є українська мова. Закон є, але,
очевидно, писаний він не для тих депутатів, які не тільки його не сприймають, а й
зухвало виступають проти незалежности Української держави взагалі. А таких у
нинішньому складі Верховної Ради – чимало. Отож, ми й не перестаємо дивуватися,
у суверенній державі ще надто повільно вивітрюється дух рабства і національної
меншовартости. Василь Лизанчук слушно зауважує, що нинішні урядовці мало що
роблять, аби зупинити процеси русифікації в Україні.
Того, що робиться нині, не було й за часів Щербицького. І особливо ці негативні тенденції посилилися після того, як Президент Леонід Кучма в інавгураційній
промові висловився за надання російській мові статусу офіційної. Особливу роль у
процесі новітнього етапу зросійщення України відіграють засоби масової інформації
на кшталт “Киевских ведомостей”, “Киевских новостей”, радіо, телебачення тощо.
Не стоять осторонь у поході проти українського народу й окремі урядові структури. Не інакше, як провокаційною, можна назвати акцію, сценарій якої творили в
Міністерстві в справах національностей, міграції та культів України. Йдеться про
розроблений ними “Проект державної програми збереження і підтримки розвитку
російської культури на 1995–2000 роки”.
Аналіз змісту проекту програми приводить до однозначного висновку: її автори
(а в тому, що це недруги України, не доводиться сумніватися) поставили собі за мету
зберегти, утвердити й поглибити в законодавчому порядку на всі прийдешні часи
панівне становище російської мови і російської культури в Україні, здобуте ними
протягом того часу, коли Україна була безправною колонією царсько-російської, а
потім більшовицько-російської імперії.
І напрошується слушне запитання: навіщо так виділяти одну з етнічних меншин, яка в ряді позицій і так посідає панівне становище? За даними цього ж
міністерства, російською мовою навчається 56,2 % всіх студентів України, а під-
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готовка фахівців з російської мови та літератури здійснюється в 11 університетах і
20 педагогічних університетах та інститутах країни. Культурно-мистецькі традиції
росіян представляють 30 російських театрів різного жанру, 36 – українсько-російських, 1 – українсько-російсько-єврейський. До послуг росіян – 24382 масові та
універсальні бібліотеки, сукупний фонд яких налічує 387 млн примірників книжок
і журналів, у тому числі російською мовою – понад 240 млн примірників, що становить 62 % від усієї літератури, що зберігається в бібліотечних фондах України.
Усього цього не мають оті мільйони українців, які живуть у Росії. Тим часом,
як бачимо, волання про якусь українізацію тут повністю недоречні. Навпаки,
триває масова русифікація, про що з тривогою говорить у своїй праці професор
Львівського університету Василь Лизанчук. Звичайно, рецензоване видання швидко розійдеться, і дуже шкода, що має воно надто малий наклад. Але, як зазначає
сам автор, Богу дякувати, що ця праця і так вийшла, адже зболена Україна тепер
випускає у світ лише 3 % книжок рідною мовою.
Михайло Вівчарик
Час / Time. – 1996. – 16 лют.

А КАЙДАНИ ПРОДОВЖУЮТЬ КУВАТИ...
Для потенційних читачів книги наведу анотацію до неї: “Щоб розкрити руйнівну, антинаціональну суть русифікації в Україні, в книзі використано сотні
документів. Автор простежує магістральну лінію лиходійної політики білих царів-батечок і червоних комісарів-генсеків, спрямовану на знищення української
мови і культури, витравлення духовності і ментальності нації. Показує морально-психологічні наслідки московсько-більшовицького месіанізму “російщення”,
який деморалізував український народ, придушував його національно-державну
самодостатність, самобутність, самоцінність, породжував почуття меншовартости.
Для науковців, вчителів, студентів, школярів, усіх, хто цікавиться непересічною долею українців”.
Даруйте, але в кінці анотації вартувало б дописати приблизно таке: “Для всіх
українців в усьому світі, неукраїнців в Україні, Президента та його адміністрації,
депутатів Верховної і місцевих Рад народних депутатів, Кабінету Міністрів і підпорядкованих йому структур виконавчої влади, політичних партій і громадських
об’єднань, бібліотек державних і відомчих, дипломатичних установ...”.
Якби в моєму розпорядженні було кілька десятків книг, то я, передусім, її
надіслав...
Голові Держтелерадіо України пану З. КУЛИКУ і міністру культури України
пану Д. ОСТАПЕНКУ. Ставлю їх поруч, бо в російщенні України шляхи керованих ними відомств часто пересікаються.
Візьмемо, приміром, Міжнародний фестиваль естрадної пісні ім. К. Шульженко
у Харкові. Знаємо, що зросійщена українка К. Шульженко жодного слова не проспівала українською мовою, а весь свій вокальний талант вклала в пропаганду
російської пісні. Таку ж мету перед собою поставили організатори “міжнародного фестивалю”, який насправді став російським фестивалем в українському
місті. На ньому все “Москвою пахло” – пісні з великодержавним підтекстом, наочне оформлення сцени, ведучі українського державного телебачення Косяченко і
Нечипоренко, які догідливо вели концерт державною мовою Російської Федерації.
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Глядач-російськолюб одержав ще одну солодку нагоду переконатися в російськості
Харкова.
Дивно, але найактивнішу участь у тиражуванні цього промосковського дійства
брала Львівська телекомпанія “Міст”. У той же час у забутті залишаються десятки
імен світочів української культури світового рівня.
Перелік прикладів російщення телеглядачів практично невичерпний. Зокрема,
на УТ-2 реклама російськомовна, анонсуються газети практично лише російськомовні, навіть новорічна заставка відтворює снігову галявину з написом “С Новым
годом!”...
Президенту Гільдії кіноакторів України пані Ніні ІЛЬЇНІЙ. Ця пані взялася
підтримувати і розвивати російський дух в українському кіномистецтві – підсумки
кінофестивалю “Стожари” в Києві підводить державною мовою Росії, звідти же
поназапрошувала другорядних акторів до його журі, які “блистять” банальністю
і сумують за втраченим єдиним кінопростором. Їх тугу можна зрозуміти. Якщо
в ті “добрі” часи їм не давали головних ролей на “Мосфільмі” чи “Ленфільмі”,
то можна було посунути “молодших братів” на “окраинных” кіностудіях Києва,
Одеси і т. п...
Відомому поету-пісеннику Юрію РИБЧИНСЬКОМУ. Неодноразово трансльований телебаченням концерт з нагоди його п’ятдесятиріччя складається з двох
частин: перша – українськомовна, друга – російськомовна. За неписаним правилом,
участь співака у другому відділенні концерту вважається почеснішою і престижнішою, ніж у першому. Мораль концерту зрозуміла. Але чи розуміє “великий поет”
Рибчинський, як його називали на ювілеї, що російська пісня і досі переважає в
Україні і душить українську? Не знаю. Але точно знаю, що і надалі “великий”
двомовник продовжує продукувати тексти віршів для зміцнення пісенної культури
сусідньої держави. Може, вона йому і віддячиться – до символічної корони, покладеної на його голову на ювілеї в Києві, додасть корону з двоглавим орлом на
майбутньому ювілеї в Москві...
Знаному акордеоністу пану Яну ТАБАЧНИКУ. На Різдво Христове, 7 січня
1996 р., УТ-1 презентувало його програму з Одеси “Честь имею пригласить”. Після
перегляду склалося враження, що головною її метою була демонстрація російськоєврейського духу Одеси. Окремі представники української культури виглядали на
ній сиротливо, як і українська мова, якою лише вони розмовляли. До того ж, один
з них, той же Рибчинський, освідчувався буковинцю Табачнику “общепонятным
язиком”. У кінці програми пан Ян втішив українського глядача обіцянкою зробити
російськомовне “представление” щорічним. Він прекрасно розуміє, що в українській державі українське державне телебачення зніме під сміхотворним приводом
будь-яку українську програму і випустить в ефір його, “общепонятну”, щоб тільки,
не дай, Боже, когось не звинуватити в юдофобії. А якщо так, то навіщо вивчати
українську мову?
Аналогічно думає і “приглашенный” Яном Табачником мер Одеси, депутат
Верховної Ради України пан Е. Гурвіц. Знаючи панічний страх “гоїв” перед будьякими звинуваченнями в “украинском буржуазном национализме” і “антисемитизме”, він став сміливим поборником відновлення історичної справедливості через
встановлення в Одесі пам’ятника Катерині II, тій самій, яка двісті літ тому буцімто
заснувала місто і точно “доконала” Україну.
Цілком ймовірно, що в роки окупації Одеси німецькими фашистами нинішній
службовий кабінет пана Гурвіца займав якийсь нацистський бонза, над яким мая-
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чів живописний або скульптурний Адольф Гітлер. Чому б йому не подумати над
відродженням і цієї “історичної справедливості”?
...Давно пора називати речі своїми іменами, стати господарями в своїй хаті і
вимести з неї антиукраїнське сміття, нанесене туди впродовж століть чужинцями
та їх наймитами. Будемо мовчати – вони до стелі завалять ним наші оселі. А тоді
вже годі буде вибратися з-під нього.
Ігор Бегей
Неділя. – 1996. – 19–25 лют.

ПРАВДА ПРО РІДНУ МОВУ І ДЕРЖАВУ
Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення факультету журналістики Львівського університету, уродженець Коломийщини
Василь Лизанчук у своїй новій науково-популярній праці на високому публіцистичному і науковому рівнях висвітлив проблему існування української мови. Десятки
документів, фактів про русифікацію в Україні, авторських коментарів складають
основу книги Василя Лизанчука. Читач може почерпнути для себе багато нового
та цікавого, ознайомитись із різними документами, таємними наказами та іншими
історичними фактами цькування нашої мови російськими та зросійщеними безбатченками-яничарами. Хто, як не вони, перш за все, повинні бути вдячними українській
нації, а саме Київській Русі, за те, що і вона подарувала тодішнім і нинішнім росіянам
засновника їхнього Московського князівства – Юрія Долгорукова.
Серед великої кількості використаних документів Василь Лизанчук роз’яснює
суть терміна “русифікація”, “російщення”. Хоча справедливо було б вживати тут
слово “росифікація”, а не “русифікація”. Цей термін походить від назви тієї країни,
яка проводить цю ганебну імперсько-зверхню політику. “Коли ми кажемо і мусимо
казати, що Русь – це наша давня назва, а не московська, то не можемо означувати
російщення мови чи літератури русифікацією, бо інакше це буде заперечення того,
що ми заперечуємо чи відкидаємо, що Русь – це наша давня назва, не московська.
Замість того можна б уживати термінів росизм чи росицизм, бо ці іменники утворені
від назви Росія, яку собі прийняла колишня Московщина чи Московія”. Василь
Лизанчук підтримує думку Богдана Романенчука, що правильнішим і ширшим
є термін “російщення”, бо охоплює, крім мови, ще й інші ділянки життя і докладніше означує політику саме російської, а не якоїсь руської чи русскої імперії,
давньої й терепішньої, царської і пролетарської чи більшовицької, яка послідовно
намагалася всіма силами, всіма засобами і способами довести український народ та
інші поневолені народи до злиття з російським, словом, намагалися за всяку ціну
зросійщити або змосковщити український народ, знищити його духовно і фізично.
Далі автор подає найдавніші документи, витяги з літописів та інших архівних
матеріалів часів Київської Русі, згадує про перші наші книги “Часослов” та “Октоїх”,
про перші наші школи-братства. Саме ці факти переконують нас у тому, що ми,
українці, дійсно є самобутнім народом з високою культурою. Цим і маємо гордитись.
Підтвердженням цього є слова знаного історика і мандрівника П. Алепського з Сирії,
котрий подорожував Московією та Україною: “Ці два роки в Москві колода висіла
на наших серцях, а розум був геть-чисто стиснений і придушений, бо в тій країні
(Московщині) ніхто не може почувати себе хоч трохи свобіднішим і задоволеним,
хіба лише ті люди, що там виросли, а всі інші, от хоча ми, навіть ставши панами

145

цілої країни (як патріарх!), ніколи не перестануть бентежитися та відчувати в серці
неспокій. Зате Козацька країна була для нас начебто наш власний рідний край, а її
мешканці були нашими добрими приятелями та людьми, наче ми самі”.
Василь Лизанчук описує, так би мовити, історію України та її милозвучної мови.
Подає документи, які підтверджують, як Московщина та її керівники – цариці Анна і
Катерина ІІ, Петро І та інші царі – нищили українське: мову, культуру, наші звичаї,
архітектуру і взагалі все, що нагадує про Україну. Найбільшим ударом по Україні
стало знищення наших збройних захисників – козаків і взагалі цілої Запорізької
Січі. Та якого б лиха не довелося зазнати нашому народу, він все-таки оживав, піднімався на нові здобутки, на ще більший розвиток нашої солов’їної мови, культури
та своєї історії. Це дуже непокоїло “старшого брата”, адже українці завжди виділялися своїм розумом, культурою, патріотизмом. Тому імперська Росія повсякчас
намагалась приборкати нас. Та, як показав час, все це марно. Українське слово все
ж таки відроджувалося й жило. Велика заслуга в цьому велетів нашої літератури
Котляревського й Шевченка. Хоча Московія на подібне реагувала все новими валуєвськими циркулярами та емськими указами про повну заборону української мови.
Доречно зазначає автор книги: “Історія людства, мабуть, не знає подібних прикладів такого неймовірного національного гніту, що його зазнавала Україна”. Серед
десятків документів, опублікованих у цій книзі, варто навести такі дані: “У січні
1897 р. у межах російської імперії загальна кількість українців становила не менше
23,5 мільйона”. Ось де підтвердження того, що після Переяславської ради Московське
царство всілякими силами винищувало не лише все українське, а й самих українців
переселяли у найвіддаленіші кутки “єдіной і недєлімой”.
Василь Лизанчук наводить факти про те, як підло і цілеспрямовано на нашу
мову наступали російські шовіністи-більшовини, котрі в 1917-му змінили царських
сатрапів. Автор засвідчує десятками документів (багато з яких до сьогодні ніде не
публікувались) те, як комуністична верхівка планомірно нищила нашу мову. І перш
за все людей, котрі намагались протистояти цій сваволі. Маємо змогу ознайомитися
з документами, за допомогою яких есесесерівська імперія проводила штучні голодомори, депортації, фальсифіковані обвинувачення сотень і тисяч невинних людей
у прояві так званого “буржуазного націоналізму”, який нібито проявився після
проголошення Української Народної Республіки та під час Другої світової війни.
В усіх навчальних закладах запроваджували обов’язкове вивчення російської
мови. А згодом взагалі всі предмети повинні були викладати російською, яка мала б
опанувати всі терени, де її до цього часу ще не чули. Що згодом і сталось. У містах
важко було почути українське слово, державні установи іменувались російською
мовою. В усіх сферах життя проводили всеохоплююче російщення. Доречним є
вислів Генріха Лоубе: “Нападати на мову народу – це означає нападати на його
серце”. Насправді нашу мову, наше серце російські владоможці намагались знищити. Та нічого їм не вдалося. Наша мова живе і розвивається. І які б заклики
сьогодні не лунали про “двоязичіє”, всі тверезо мислячі люди повинні усвідомити,
що в нормальної людини є один язик, а не два. І в Україні він буде українським.
Ця книга, безперечно, належить до високомайстерних публіцистично-наукових
праць. Її автор хоче віддячити своїй землі, мові, матері за те, що виростили його гідним
громадянином, патріотом України, яка дає йому нові сили і нової наснаги для дальшого
життя й творчості. Цю книгу варто прочитати всім, хто живе в Україні і не тільки в
Україні, а й всім людям, у котрих ще жевріє іскорка любові до матері-Вітчизни. Після
прочитання книги кожен зможе усвідомити: хто ми є і чиїх батьків ми діти!
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Характерними є слова Миколи Міхновського, використані Василем Лизанчуком:
“Ми не хочемо довше зносити панування чужинців, не хочемо зневаги на своїй
землі. Нас горстка, але ми сильні нашою любов’ю до України! Сини України!.. Нас
мало, але голос наш лунатиме скрізь на Україні і кожний, у кого ще не спідлене
серце, озветься до нас, а в кого спідлене, до того ми самі озвемось. І пам’ятаймо,
що слава і перемога – це доля борців за народну справу. Вперед, і нехай кожний
із нас пам’ятає, що коли він бореться за народ, то мусить дбати за весь народ, щоб
цілий народ не загинув через його необачність”.
Іди поміж люди і сій зерно правди про Україну, її солов’їну мову, мудра пораднице-книго “Навічно кайдани кували”.
Петро Михальчук
Народна Воля. – 1996. – 3 квіт.

“... І ОЖИВЕ ДОБРА СЛАВА, СЛАВА УКРАЇНИ...”
Дивна ми нація – українці! Після стрімкого відродження 1989–1991 років, коли
з праху століть птахом Феніксом постали українська мова, культура, державність,
тепер все, здається, йде навпаки. Важко знайти в світовій історії ще народи, які б
так легковажно-байдуже ставилися до своєї власної долі! Зрозуміло, що сучасне
нужденне життя не надає нам оптимізму, але згадаймо, що були у наших близьких
і далеких предків часи набагато складніші, проте мужність і згуртованість, працелюбність і стриманість врятували український народ протягом століть кривавих
випробувань від остаточної загибелі.
У наші важкі часи ринкової кон’юнктури приємно побачити на полицях книгарень, що сяють різнобарв’ям зарубіжної та вітчизняної літератури, рідкісні видання
серйозних науково-публіцистичних досліджень стану мови і культури України в
минулому і сьогодні.
Нещодавно мене прямо-таки вразила документально-аналітична книга доктора
філологічних наук, професора Львівського університету В. В. Лизанчука “Навічно
кайдани кували”. Наукове дослідження із проблем російщення України XVII–
ХХ століть читається напрочуд легко, наведені факти достатньо красномовні.
Автор мріє, “щоб перемогла велика історична справедливість, щоб стоголосо зазвучало вільне українське слово, щоб Україна зайняла гідне для неї місце серед
народів світової цивілізації, щоб ожила її добра слава, і світ ясний, невечірній
тихо засіяв...”.
З огляду на матеріально-фінансову скруту наших видавництв, ця чудова книга
важко і довго йшла до читача, проте посіла, безперечно, гідне місце в серцях прихильників української мови і культури.
Юрій Хмелевський
Тульчинський край. – 1996. – 3 квіт.

МОВА НЕВМИРУЩА
Пам’ятаю, як вразив колись мене, молоденького гімназиста з Прикарпаття,
вірш Амвросія Метлинського, в якому автор просить Бога напустити на нас грім
і спалити нас у пожежі за те, що “вже наша мова конає”.
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Навіщо просити Господньої кари для народу, який і так уже покараний втратою
своєї незалежности? Та й чи є підстави твердити, що мова конає? Адже в Галичині,
яка раніше, ніж Східна Україна, опинилася в неволі, саме в часи Метлинського
почалося відродження рідної мови. Всупереч намаганням польських і австрійських
поневолювачів знищити українську мову, всупереч офіційній забороні вживати
назви “Україна”, “українець”, ніхто не цурався мови Тараса Шевченка, Івана
Франка, Лесі Українки, кожен любив рідну мову і дорожив нею.
Якщо б, наприклад, українець попробував розмовляти з іншим українцем
по-польськи, його б негайно назвали колоритним галицьким словом “хрунь” і
бойкотували б усі його друзі і знайомі.
Коли наприкінці XVIII ст. три тодішні могутні імперії – Австрія, Пруссія і
Росія – поділили між собою Польщу і всіма силами пробували онімечити та зросійщити поляків, від їх імени Марія Домбровська категорично заявила у вірші
“Присяга”: “Похоронити мову не дамо!”. Зрозуміло, така заява була кориснішою
і більш патріотичною, ніж песимістична капітулянтська позиція Метлинського.
“Похоронити мову не дамо!” – саме такий епіграф я поставив би до книжки
Василя Лизанчука “Навічно кайдани кували”.
Автор – доктор філологічних наук, професор, завідувач катедри Львівського
університету імені Івана Франка – використав у книжці багато фактів, документів,
роздумів різних людей, щоб розкрити злочинну кількавікову політику російщення
українського народу царськими і комуністичними сатрапами, показати руйнівні
наслідки імперського геноциду, етноциду і лінгвоциду, починаючи від московського
царя Олєксєя Михайловича до генсека М. Горбачева та президента Б. Єльцина,
окреслити причини надзвичайної складности нинішнього українського державотворення.
Більшість матеріялів, використаних у книжці, були відомі до цього часу небагатьом або й зовсім невідомі у нас. Книжку Василя Лизанчука “Навічно кайдани
кували”, без перебільшення, можна назвати енциклопедією лінгвоциду – нищення
української мови.
У післямові до книги автор пише: “Певен, що книга прислужиться морально-психологічному виздоровленню обдурених, скалічених комуністичноімперською ідеологією, формуванню духовного націоналізму – якнайвищого
вияву відданости Батьківщині, буде джерелом важливої, об’єктивної інформації про українсько-російські взаємини, сприятиме консолідації духовних,
інтелектуальних, творчих сил заради найвищої гуманістичної національної ідеї
і мети – побудови Української держави, яка прагне жити у порозумінні, мирі
й дружбі з усіма країнами світу”.
Зрозуміло: вихід з нинішньої суспільно-політичної, соціяльно-економічної
та морально-духовної кризи, породженої московською комуністичною тоталітарною системою, залежить лише від кожного з нас, від нашого взаєморозуміння,
терпеливости, чесности, згуртованости, єдности, християнської доброзичливости.
Тож працюймо щоденно, сумлінно і жертовно, щоб назавжди розвіялася ворожа тьма неволі, навічно ожила сплюндрована Україна і рознеслася по світу її
добра слава.
Микола Дмитрів
Українська думка. – 1996. – 25 квіт.

148

КАЙДАНИ, ЯКИХ МИ ПОЗБУВАЄМОСЬ
Чого-чого, а компліментів на адресу книжки В. Лизанчука “Навічно кайдани
кували”, презентація якої відбулася 28 квітня, не бракувало. Її називали настільною
книжкою кожного українця, навіть пропонували перекласти на російську мову й
вислати кожному держиморді на Схід України. Нехай прочитав би, як розквітала
з часів “возз’єднання з братньою Росією” українська земля, як нищили її, плюндрували, а врешті затруїли мирним атомом.
Нова дослідницька праця львівського професора В. Лизанчука справді вартує
доброго слова. “Вісник...” уже друкував на неї розлогу рецензію, тож повторюватися не будемо. Нагадаємо лишень, що автор книжки – наш земляк, уродженець
с. Ганева, тому не випадково організувала Коломия її презентацію.
Розпочалася вона піснею “Не пора”, яку виконав хор медпрацівників. Ведуча
свята Ольга Руданець викликала на сцену автора, він розповів історію творення
книжки, поділився роздумами про науково-публіцистичну працю. Потім своїми
враженнями від прочитаного ділилися Дмитро Гриньків, Іван Цигилик, студентка
коледжу права і бізнесу Тетяна Танасійчук, лунали музичні твори, пісні, віншування
як автора книжки, так і присутніх у залі його матері, родини. Словом, відчувалося,
що ти на літературному вечорі.
А який же літературний вечір без дискусії? Ось і Зіновій Карась, беручи участь
в обговоренні нового твору В. Лизанчука, не погодився з попереднім промовцем,
який стверджував, що треба вміти так говорити з росіянином, аби той захоплено
вигукнув після розмови: “Оце справжній український націоналіст!”.
– Можу вас запевнити, – казав З. Карась, – що той, хто так уважає, не зрозумів як слід книжку львівського професора. За все своє життя я зустрів тільки
двох москалів, які визнавали право України бути самостійною державою. Це було
дуже небезпечно – виявляти перед ними, що ти український націоналіст, вони зразу
ж намагалися знищити такого чоловіка.
Як сказав на презентації автор, ідея написати книжку “Навіки кайдани кували” народилася 10 років тому. А саме 10 років тому закінчив львівський журфак
головний редактор “Вісника...” Василь Дем’янів, який побажав професорові університету імені Івана Франка В. Лизанчукові написати ще одну книжку – вже
оптимістичнішу, про те, як будуємо ми свою державу.
– І я вам бажаю написати ще одну книжку, – підійшов до мікрофона голова
департаменту з гуманітарних питань міськвиконкому Василь Глаголюк, – нехай
би вона називалася вже “Навічно позбулись кайданів”.
Добре побажання, нічого не скажеш.
С. Б.
Вісник Коломиї. – 1996. – 6 трав.

ПРАВДА ПРО РУСИФІКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ
З того часу, як у світ вийшла книжка професора Львівського державного
університету імені І. Франка Василя Лизанчука “Навічно кайдани кували: Факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні”, листи майже чи не щодня
надходять на факультет журналістики, де завідує кафедрою автор цікавої й оригінальної праці.
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Відразу зазначимо, що подібна праця могла з’явитися тільки в незалежній,
суверенній Україні, з суб’єктивних причин у так званому “Союзі радянських республік” подібного не могло ніколи статися. Адже в рецензованій нами книзі вперше
широко, комплексно, об’єктивно представлено матеріал про тотальну русифікацію
українського народу впродовж багатовікової історії відносин України з Росією.
Особливість цієї книги полягає в тому, що вона не просто переповідає навіть
і подекуди відомі нам факти, а подає велику документальну базу, з якої читач
бачить і довідується про витоки злощасної політики спочатку царів-батечок, а
потім і червоних комісарів-генсеків, спрямованої на знищення української мови і
культури, витруєння духовності і ментальності нації.
Поділяємо думку автора, що трагедія української нації полягала в тому, що
Росія постійно вважала українців гілочками свого народу. Подібне спостерігається
і в теперішній час. Росіяни ніколи не хотіли миритися, ба більше: визнавати, що
український народ – це окремий самобутній великий народ. Вони ніколи не ставили інтереси України впорівень зі своїми, а навпаки, за наш рахунок намагалися
розв’язати свої проблеми. І понині у свідомості окремих діячів сусідньої Росії
Україна бачиться як частина “единой и неделимой”.
Об’єднуючи під своєю тяжкою ферулою сонми різних народів, Російська імперія (царська, а пізніше – більшовицька) впродовж століть виробляла спотворені,
принципово позанаціональні форми свого “патріотизму”. Його сувереном був зовсім
не російський народ, а космополітична за своїм складом імперська адміністрація,
яка думала, як Катерина ІІ, – по-німецькому, говорила, як Олександр І, – пофранцузькому, а чинила, як усі Романови – від Михайла до останнього Миколи,
– по-татарському.
Тоталітарна комуністична пропаганда вселяла в душі росіян міфи про непорушну, непереможну і всемогутню імперію – і все це завдяки “великому російському народові”. Саме тому в багатьох з них виробилося не завжди усвідомлене
відчуття своєї домінантності в Україні, й будь-який державний, виправданий крок
до зрівняння в реальних національних і мовно-культурних можливостях такі люди
сприймають як своє ущемлення. А щоб і сьогодні не було спекуляцій на кшталт
“українізації росіян” в Україні, нагадаємо, що вони мають усе сповна для свого
духовного й культурно-освітнього розвитку, чого, на превеликий жаль, не мають
українці, які живуть у Росії. Так, на 1 000 осіб віком від 15 років і старші вищу
освіту мають серед росіян 201 чоловік, середню спеціальну – 266, середню загальну – 335. Для порівняння скажемо, що в титульної нації – української – ці
показники, крім загальної середньої освіти (417), набагато менші й становлять
відповідно – 117 і 228.
У 1994/1995 навчальному році в Україні працювало 2 973 російські школи,
в яких навчалося 2 945 924 учні, що становить майже 43 % всіх школярів нашої
країни (у містах цей показник дорівнює 56 %), а якщо до цього додамо змішані
українсько-російські, російсько-угорські, російсько-румунські, російсько-кримськотатарські та інші, то побачимо, що аж ніяк не ущемлюються права однієї з
національних меншин України.
Не зайвим буде нагадати також, що російською мовою навчаються 466 120
студентів вузів (56 % всіх студентів України). Культурно-мистецькі традиції росіян
представляють 30 російських театрів різного жанру, 36 – українсько-російських,
1 – українсько-російсько-єврейський. До послуг росіян – 24 382 масові та універсальні бібліотеки, сукупний фонд яких нараховує понад 387 мільйонів примірників
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книжок і журналів, у тому числі російською мовою – понад 240 мільйонів примір
ників (62 %).
Така реальність, а отже, про ніякі насадження так званої “українізації” не
йдеться. Радше все відбувалося й відбувається дотепер навпаки.
Мудро сказано: допоки живе мова, живе й народ, а тому недруги україн
ського народу завжди починали його винищення з мови, з її носіїв – передовсім
інтелігенції.
При цьому варто наголосити, що методи насильницької денаціоналізації –
терор, ліквідація культурних здобутків, заборона школи, друку, врешті – мови,
– були в арсеналі різних держав, що окупували українські землі: Польщі й ЧехоСловаччини, Угорщини й Румунії, Кримського ханства й Туреччини, але найвишуканіші, найрафінованіші і водночас найбрутальніші (бо завжди спиралися на
геноцид) методи застосовувала Росія, передовсім її деспотична верхівка.
У рецензованій праці подано тексти багатьох документів, які сповна проливають світло на цю брутальну русифікацію нашого народу, на нищення українства
(заповіт Петра І, маніфест Катерини ІІ “Об уничтожении Запорожской Сечи...”,
Валуєвський циркуляр, Емський указ тощо).
Активну роль в антиукраїнській політиці відігравала й Російська православна церква. Зокрема, 1759 р. Священний синод Росії велів вилучати у населення
українські букварі та українські церковні книжки.
У 1775 р. царські війська знищили Запорозьку Січ та закрили українські
школи при полкових козацьких канцеляріях. У 1847 р. було розгромлено КирилоМефодіївське братство – культурологічне товариство, за яке був репресований
геній українського народу Т. Г. Шевченко.
Саме тоді розгорнулася нова хвиля шаленого переслідування українства.
На українських патріотів посипалися брутальні звинувачення. Цинізмом історичної інтелектуальної обмеженості віє з листа російського критика і філософа
В. Г. Бєлінського до П. В. Анненкова, написаного у грудні 1847 р., в якому він
припустився образливих випадів щодо Т. Г. Шевченка. Крім того, на думку “неістового” Віссаріона, історія Малоросії (так тоді називали Україну. – М. В.) – це
побічна ріка, що впадає у велику ріку російської історії. То, як стверджував він,
нема й української мови, а “есть областное малороссийское наречие, как есть белорусское, сибирское и другие подобные им областные наречия”* .
Тільки після падіння царського режиму в лютому 1917 р. в Україні настав
короткий період розгортання національного руху. Створювалися реальні соціальнополітичні можливості функціонування української мови, розвитку освіти, культури.
Однак після жовтневого перевороту ситуація в Україні різко змінилася. Змагання
українців на освітній ниві, як і взагалі на шляху державотворення, перервала
кривава окупація України більшовицькою Росією.
Має рацію дослідник, стверджуючи, що кінцевою метою більшовицької політики, котру в основному творив у той час великодержавник-централіст Ленін,
було збереження Російської імперії під новими, червоними, прапорами.
Ідеологічне обґрунтування тотального етноциду, лінгвоциду і геноциду в
Україні зробив на ХVІІ з’їзді ВКП(б) Сталін. Якщо до 1934 р. ще точилася суперечка про те, яка небезпека для будівництва СРСР більша: великодержавний
російський шовінізм чи місцевий український націоналізм, то принаймні називали
перше. Після ХVІІ з’їзду акценти різко змінилися. “На Україні ще зовсім недавно ухил до українського націоналізму не становив головної небезпеки, – заявив
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Сталін, – але коли перестали з ним боротися і дали йому розростися до того, що
він зімкнувся з інтервенціоналістами, цей ухил став головною небезпекою”.
Насправді це був глум над реальною дійсністю. Великодержавний російський
шовінізм перемагав на всіх теренах суспільно-політичного, духовно-культурного
життя.
У квітні 1938 р. РНК УРСР і ЦК КП(б)У прийняли постанову “Про реорганізацію шкіл на Україні”. Створені навчальні заклади з викладанням мовами
національних меншин, звичайно, крім російської, кваліфікувалися у постанові
як “насадження” особливих національних шкіл, які стали осередками “буржуазно-націоналістичного впливу на дітей”, а їх функціонування визнавалося “недоцільним і шкідливим”. Слухняно виконуючи рішення РНК СРСР і ЦК ВКП(б)
“Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и
областей”, РНК УРСР і ЦК КП(б)У 20 квітня того ж таки 1938 р. ухвалили постанову “Про обов’язкове вивчення російської мови в неросійських школах України”.
З болем констатує автор і те, що після того, як у лютому 1939 р. були ліквідовані або реорганізовані національні райони, що тим самим поглиблювався русифікаторсько-централістський курс супроти всіх неросійських народів, російська
громадськість не стала на захист духовно-освітніх інтересів українців та інших
народів. Чимало росіян активно допомагало більшовицькій ідеологічній службі топтати, нівечити, фальшувати українську історію, знищувати національні надбання.
Наступ антиукраїнських сил тривав і в 40–50-ті роки. Зміцнивши свою владу після усунення так званої “антипартійної групи”, М. Хрущов і його оточення
затято розгорнули русифікаційну політику. Відтоді активізувалися заклики не
лише “посилювати боротьбу з буржуазним націоналізмом”, а й “поглиблювати”
інтернаціональне виховання трудящих, “розкривати суть теорії про зближення і
злиття націй”.
Найшвидшими “стахановськими темпами” здійснювалося “злиття націй і мов”
в Україні. У 1958 р. в містах України в українських школах навчалося тільки
21% дітей (1926 року – 97 %). Навіть у столичному Києві того самого 1958 р.
лише 22 тисячі учнів було в українських школах і 61 тисяча – в російських. У
листопаді того ж року було проголошено тези ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР
“Про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної
освіти в країні”. У 19-й статті цього класичного документа обману і лицемірства
зазначалося: “В радянській школі здійснено навчання рідною мовою. Разом з тим
у школах союзних і автономних республік серйозно вивчається і російська мова,
яка є могутнім засобом міжнаціонального спілкування, зміцнення дружби народів
СРСР і прилучення їх до багатств російської культури”.
Отже, проголосивши велику роль і важливість російської мови в будівництві
“світлого майбутнього – комуністичного суспільства”, партійні верховоди тим самим
узаконили поглиблення російщення.
У праці В. Лизанчука подано низку переконливих фактів про русифікаційні процеси в час владарювання в Україні компартії і особливо за час правління В. Щербицького,
коли тотальне зросійщення набрало шалених обертів.
На жаль, “Закон про мови в УРСР” не зупинив маховика русифікації. Його,
в першу чергу, не дотримуються самі законодавці: в парламенті часто звучить
російська мова. Ба, більше: голови комісій т. т. Азаров і Суслов постійно роблять
доповіді мовою сусідньої держави. Чи могло б бути, щоб у французькому парламенті хтось промовляв німецькою?! Звичайно, ні, бо то цивілізована держава, а у
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нас рабська психологія вивітрюється надто повільно. Що говорити, коли окремі
віце-прем’єри і міністри ігнорують державну мову!
Отож, мовлячи слово про книжку В. Лизанчука, сподіватимемося, що вона
допоможе читачам глибше пізнати своє національне “Я”, відчути, що любов до
України – акт найвищого духовно-національного самовизначення, зрозуміти, що
зденаціоналізована людина втрачає доступ до найглибшого національного джерела
духу і священних вогнів життя, вона приречена на зубожіння.
Михайло Вівчарик
Журналіст України. – 1996. – № 5/6. – С. 28, 29.

В ОБОРОНІ СЛОВА РІДНОГО
Книга “Навічно кайдани кували” професора Львівського держуніверситету
імені Івана Франка Василя Лизанчука, яка розкриває руйнівну, антинаціональну
суть русифікації в Україні і показує морально-психологічні наслідки московськобільшовицького месіанізму “російщення”, знаходить широкий відгук серед науковців, учителів, школярів, студентів, трудящого люду. Це засвідчила презентація
книг у Народному домі м. Коломиї наприкінці квітня.
Дещо раніше урочисте представлення цієї науково-популярної праці, рецензію-відгук на яку друкувала і “Народна Воля”, відбулося у Косові. Святковості й
урочистості події у Коломиї надавало те, що автор книги Василь Лизанчук – уродженець с. Ганева Коломийського району. Нині він – доктор філологічних наук,
професор, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення Львівського університету, член Спілки журналістів України, автор більше десятка монографій, брошур,
навчальних посібників та понад ста наукових і науково-популярних статей з проблем теорії і практики журналістики, відродження рідної мови, культури, духовності, утвердження Української держави. Актуальними і гостропубліцистичними
є його цьогорічні публікації у газетах “Час/Time”, “За вільну Україну”, “Молодь
України” та інших на тему оборони української державності.
Святковість репрезентації численним землякам своєї праці мала і хвилюючий
момент. Адже на зустрічі була присутня мати автора Ганна Миколаївна, якій, а
також дружині Марії Тимофіївні, присвячена книга.
Піднесено і патріотично хор медпрацівників виконав пісню-гімн “Не пора, не
пора”. Ведуча Ольга Руданець свою розповідь переплітала інформацією про життєвий, творчий і науковий шлях професора. Лідер коломийських республіканців
Дмитро Гриньків, науковець-економіст Іван Цигилик, студентка коледжу права
та бізнесу Тетяна Танасійчук, редактор газети “Християнський Вісник” Зеновій
Карась, випускники факультету журналістики Львівського університету – редактор “Вісника Коломиї” Василь Дем’янів та поет Василь Рябий, а також голова
департаменту з гуманітарних питань виконкому Коломийської міської ради Василь
Глаголюк відзначали актуальність і важливість обговорюваної книги для сьогодення. Народ має знати нарешті правду про знавіснілі наміри русифікаторів. Книга
вчить пильності. Книга нагадує, що треба вміти і могти відстояти все, що належить
Українській державі, що потрібно знайти у собі сили – моральні, політичні, національні, щоб ніколи не відновилася доба денаціоналізації і духовно-історичної руїни.
Вдячний автор повідомив, що працює над новою книгою про утвердження
української державності, а влітку цього року чергова його праця має вийти друком
в одному з львівських видавництв.
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Вважаємо, що і надвірнянська громадськість, передусім інтелігенція, могла б
ґрунтовніше ознайомитися з книгою “Навічно кайдани кували” і привселюдно її
обговорити та представити читачам.
Петро Михальчук
Народна Воля. – 1996. – 6 черв.

“УКРАЇНА І РОСІЯ, ЯК РІДНІ СЕСТРОНЬКИ…”
Сьогодні друкуються праці про українсько-польські взаємини, інколи прилітають перші ластівки і про українсько-румунські чи українсько-білоруські стосунки.
І, як це не парадоксально, ще досі українські історики й політики делікатно обминають українсько-російські та в більшості випадків послуговуються працями з
цієї тематики, виданими в часи Радянського Союзу, коли навіть пісню всі разом
співали: “Україна і Росія, як рідні сестроньки...”. А чи були насправді Україна
та Росія рідними сестрами? Чи було все так добре в наших відносинах? На ці та
ряд аналогічних запитань дає досить вичерпну відповідь фундаментальне дослідження професора Львівського університету, завідувача катедри радіомовлення і
телебачення Василя Лизанчука.
Цю працю, яка має назву “Навічно кайдани кували...”, видав у Львові Інститут
народознавства НАН України минулого року п’ятитисячним накладом завдяки благочинній акції спільного українсько-американського підприємства “Ґранд-готель” у
Львові (генеральний директор С. Лепський) та іншим меценатам. Сьогодні книжка
вже стала бібліографічною рідкістю, бо особливе зацікавлення анотоване видання
викликало в українців Слобожанщини, Таврії, Полісся, Поділля і, звичайно, діяспори. Для них факти, наведені Василем Лизанчуком, стали справжнім відкриттям
і примусили їх цілком іншими очима подивитися на нашу історію. Зрештою, автор
наголошує: “Час усе більше віддаляє нас від події 1 грудня 1991 р., коли народ
свідомо, з почуттям гідної пам’яти про волелюбних пращурів та історичною відповідальністю за долю нащадків сказав заповітне “Так!” самостійній, незалежній,
соборній Україні. Однак українське державотворення відбувається за дуже складної
суспільно-політичної, морально-економічної, психолого-ідеологічної ситуації. Ще
діють підступні, зловмисні зовнішні та внутрішні сили, які намагаються зупинити
воскресіння й утвердження Української держави. Задля цього й досі використовуються найрізноманітніші – випробувані й “оновлені” – способи, серед яких чи
не найпідступніший – фальсифікація історії українського народу, зокрема історії
взаємин України і Росії, у яких розкривається відверта брутальна політика, що
століттями була спрямована на отруєння української ментальности, знищення
України як держави, а українців – як етносу”.
Отже, сили, про які говорить автор, особливо яскраво показали, як вони намагаються сьогодні знищити як етнос чеченський народ, знищити на очах у всього
світу, який делікатно спостерігає за російським геноцидом у Чеченії і байдуже
мовчить. Офіційна Москва відкрито назвала чеченський народ бандитами і терористами. Ці ж сили активно діяли в Литві і Грузії, в Таджикістані і Вірменії і,
безперечно, в Україні. Хіба ж не вони спровокували страйк шахтарів Донеччини,
хіба ж не вони всіляко блокували прийняття в Україні Конституції?
Ці ж сили відкрито виступають проти українського прапора, гимну, герба, а
значить – і проти України. Вони намагаються розіграти кримське питання, вони
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проти всього українського, і мови – найперше. У передньому слові до книжки,
озаглавленому “...Учи неложними устами сказати правду”, Ярослав Дашкевич
наголошує: “Сили русифікаторів та їх коляборантів в Україні ще не розгромлені,
вони становлять велику загрозу для нації в тих регіонах, де панування русифікаторів, які досі мають підтримку Москви, продовжується. Тому перед українською
наукою постає велике і відповідальне завдання розповісти українському народові
– та цілому світові – про той жорстокий етноцид, який Росія протягом сторіч застосовувала до українського народу. Історія русифікації перестала бути забороненою
зоною для досліджень. Кількість фактичного матеріялу, що має стати предметом
вдумливої та об’єктивної аналізи, зростає постійно. Зникає пасивність (а може, ще
й страх?) тих дослідників, які на тему відносин Росія–Україна звикли дивитися
згідно згори запрограмованими аксіомами”.
Отже, книжка Василя Лизанчука “Навічно кайдани кували...” якраз на часі,
хоч тема, порушена в ній, уже давно не нова, і досить вичерпні праці з цього питання публікували не раз учені української діяспори, але їхні дослідження не були
доступними широкому українському загалові. Анотоване видання цінне ще й тим,
що в ньому автор наводить низку фактів, документів, коментарів про російщення
в Україні, які раніше або не були відомими, або вперто замовчувалися.
Книжка складається з розділів “...Од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж
люди!..”, “Заступила чорна хмара та білую хмару”, “Довелось запить з московської чаші московську отруту!”, “Од молдаванина до фінна на всіх язиках все
мовчить...”, “Той мурує, той руйнує...”, “Кати знущаються над нами, а правда
наша п’яна спить”, “...Встане Україна і розвіє тьму неволі”. Вже в першому автор
розглядає, які психологічні комплекси проникли на ґенетичний рівень українського народу за 70 років панування комуністичної імперії, і приходить до висновку,
що Україна була ізольована від навколишнього світу на століття. За цей час вона
втрачала свій інтелект і талант, перетворюючись на аноніма. Тут наводиться виступ українця з Москви О. Руденка-Десняка на Всесвітньому форумі українців:
“Тепер, піднявшись до нового життя, Україна відчула, що залишалася незнаною,
не відкритою для людства, дивною терра інкоґніта в старій і добре вивченій Европі.
Імперія була аж ніяк не зацікавлена в тому, щоб її піддані справді пізнавали один
одного і, тим більше, несли свою неповторність за імперські кордони”. То й не
дивно, що шовіністичні ідеологи не раз насаджували, та й тепер насаджують у
свідомість людей мітичну тезу про “колиску трьох братніх народів”, їх “єдиний
корінь”, “слов’янську єдність”. Це ми особливо добре бачимо на теперішньому
злитті Росії і Білорусі, це ми особливо добре відчуваємо на бажанні росіян втягнути в це кубло ще й Україну. І російський президент, й інші урядники різних
ранґів, не кажучи вже про російських депутатів, намагаються завжди тримати в
полі зору українське питання, всіляко приписуючи все українське до російського.
Так, виступаючи в Ярославлі на відкритті пам’ятника Ярославу Мудрому, Єльцин
назвав київського князя “російським реформатором”, а росіян – “народом, який
дав світові Ярослава Мудрого”. І це говорить перша особа в державі. І таких прикладів Василь Лизанчук наводить чимало.
Особливо глибоко він розглядає питання російщення України. Та це ми й
самі добре бачимо, як українські спортовці, навіть чемпіони Атланти, розмовляють винятково російською мовою. Російською мовою в Україні послуговується
армія, майже всі працівники різних рангів міністерств України, за винятком хіба
що міністра юстиції Сергія Головатого. Та й сам Леонід Кучма, зустрічаючись з
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атомниками України чи шахтарями, аби догодити їм, захоплено спілкується з ними
російською мовою. Постає закономірне питання: чи можна говорити про престиж
української мови, коли сам Президент ігнорує її? Більшість депутатів Верховної
Ради України виступають в українському парляменті також російською мовою,
не бажаючи навіть слова українського сказати, хоч є серед них і такі, що в парляменті працюють уже другий термін. Були й такі, як В. Ґриньов, В. Мишкін,
які, займаючи відповідні посади в парляменті та уряді, розмовляли українською
мовою, а тепер знову вдалися до російської. І хоч Товариство української мови на
чолі з Павлом Мовчаном б’є на сполох з цього приводу, ніхто їх не чує. Краще
буде сказати: не бажає чути.
Василь Лизанчук наводить дуже багато унікальних матеріялів про російщення
України, починаючи від Леніна, Постишева, Косіора і закінчуючи останніми роками панування імперії. Факти переконують: якщо у 1930 р. українською мовою
видано 6 394 назви книжок, то у 1933 р. – 3 472; у 1936 р. – 3 232; у 1939 р. лише
1895 назв. З 1 вересня 1938 р. по всіх неросійських школах України було введено
викладання російської мови. А вже з роками уряд навіть платив більшу платню
тим учителям, які викладають у школах російську мову. Ось де виявляються “узи
дружби” між Росією і Україною, ось як “старший брат” позбавляє “молодшого”
права на рідну мову. А скільки було закрито українських шкіл на Кубані, Зеленому
Клині? І, зрештою, в самій Україні, де й зараз у Донецьку діє з великими потугами
лише одна українська школа. Маю на оці – україномовна.
Автор книжки переконує, що кияни вміли вже писати десь у віці VIII по Христі,
а дальше формування української мови відбувалося в Х–ХІ ст. “Норми тієї мови
були дуже близькі до розмовних, хоч сьогоднішня аналіза тих джерел дає дуже
цікаве явище, яке дозволяє ствердити, що в той час у Києві наші предки, українці
княжої доби, властиво говорили двома мовами, – підкреслює д-р Ігор Гурин. –
Однією мовою, так званою літературною, якої навчали в школах, якою писали
релігійні та філософські трактати, та другою мовою – місцевою, на основі якої
велося законодавство і писано літературні твори. Пам’ятками такими, очевидно,
будуть і законодавчі книжки того часу, і “Слово о полку Ігоревім”, а також наші
літописи, які дають певні риси формування живої української мови ще в далеких
часах”. Першими українськими книжками слов’янською мовою “з особливостями
живої української мови”, – зазначає Дмитро Чуб, – були “Часослов” та “Октоїх”,
які вийшли у 1491 р. у друкарні Швайпольта Фіоля в Кракові. Перша ж російська
книжка в Москві вийшла через 73 роки, тобто у 1564 р. Надрукував її відомий
першодрукар Іван Федоров при допомозі білоруса Мстиславця. Але Московщина
в ті часи була настільки темною, що після виходу третьої книжки натовп спалив
друкарню, а самого друкаря хотіли вбити, бо він, мовляв, був зв’язаний з нечистою
силою. Про це, до речі, тепер російські історики не згадують. То й не випадково
Іван Федоров змушений був утікати до Білорусі, а згодом переїхав до Львова.
Отже, українська мова не виникла на порожньому місці. До того ж, І. Огієнко зауважував, що Служба Божа в церквах правилась українською мовою, отже, стара
наша Церква справді була українською. Вже в 1580 р. на Волині діяла славнозвісна
Острозька академія, в 1586 р. Успенське братство заснувало у Львові свою шко
лу, а в 1615 році постала Київська братська школа, яка у 1689 р. перейменована в
Києво-Могилянську академію. Ця академія була знана в усій Европі. В Україні розвивалася освіта, ширилася наука, збагачувалася культура, а Московія була темним,
задушливим царством самовладного, деспотичного правління, де культивувалися
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покора, плазування перед старшими чином і званням, недовіра до науки й освіти,
поєднані з тупою ненавистю до всього чужоземного. Саме з цих часів і починалися
недовіра та ворожнеча москвинів до українців. А згодом Москва пішла в наступ на
все українське, і чи не найголовнішим, чого вона домоглася, стало те, що 3 серпня
1775 р. був виданий маніфест Катерини II “Про знищення Запорізької Січі та про
включення її до Новоросійської губернії”. У своїй книжці “Навічно кайдани кували...” Василь Лизанчук наводить цей маніфест повністю і зазначає, що після зруйнування Запорізької Січі, поділу Гетьманщини на губернії у 1781 р., скасування у
1783 р. козацьких полків як військової формації та адміністративно-територіяльної
одиниці було закрито досить розвинуті українські школи, що функціонували при
полках. За відомостями з архівних джерел, які опублікував О. Лазаревський, у
1748 р. на території семи полків Гетьманщини (про три не збереглося відомостей)
було 866 шкіл, тобто на кожну тисячу душ населення припадала школа. У 1767 р.
тільки в Чернігівському полку було 143 українські школи, тобто одна школа на
746 душ. У Слобідській Україні в чотирьох полках діяли 124 школи. Російський
уряд робив усе для того, аби занепали і Київська академія, і українські колегії.
У 1783 р. запроваджено навчання російською мовою – причому обов’язково з
вимовою, яка вживалася у Великоросії. Ось як “старша сестра Росія” проводила
російщення України, нищила її державність, культуру, історію.
Уже в 1905 р. русифікаторську шкільну політику, яку проводив російський уряд
в Україні, гостро засудила Одеська міська дума. Уявити собі, до чого докотилася
теперішня Одеса, яка в більшості розмовляє російською мовою, яка прагне на своїх
майданах встановити пам’ятники російським царям, які нищили Україну! Василь
Лизанчук також подає текст ухвали Одеської міської думи від 26 січня 1905 р.
Але час робив своє. Вже в грудні 1909 р. було закрито одеську “Просвіту”, в квітні
1910 р. – київську “Просвіту”, в 1911 р. – чернігівську “Просвіту” (і заборонено
відзначення 50-річчя смерти Шевченка), в 1912 р. – житомирську “Просвіту”, а в
1913 р. закрито український клюб в Одесі. Особливо багато маловідомих фактів
російщення подає автор книжки з Галичини, стверджуючи, що, як тільки російські
війська зайняли Галичину й Буковину, почалося тотальне нищення всього українського. Зазначимо, що 7 вересня 1914 р. московська поліція закрила редакцію
“Діла” та інших українських пресових органів. Далі почалося таке брутальне
російщення Галичини, що навіть Мілюков у Думі мусів назвати це “європейським
скандалом”. Уже за своїми намірами московський режим у Галичині заслужив на
цю назву, та коли додати, що до складу окупаційної адміністрації увійшли (як це
визнавав сам генерал-губернатор Галичини граф. Ґ. Бобрінський) найгірші елементи
російської поліції, то ясно, що на практиці “возз’єднання” набрало форм терору
над українським галицьким громадянством. Росіяни заарештували кращих синів
і дочок українського народу і відправили їх у глибину Московії. Ось яку “руку
дружби” подала “сестра” Росія Україні.
Але, як кажуть, чим далі в ліс – тим більше дров. Те ж саме можна сказати
і про російсько-українські стосунки. Василь Лизанчук подає документи, які переконливо доводять, що Сталін і його “соколи” вирішили покінчити з політикою
“українізації” не тільки в Україні, але й в інших районах СРСР, де компактно
жили українці. До цих районів належали Кубань (2 млн українців), Курська область (1,3 млн), Воронезька область (1 млн), Далекий Схід, Сибір, Туркестан (по
600 тис.). Над ними Україна здійснювала своєрідне шефство, скеровуючи туди
кадри, забезпечуючи необхідною літературою. Але всі українці, котрі відігравали
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будь-яку ролю в культурно-національному житті Кубані, були знищені фізично або
заслані на каторжну працю до концтаборів. Серед них 1 500 учителів українських
станичних шкіл заплатили своїм життям або ж були заслані на каторгу в сибірську
тайгу. Ось де узи нашої “дружби”, ось де наше “єднання”.
Надзвичайно цінний документ з’явився 1949 р.: “Цілком таємно. Секретареві
Центрального Комітету КП(б) України товаришу М. С. Хрущову. Доповідна
записка”. Цей документ понад 40 років зберігався за сімома замками. Його підписав військовий прокурор військ МВД Української округи полковник юстиції
Кошарський. У ньому, зокрема, йде мова про те, що Міністерство держбезпеки
Української РСР і його Управління в західних областях України широко використовують так звані спецгрупи, які діють під видом “бандитів УПА”. У документі
є немало фактів злочинів МҐБ в областях Західної України під маркою УПА...
Одним словом, книжка “Навічно кайдани кували…” є надзвичайно цінною, бо
в ній автор ставить собі за мету розкрити руйнівну, антинаціональну суть російщення в Україні, використовуючи сотні документів, і це йому блискуче вдається.
Василь Лизанчук простежує магістральну лінію лиходійної політики білих царівбатюшок і червоних комісарів-генсеків, спрямовану на знищення української мови
і культури, витравлення духовности нації. Він показує морально-психологічні
наслідки московсько-більшовицького месіянізму “російщення”, який придушував
національно-державну самодостатність українського народу, його самобутність,
самоцінність, породжував почуття меншовартости. Якби навіть Василь Лизанчук
до цієї праці не мав жодних праць наукового спрямування чи журналістських досліджень, то його книжка “Навічно кайдани кували...” є справжнім скарбом для
українського народу, і науковець Василь Лизанчук, поза всяким сумнівом, потрапив би до числа видатних істориків України, бо його праця – як гірське джерело
в спекотну пору для спраглого мандрівника.
Гадаю, Україна б зробила добру шану авторові цього видання, якби книжку
“Навічно кайдани кували...” було видано ще російською та англійською мовами.
Бо треба, аби росіяни та й інші народи знали, якою була “старша сестра Росія”
для України протягом багатьох віків і якою вона є сьогодні.
Дмитро Пожоджук
Українська думка. – 1996. – 19, 26 верес.

ДЕУКРАЇНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ
ШЛЯХОМ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ РУСИФІКАЦІЇ
Спроба знищення українського народу і донині відлунює
негативним морально-психологічними наслідками
У наш час, перевантажений соціяльними та економічними негараздами, не
так і часто потрапляє до рук книга, котру читаєш з неослабним інтересом від
першої сторінки до останньої, а особливо, якшо це збірник документів. Але книга
львівського професора Василя Лизанчука “Навічно кайдани кували” після її прочитання приголомшує. Ніби багато чого ми і знали, багато чого й читали, але коли
документи, факти та свідчення очевидців про брутальну тотальну деукраїнізацію
України, про багатовікову політику суцільного зросійщення українського народу
царськими та “совітськими” опричниками зібрані воєдино під однією палітуркою,
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– підлість та єзуїтство імперських російських шовіністів просто шокує. Бо дійсно,
як пише у передньому слові до книги Ярослав Дашкевич: “Лише ліквідувавши
бунтівний народ як націю, можна було остаточно вирішити “українське питання”,
зняти його з порядку денного міжнародної політики – і власного сумління. “Не
было, нет и не будет”.
Вкрадена москалями назва країни – Русь, підло сфальсифікована історія
українського народу, цілеспрямоване насадження в Україні азіятського монголотатарського менталітету (що розповсюджувався від брутальної “матерной” лайки,
котрої немає в жодного народу світу, крім російського, до біологічного генетичного
нівелювання українців через поширення масових перехресних шлюбів з росіянами),
століття штучної ізоляції України від всього світу, відсмоктування українського
інтелекту й таланту до столиці імперії Москви, постійні українофобські постанови
етноварягів з ЦК КПУ, котрі руйнували українську націю зсередини, тотальний
неприкритий етноцид і лінгвоцид, психологічне перекодування українського народу на самознищення шляхом втрати своєї національної ідентичности, духовности, історії, багатовікових традицій, надбань культури, самобутности, любові й
самоповаги – це ті основні надбання “братської 337-літньої дружби” українського
та російського народів, які зафіксував професор Василь Лизанчук у своїй праці
“Навічно кайдани кували”.
Документи вражають. Зокрема, кремлівські деспоти та їхні вірні комуністичні
васали в Україні під приводом боротьби з героїчною УПА на теренах Західної
України посилювали боротьбу взагалі з усім українським. У своїй доповідній
записці під грифом “Совершенно секретно” на ім’я тодішнього Секретаря ЦК
КП(б) України М. С. Хрущова Військовий прокурор військ МВС Українського
округу, полковник юстиції Кошарський писав таке: “Органы МГБ, под руководством партии (завважте: саме нашої комуністичної партії, “дорогий товаришу”
П. Симоненку), проводят огромную работу по выкорчеванию остатков украин
ско-националистического, бандитского подполья, в борьбе з которым хороши все
средства и нужны хитрость и изворотливость”. А які такі “все средства”, котрими
послуговувалися московські окупанти щодо українських патріотів, всю цинічність,
жорстокість способів, завдячуючи яким так “розцвітала” Україна “в дружній сім’ї
всіх народів нашої багатонаціональної Радянської держави на чолі з великим і
славним російським народом”, гадаю, відомо більшості із нас по спільному проживанню у колишньому СРСРі...
Але у книзі професора Лизанчука зафіксовані і світлі сторінки нашої історії,
про які дізнаєшся вперше, і котрі, за словами автора, у темному царстві створення
стандартизованої, уніфікованої інтернаціональної спільности зблискували яскравими променями національного духу, що нагадували віщі слова: “Не пора, не пора,
не пора москалеві й ляхові служить!”,
Автор наводить цитату із праці І. Коляски “Освіта в Радянській Україні”
(Торонто, 1970). Це виступ Андрія Малишка на похороні Володимира Сосюри
11 січня 1965 року: “Хай же смерть українського поета шикує нас в одні ряди, щоб
ми не були безбатченками і людьми, не помнящими родства, щоб із наших сердець
і наших думань виростали Шевченки і Франки.
Холодно тобі зараз, поете, і сніг над тобою іде дуже холодний. Над твоєю
труною у цей холодний зимовий день ми клянемося, що будемо любити свою мову,
свій кароокий народ, як ти заповів у своєму вірші “Любіть Україну”:
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Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов’їну.

І хай дурість кретинів і невігласів, прелатів і єзуїтів, яка вкоротила твоє життя
після написання цього вірша, зів’яне над могилою великого українського поета.
Пробач, що ми не покрили тебе славною козацькою китайкою за нашим звичаєм і не поклали на твоє серце червоної калини – ти ж так те любив. Та червона
калина твоєї України червонітиме в твоєму серці і в твоєму слові. Комусь, може,
набридли ці символи нашої вічної свободи і гіркоти, для нас же вони зацвітатимуть
вічно – від молодих до старших, з покоління в покоління.
Ми хотіли поховати тебе так, як годиться великому співцю, і пронести тебе на
своїх плечах по всьому Хрещатику, по всій нашій рідній землі. Що ж, кажуть – не
можна. (Заборона надійшла від секретаря ЦК КПУ А. Скаби, який був на похороні і якому А. Малишко дивився прямо у вічі, коли говорив ці слова. – В. К.).
А як жаль, що і в цьому ми схиляємось до циркулярів, а не до вікових традицій
нашого народу...”.
Та вчитаємося далі в книгу Василя Лизанчука. Постанови, накази, постанови...
“Розвинутий соціалізм” створював усі матеріальні, соціальні, політичні, ідеологічні
передумови для російщення. У серпні 1978 р. ЦК КПРС видав таємну постанову
“Про дальше вдосконалення вивчення і викладання російської мови в союзних
республіках”. ЦК Компартії України схвалив московський документ і розробив
свої таємні “Заходи по організації виконання постанови ЦК КПРС від 31 серпня
1978 р. “Про дальше вдосконалення вивчення і викладання російської мови в союзних республіках”.
Рада Міністрів УРСР у відповідь на постанову Ради Міністрів СРСР від
13 жовтня 1978 р. № 835 “Про заходи по дальшому удосконаленню вивчення і
викладання російської мови в союзних республіках” ухвалила 2 листопада 1978 р.
свою постанову “Про заходи по дальшому удосконаленню вивчення і викладання
російської мови в загальноосвітній школі УРСР”.
Зросійщені і збільшовичені українці, прихильники так званого “естественного
слияния родственных и близких между собой славян”, відкриті й замасковані вороги українства “натхненно і організовано” під керівництвом В. В. Щербицького
і його “підручних” виконували постанову ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
26 травня 1983 р. № 473 “Про додаткові заходи по поліпшенню вивчення російської
мови в загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах союзних республік”.
Через кільканадцять днів відповідну постанову ухвалили ЦК Компартії України
і Рада Міністрів УРСР. Додаткові заходи щодо поліпшення вивчення російської
мови (треба читати русифікації, денаціоналізації. – В. К.) розробила колегія
Міністерства освіти УРСР (29.06.1983 р. № 7/77).
Дію цих попередніх і всяких таких подібних постанов, наказів мені самому
довелося відчути під час навчання саме в ті роки у Сімферопольському державному
університеті імені (кого б ви думали?) М. В. Фрунзе. Специфіка цього українського
університету в українському місті Сімферополі була такою, що придумати щось
ганебніше й абсурдніше було важко. На філологічному факультеті (українська
філологія) весь навчальний процес відбувався на “общепонятном русском языке”
(окрім, звичайно, лекцій з української мови і літератури). Чомусь “інтернаціоналісти” не додумалися ввести викладання і цих “націоналістичних” дисциплін росій-
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ською мовою. Та не дивлячись на таку українофобську обстановку, на щастя, були
у Сімферополі викладачі – справжні патріоти-українці, про яких можна згадати
лише добрим словом, – професор Петро Киричок (фундатор кафедри української
філології у Криму), доценти Євген Ригушевський, Володимир Костенко...
Книга професора Василя Лизанчука не залишить байдужим нікого, хто її
прочитає. Вона ніби викликає із підсвідомости спогади про наше недавнє тоталітарне минуле. Мимоволі пригадуються всі ті події із свого “світлого” радянського
дитинства, коли у 60-ті роки, під час відкриття у Києві пам’ятника Івану Франку
організована група озвірілих молодиків з криком “націоналісти!” кидала каміння
у присутніх...
Подібних прикладів українофобії в Україні, котра була під п’ятою московської
імперії, вважаю кожен із нас міг би навести десятки, якщо не сотні...
Імперія впала, але справа її ще й досі і донині відлунює негативними морально-психологічними наслідками: ті ж зрусифіковані міста, та ж екс-комуністична
номенклатура на насиджених керівних постах, “ястребки”-НКВДисти, що й досі
ходять у шанованих ветеранах, і герої УПА, котрих аж ніяк не бажає визнавати
“українська” влада як ветеранів Другої світової війни. Бо, як влучно підмітив один
з провідних українських політиків: “Хто в ранах, а хто в орденах”. “Україна наша
неукраїнська” – так і хочеться сказати про ту державу, котру прагне нав’язати
нам за п’ять років формальної незалежности всесильна (поки шо?!) номенклатурна
“партія влади”.
Тому ще актуальнішою і саме на часі видається праця професора Василя
Лизанчука. Вона є своєрідною енциклопедією деукраїнізації України, і, можна
сподіватися, сприятиме формуванню духовного націоналізму як найвищого вияву
відданости нашій Вітчизні – Україні.
Віктор Каспрук
Час / Time. – 1996. – 1 листоп.

ЧОМУ Ж МИ – ТАКА НАЦІЯ?
Про російщення в Україні написано вже багато наукових, публіцистичних і
художніх творів. Проте їхні автори, спираючись на документи і факти, висвітлювали лише деякі сторони явища на окремих історичних етапах або в інших аспектах
російсько-українських взаємин. У книжці В. Лизанчука викладено всю повноту
явища – від початків до сьогодення. Передусім – це своєрідний документальний
довідник. Окрім відомих фактів, у ньому зібрані тексти, які або повністю не були
опубліковані, або вміщувалися в таких виданнях, що стали бібліографічною рід
кістю. Наприклад, укази Петра І, Катерини II, розпорядження Святійшого Синоду,
Валуєвський циркуляр, Емський указ. Особливо це стосується різних документів
радянського періоду, коли російщення набирало замаскованої форми. Кожен документ В. Лизанчук поставив у конкретний історичний контекст, пов’язав з аналогічними документами у супроводі з іншими коментарями та зі статистичними
додатками. У результаті явище російщенця постало в новому світлі, вражаючи
своєю жорстокістю, підлістю і цинізмом.
Окремо наголосимо на “Передньому слові” Ярослава Дашкевича, дослідника
міжнаціональних відносин, який сам намагався вивести загальні положення для визначення змісту стосунків між Україною і Росією протягом віків. Одне з положень

161

полягає в тому, що кожна експансія є проявом імперіалізму, бо ставить за мету
“підкорення чужого народу і захоплення території, на якій він мешкає”. “Кожен
народ, – пише Я. Дашкевич, – що опинився у становищі завойованого, має право
боротися за свою рівноправність як народу і за повноправність території, на якій
він мешкає; у випадку, коли боротьба за рівноправність не дає результатів, має
таке саме право боротися за повну незалежність”. Але чи можна серйозно говорити про національну рівноправність в умовах поневолення однієї нації іншою?
Наприклад, в Австро-Угорській імперії, де права підкорених народів були формально толеровані, чи у Радянському Союзі, де всі нації були вже й зовсім “рівні”.
Практика міжнаціональних відносин показує, що кожна нація не просто має право,
а ЗОБОВ’ЯЗАНА боротися, але не за “рівноправність” в умовах поневолення (бо
така в умовах імперії неможлива), а за повну незалежність.
Праця Лизанчука підтверджує, що наша нація скористалася правом боротися,
хоча головна її мета – показати, як нас російщили. Але, повертаючись до питання,
чому наша нація допустилася до того, щоб її зросійщували, доцільно буде навести
слова автора у “Післямові”: “Вам судити, наскільки вдалося розкрити... руйнівні
наслідки геноциду, етноциду і лінгвоциду, осмислити, звідки беруться віруси плебейського духу упокорення, окреслити причини надзвичайної складності нинішнього
українського державотворення”.
Отже, ренегатство: самі погоджувалися на російщення й самі плодили віруси
плебейського духу. Осмислення цього відбувалося і раніше, передусім у публіцистиці і художній літературі. Згадаймо гнівні інвективи Шевченка (“Раби, подножки,
грязь Москви...”) або Д. Павличка (“Ти зрікся мови рідної”).
Але все це на рівні емоцій і абстрактних образів. Книжка В. Лизанчука не
лише загострює це явище до фізичного болю та конкретизує його документально.
Вона ставить завдання: зібрати й опублікувати окремим виданням усі документи
отого ренегатства. Бо ніщо так не переконує, як сухі документи. А вони, можливо,
змусять замислитися багатьох, чому ми така нація і що нам треба робити сьогодні...
Ігор Моторнюк
Український шлях. – 1996. – 1 листоп.

ТИ – УКРАЇНЕЦЬ!
Автор відомої книжки “Навічно кайдани кували: Факти, документи, коментарі
про русифікацію в Україні” Василь Лизанчук видав нову працю публіцистичних
статей, есе-роздумів “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”. Ця книга охоплює
складний період переходу від комуно-імперського режиму до посткомуністичного
розвитку – з 1989 р. по 1996 р. Тематично статті й есе в ній об’єднано у три розділи. Їх назви свідчать, наскільки гостро автор підходить до з’ясування й оцінок
болючих ран у національній свідомості, трагічних, назавжди загублених набутків
народу в різних сферах життя, брутальних наслідків недавнього минулого і доморослого сучасного хамства. “Стоголосо дзвени, рідна мово” – таким розділом
починаються авторські роздуми над станом однієї із головних ознак і підстав національного життя й державотворення.
Василь Лизанчук чимало написав на цю тему, виступаючи при першій нагоді
на захист рідного слова навіть тоді, коли це було пов’язане із звинуваченням у
“націоналізмі” або ж у ворожій діяльності.

162

Публіцист не зраджує свого захоплення конкретним фактичним матеріалом.
Тож читач знайде на сторінках його книги різноманітні свідчення історичних осіб,
сучасних політиків і громадських діячів, літераторів, істориків і публіцистів, а
також ті зауваження, оцінки, пропозиції і виступи, які є в авторській пошті від
читачів. Це чи не найкращий доказ того, наскільки близькі думки дослідника для
широкого загалу. Розчищаючи завали брехні, фальсифікації, упереджень і пере
кручень, автор розвінчує ті антигуманні псевдонаукові теорії й теорійки, якими
й донині послуговуються великодержавницькі шовіністи на імперській службі сусідньої держави, від таких історичних ревнителів “русскости”, як О. Солженіцин
і іже з ним, і до брехунів та наклепників, котрі прагнуть переділити посткомуністичний простір, інтенсифікувати експорт російщення під різними приводами,
і аж до використання “п’ятих колон” і прямих зазіхань на українські території...
Автор слушно і водночас гостро говорить про тих українців, котрі розгубили
почуття національної гордості, розтринькали в чужих челяднях, на чужій службі
найдорожчий природний скарб людини: почуття душевної осілості і впевненості
– почуття Батьківщини. Чи знайдуть вони в собі сили, в ім’я гідного майбуття
своїх дітей і внуків, здерти з себе струпи малоросійства, меншовартості, витравити
“ковбасну філософію” і духовну сліпоту? На такі та інші запитання намагається
відповісти автор на сторінках книги.
Проблема утвердження й розвитку української мови в усіх сферах життя й
діяльності держави і суспільства не втратила гостроти. Стан вітчизняних засобів
масової інформації, розвиток національного шкільництва, видавничої справи засвідчує, що політика інформаційної експансії, зросійщення значної частини країни
триває. Як українські манкурти, так і зросійщений чиновник разом із лідерчуками, котрі рвуться до теплих керівничих крісел, не можуть і не хочуть сприяти
утвердженню державної мови. Зрештою, вони самі часто заледве зв’язують підмет
з присудком і демонстративно глаголять на чужому язичії.
Пам’ятаймо, що ми українці завжди, особливо в умовах, коли вчорашні борці
з “українським буржуазним націоналізмом” сьогодні виставляють себе “патентованими патріотами” і беруться знову повчати всіх нас, як розбудовувати національну
державу.
Творення сучасного українства, його державне утвердження – це перш за все
“величезна просвітницька робота заради змін у людській психології і моралі”, це
усвідомлення потреби згуртованості національно-патріотичних сил на противагу
офіційній міфотворчості про єдність усіх українців, де всі однакові, як і ті, що
живуть з чесної праці, жертвують усім задля загального добра, й ті, як наголошує автор, “великі і маленькі хамелеони, що грабують і розпродують багатства
України”, приховані й відкриті злодії, що жадібно напихають валютою гаманці
та панчохи, споруджують палаци й обзаводяться комфортом, “без угаву скиглять,
сичать і нарікають, що бідують через суверенну Україну”, тоді коли мільйони за
свою тяжку працю не отримують навіть копійок.
Це ті важкі реалії, які мусить усунути народ, котрий прагне стати в колі
вільних демократичних націй світу. “Нам усім пора для України жити!” – назвав
один із розділів книги В. Лизанчук і ставить запитання: “Що чекає кожного з нас
в недалекому майбутньому? Яку долю готуємо для себе й для нашої держави?”.
Відповідь одна: мусимо одужати духовно й стати морально чистими й стійкими.
“Добро шукаймо у собі”, – наголошує автор, тоді можемо позбутися фальшивих
ідеологічних, політичних, економічних, антиморальних стереотипів. В іншому разі
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нам нічого буде залишити дітям і внукам, крім розшарпаної і скаліченої у сутності
своїй ментальності, мізерної, залежної людини.
Значну увагу в книзі присвячено подіям, які відбувалися у Львові, на Львівщині
в час становлення державної незалежності України. Читач знайде знайомі прізвища і характеристику дій тих, хто намагався своїми дірявими догмами закрити
сонце свободи, захистити режим і його клевретів, які мордували мільйони наших
співвітчизників упродовж десятиліть. Великий масив фактів дозволяє авторові проникнути в сутність суспільно-політичного макро- і мікроклімату 90-х років і таким
чином реально оцінити можливі перспективи національного життя, становлення
й утвердження особистості, котра буде гордою від усвідомлення того, що вона є
українцем, живе і діє в незалежній Українській державі. Такі переконані люди
здатні протистояти злочинним тискам і наступам на нашу незалежність і майбуття.
З особливою симпатією пише автор про тих, хто зі зброєю в руках у часи воєнної завірюхи намагався відстояти право на державну незалежність. Це відомі й
чимало безіменних героїв, котрі принесли на вівтар Батьківщини найдорожче – своє
життя. Проглядаючи ці сторінки, читач знайде знайомі, а можливо, близькі й рідні
йому імена тих, хто не дожив до дня свободи, але чиї жертви були недаремні...
Василь Лизанчук присвятив свою книгу краянам-коломийцям, борцям за незалежність України, тому весь її зміст увібрав почуття поваги до тих, хто не змалів
душею в годину випробувань, а гордо проніс через лихоліття свідомість того, що
як українець мусить завжди дбати про честь і гідність національної держави, нації
та її майбутнє.
Микола Рожик
Високий Замок. – 1996. – 3 груд.

ЗАВЖДИ ПАМ’ЯТАЙ: ТИ – УКРАЇНЕЦЬ!
Така назва нещодавно випущеної у львівському видавництві “За вільну
Україну” чудової, усім потрібної книги Василя Лизанчука.
Василь Лизанчук – автор монографій “Увага: увімкнуто приймач: Вплив
радіо і телебачення на формування громадянської активності молоді”, “Грані
колективізму (Вплив преси, телебачення і радіо на формування соціальної активності особистості)”, “Засоби масової інформації про русифікаторську політику в
Україні”, “Навічно кайдани кували: Факти, документи, коментарі про русифікацію
в Україні”, брошур “Телебачення і радіо у вихованні учнів”, “Громадянином бути
зобов’язаний”, “О рідне слово, що без тебе я?!”, навчальних посібників “Засоби
масової інформації і духовне відродження України”, “Особливості підготовки
матеріалів для радіо і телебачення”, “Методи збирання і фіксації інформації в
журналістиці” та ін. Опублікував понад 150 наукових і науково-публіцистичних
статей з проблем теорії і практики журналістики, відродження і розвитку рідної
мови, культури, духовності, розбудови Української держави.
Свою нову працю присвятив Василь Лизанчук “Коломиянам – світлої пам’яті
борцям за незалежність України”. Прочитавши її, починаєш насправді усвідомлювати себе українцем, господарем на своїй землі, а не підлабузником і зрадником.
Книга увібрала три головні розділи: “Стоголосо дзвени, рідна мово!”, “Нам
усім пора для України жити!”, “На поталу катам більш себе не дамо!”. Цю книгу
повинен прочитати кожний, хто не байдужий до долі України. Її повинен прочитати
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кожний, хто ще бормоче, що у всіх бідах винна Україна. Після її прочитання насправді задумаймося: а хто ж винен у сплюндруванні України впродовж багатьох
століть, хто ж винен у складній сьогоднішній ситуації?
У книзі багато документів, фактів, статистичних даних про нищення всього
українського: нашої історії, культури, моралі, видавничої діяльності. Тут документи і порівняння, скільки в Україні виходить книжок українською, російською
мовами. Подано дослідження Дмитра Пилипчука, опубліковані у “Літературній
Україні” у березні–квітні 1993 р., де є такі дані: із 2 277 друкованих одиниць
книжкової продукції, виданих 1992 р. в Україні й зафіксованих у бібліографічному
списку “Друга читача”, 1 409 (або 61,9 %) вийшли російською мовою і тільки 366
(38,1 %) – українською. Уже з цього видно, що в Україні й надалі, до сьогодні
днів простежується цілеспрямована русифікаторська політика “старшого брата”,
ведеться цілеспрямована антиукраїнська пропаганда у всіх сферах життя.
До цих даних наведу слова автора: “Антиукраїнська проросійська політика
КПРС призводила до того, що російська мова ставала для багатьох другою, а потім – і першою рідною мовою”. Цей курс і сьогодні продовжують проводити нинішні керівники партій лівих орієнтацій. Звідси й твердження Василя Лизанчука:
“Московські засоби масової інформації, їхні вірнопіддані підспівувачі в Україні
шаленими атаками намагаються переконати українців, щоб вони взяли найактивнішу
участь в “образовании единого неделимого славянского государства – Россия”.
Однак уже сама назва книги професора Василя Лизанчука дає відповіді всім запроданцям і повчає інших, які думають, що “світле – комуністичне майбутнє” – це
дійсний рай: не вірте, шановні, і назавжди вкарбуйте у свій мозок назву книги як
життєвий девіз для себе: “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”.
У книзі подано статистичні дані і взагалі чимало відомостей про інформаційний
простір України. Автор стверджує: “На наших екранах понад 90 % російськомовних
картин, а українських, соромно й казати, 0,3 %”. Отже, маємо закономірність, а
тому на кожному кроці, у кожному вчинку і думці повинні пам’ятати – ми українці.
Ті українці, які прибивали свої переможні щити на стінах Царгороду, ті українці,
які потрясли цілим світом у 16–17 ст., ті українці, які гордо стояли під Крутами,
Києвом чи Львовом, ті українці, які першими вступили у двобій з двома могутніми
сатрапами у 40-х роках. І зараз нам потрібно докласти всіх зусиль, щоб доказати: великі звитяги наших попередників не були марними і вони не пропадуть на
смітнику історії.
Цікавою є розповідь у книзі про одного з великих українських патріотів, котрий
усе своє свідоме життя присвятив боротьбі за Україну, – Василя Яшана. Народився
він у с. Серафинці Городенківського району, пройшов крізь бурю Першої і Другої
світових воєн. Про його невтомну діяльність за межами України і детальні біографічні дані подає Василь Лизанчук у нарисі “Повернення Василя Яшана”. Праця
Василя Лизанчука повинна стати настільною у кожній оселі, військовій частині,
школі, технікумі, вищому навчальному закладі, підприємстві, фабриці і заводі.
Кожен, хто зичить і прагне добра народу, повинен усвідомити слова: “Завжди
пам’ятай: Ти – Українець!”.
У статтях “Не цураймося роду свого!”, “Шовіністичний допінг Солженіцина”,
“Етнопсихологічний розбій”, “Російщення в оновлених шатах”, “Коли ми перестали гордитися, що ми українці?”, “Сівачі духовної отрути”, “Вартуймо, українці,
державу!” та інших автор переконливо доводить, що національна українська ідея
збереже нашу державу.
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У передмові до рецензованої книги лауреат Шевченківської премії, письменник,
головний редактор журналу “Дзвін” Роман Федорів, зокрема, зазначив: “Автор на
кожній сторінці своєї книжки звертається до нас: якщо ти – Українець, то будь
ним, працюй для України. Настав-бо найвищий час”. Усвідомлюймо це і виконуймо.
Петро Михальчук
Народна Воля. – 1996. – 11 груд.

“ЗАВЖДИ ПАМ’ЯТАЙ: ТИ – УКРАЇНЕЦЬ!”
1 січня 1997 року сповнюються 60 років нашому краянинові, доктору філологічних наук, професорові, завідувачу кафедри радіомовлення і телебачення
Львівського державного університету ім. Івана Франка Василеві Лизанчуку. Він
– автор низки монографій, серед яких і недавно презентована в Коломиї “Навічно
кайдани кували”. До речі, на полиці наукової бібліотеки Музею історії міста вже
з’явилася з дарчим написом нова книжка В. Лизанчука “Завжди пам’ятай: Ти –
Українець!”. Незважаючи на публіцистичний стиль роздумів, вона має глибоку
і цільну наукову концепцію. Джерела незнищенності українського народу автор
бачить у його культурі й мові, у необхідності повернення до історичної спадщини,
вихованні потужного контингенту гуманітаріїв, зорієнтованих на справжні національні цінності. Без цього “ми не зможемо згуртувати, об’єднати український
народ у єдину спільноту”.
Цікаве це видання й тим, що в ньому розглядаються синдроми анархізму,
егоцентризму і вождизму, які приводять українців до винищування самих себе на
користь чужинцям. “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!” – звертається автор і до
сучасника, і до нащадка, закликаючи працювати для України.
Михайло Арсак
Галичина. – 1996. – 24 груд.

КНИГА БОЛЮ УКРАЇНИ
До новорічного вікна його львівської квартири зіркою припала Українська
Історія. Вона прийшла до Василя Лизанчука в цю урочисту хвилю привітати його
з 60-річчям як сина, котрий не цурався її у хуртовини і сумні дощі. Коли ж засвітило сонце, він оповів правду, як на рідній землі, на священних Тарасових кручах
свої покручі допомагали чужинцям викручувати їй руки.
Василь Лизанчук задуманий...
Злітає усміх і з обличчя Історії. Вона прийшла в цей новорічний час подарувати
йому веселість, подякувати за нову книгу “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”.
Але радість – на хвилю, а тривога й надалі зостається домінантою. До часу, коли
відпаде потреба нагадувати українцеві, що він українець із власною честю і гідністю. Та поки що це потрібно. І тому сумління покликало Василя Лизанчука до
написання книги саме з такою назвою – “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”.
Якщо його книга “Навічно кайдани кували” – це наукове видання, в якому завдяки високій публіцистичній майстерності автора логічно й послідовно викладені
сотні фактів з історії нашої нації, починаючи з України-Руси до наших днів, то
“Завжди пам’ятай: Ти – Українець!” є збірником публіцистичних роздумів, пере-
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плетених з науковими дослідженнями творчості українських і чужоземних письменників, учених, філософів, конкретними прикладами пробудження національної
свідомості чи манкуртства та асиміляції. Так, трагічний вплив процесу зросійщення
на українську дитину та її подальшу долю Василь Лизанчук яскраво розкриває
на долі письменника Григора Тютюнника, наводячи в есе-творі “Основа високої
духовності” рядки з його автобіографії: “1938 року, – писав Григір Тютюнник, –
віддали мене дядя і тьотя до школи в український перший клас, який нараховував
сім учнів... Через два тижні цей клас було ліквідовано за малим контингентом і я
опинився в російському першому класі. З того часу і до 1962 року я розмовляв,
писав листи (іноді оповідання) виключно російською мовою”.
До рідного слова Г. Тютюнника несподівано повернув словник Бориса Грінченка.
Про це свідчать його автобіографічні рядки. “Прочитав я словник Грінченка і ледве
не танцював на радощах – так багато відкрив мені цей блискучий твір. Негайно
переклав свої “Сумерки” рідною мовою і тепер уже не розлучаюся з нею. Слава
Богу, і не розлучуся до самої смерті”. Василь Лизанчук з цього приводу робить
висновок: “Талановитий український письменник Григір Тютюнник всім своїм
єством відчув те, що згодом висловив казахський побратим Абдіжаміл Нурпеїсов:
“Жодна культура, засвоєна замість національної, якою б вона багатою і сильною
не була, не замінить рідної. Гладко обструганий “інтернаціоналіст” з космополітичною психологією, яким би розумним, яким би вченим він не здавався, у цьому
розумінні буде, безперечно, убогий духом”.
Автор збірника наводить факти саме такого духовного зубожіння. Так, у листі
до нього С. Чималенко із Кіровоградської області. Він пише: “... украинским языком
пользуются только бандеровцы и петлюровцы. Вы меня, украинца, не заставите
говорить на этом телячьем языке. И не совращайте детей. Достаточно им русского
языка. Скоро придет время, когда этого хохлацкого языка совсем не будет...”.
Як з’ясувалось під час Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р., таких
убогих українців в Україні є орієнтовно кілька відсотків. Більше ніж 92 % проголосували за вільну, незалежну Українську Державу. І на їхню свідомість не
вплинула навіть брошура Олександра Солженіцина “Как обустроить Россию”, на
що дуже розраховували російські шовіністи. До речі, варто би кожному, хто зацікавлений, прочитати публіцистичний роздум Василя Лизанчука “Шовіністичний
допінг Солженіцина” і простежити в ньому, як наш український вчений в делікатній
полеміці викриває “демократичні засади” російського вченого Солженіцина, який
вважає себе “едва не на половину украинцем”, але не хоче визнавати Україну за
окрему державу, вважає, що вона – це “гілля, відламане від великого стовбура
Великоросії”. Хоча, напевно, добре знає, що Києву півтора тисячі років і про
Україну як державу в архівних джерелах інших країн світу згадується ще задовго
до виникнення Москви та Московщини.
Не лише згадані публіцистичні роздуми розкривають суть московського геноциду, етноциду і лінгвоциду, а й всі інші, вміщені в збірнику “Завжди пам’ятай:
Ти – Українець!”. Так, у публіцистичному творі “Охорона нам є Дух Святий”
В. Лизанчук наводить такі факти: “У часи Богдана Хмельницького українців було
шість мільйонів, росіян – п’ять мільйонів. У межах колишнього СРСР росіян стало
більше, ніж українців, у три рази. Коли Михайло Грушевський у 1894 р. приступав
до написання багатотомної історії “України-Руси”, то налічив 40 млн українців на
етнічних українських землях. За 100 років інші народи Європи збільшили свою
кількість у 2–5 разів, а кількість українців зменшилась до 37 мільйонів”.
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Кожен роздум збірника вміщує в собі витяги з архівних джерел, які важко
розшукати, а вони так необхідні студентам, учителям, людям творчої і наукової
праці. Здається, у своїх двох книгах Василь Лизанчук зібрав усі архівні джерела
про історію України, про нищення і російщення нашої нації, які збереглись до
наших часів. Це велика наукова праця. Отже, придбайте його книги “Навічно
кайдани кували” та “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!” і вам не потрібно буде
шукати необхідну літературу. Крім того, подивитесь на події в Україні, перипетії у
Верховній Раді та передвиборчій кампанії, на ті чи інші факти з погляду ученого.
Не завадить повчитися у Василя Лизанчука умінню аналізувати, викристалізовувати
головне. У його книгах ви знайдете відповіді на дуже багато запитань політичного,
економічного, психологічного характеру, збагатитесь аргументами.
Боротьбу УПА, події на галицьких теренах В. Лизанчук відтворив через
аналітичний огляд українських національних газет, що виходили в той час, та
через блискучий публіцистично-художній твір про видатного нашого історика й
публіциста, січового стрільця поручника УГА й учасника визвольних змагань 40–
50-х років Василя Яшана, котрий родом із села Серафинців Городенківського
району. Твір називається “Повернення Василя Яшана”. Він повернувся до нас
із Торонто, де 12 березня 1978 р. відійшов у вічність, своїми публіцистичними творами, які “позначені не тільки відданістю рідній справі, але теж суворим
об’єктивізмом супроти своїх і чужих” (із “Вступного слова” до книги В. Яшана
“Під брунатним чоботом”).
Тепер кілька слів про самого Василя Лизанчука. Нинішнього часу він – професор факультету журналістики Львівського університету. Народився в селі Ганеві
Коломийського району 1 січня 1937 р. Крім згаданих книг, монографій та брошур,
опублікував понад 150 наукових і науково-публіцистичних статей з проблем теорії
і практики журналістики, відродження і розвитку рідної мови, культури, духов
ності, розбудови Української держави.
Своїми національними творами В. Лизанчук заслужив, щоб дата його народження була вписана в історію України.
Щиро вітаю Василя Васильовича Лизанчука з його 60-річчям, хай Бог благословляє його сім’ю, родину, хай до новорічного вікна його львівської квартири
завжди радісною зіркою світить вдячна йому Українська Історія!
Василь Глібчук
Гуцульський край. – 1996. – 28 груд.

НАРОД МІЙ Є, НАРОД МІЙ ЗАВЖДИ БУДЕ!
Уже не перший рік на сторінках різних прогресивних видань друкуються
яскраві, переконливі публіцистичні статті професора Львівського держуніверситету
імені Івана Франка В.В. Лизанчука. Радіослухачі Львівщини уже звикли до його
пристрасного голосу. Він один з тих, хто не перестає турбуватися за долю рідного
народу, переймається його болями і проблемами. Саме такі актуальні статті вченого
стали в центрі його книги “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”, започаткувавши
серію “Сучасні публіцисти”, що вийшла у світ у видавництві “За вільну Україну”.
Складається книга із трьох глав, в основі яких два великі композиційні розділи. Перші глави – “Стоголосо дзвени, рідна мово!” і “Нам усім пора для України
жити!” – становлять публіцистичні виступи вченого, які були надруковані в різних
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часописах протягом кількох останніх років, а завершальна – “На поталу катам
більш себе не дамо” – з’ясовує роль української преси в житті нації під час німецької окупації.
Якщо у перших главах В. Лизанчук виступає як публіцист, котрого болить
доля України, і кожна його стаття – це ніби оголений нерв, що акумулює в собі
болі й тривоги сучасного життя нашої держави, то в завершальній главі науковець
звертається до тих білих плям нашої багатостраждальної історії, з яких викристалізовується думка про незнищенність народу, нації.
Проблема, яка в центрі уваги автора, – рідна мова. Зокрема, В. Лизанчук
стверджує, що без неї нація не може існувати. Ця думка є стрижневою у статтях
“Утверджуймо національні ідеали”, “Джерела незнищенності народу”, “Основа
високої духовності”, “Не цураймося роду свого!” та інших. Публіцист не виділяє
українську мову серед інших, слушно вважаючи, що кожному народові його мова
найдорожча, але твердо відстоює право, аби в Україні домінувала у державних
інституціях, рекламних текстах українська мова, аби українські газети і книги в
газетно-книжковому морі Української держави становили більшість, аби в Україні
переважали не російські, а українські школи, аби ті, хто “забув” мову матері,
навернулися до неї, аби великоросійські шовіністи відповіли перед законом за антидержавницьку, антиукраїнську політику. Тому, очевидно, В. Лизанчука можна
вважати націоналістом, який у своїй творчості керується Шевченковим “і чужого
научайтесь, й свого не цурайтесь”. Та хіба такий націоналізм несе загрозу іншій
нації, іншому народові?! Зрештою, це добре розуміють тверезомислячі росіяни.
У книзі наводяться слова росіян Л. Федосєєва, М. Чудакової, В. Зайченка, суть
яких зводиться до того, що мова корінної нації повинна домінувати, бо ж чому,
скажімо, в Латвії латвієць з росіянином чи в Україні українець з росіянином повинні розмовляти між собою російською, а не латвійською чи українською?
Нині в Україні живе чимало росіян. Причому, як доводить автор книги “Завжди
пам’ятай: Ти – Українець!”, часто до нас виїжджали з російських містечок і сіл
аж ніяк не зі своєї волі, а волею тих, хто зробив неможливим життя у середньоєвропейській частині Росії, у якій жило корінне російське населення. Ці люди
здебільшого з повагою ставляться до мови народу, серед якого живуть: вивчають
її, хоча і й свою зберігають, поважають і традицій іншої нації й своїх звичаїв
дотримуються. Але ж чимало серед них і вчорашніх “героїв-чекістів”, які засилали українських патріотів до Сибіру (і як не боялися українізації Росії?!), немало тих, хто ніс до нас чужу “культуру”, що здебільшого полягала в мистецтві
пити склянками горілку, не поважати старших, зневажливо ставитися до жінок,
руйнувати церкви й не обходитися в щоденному спілкуванні без матюків. Саме
вони кричать про загрозу їхніх інтересів (але яких?). У книзі доведено, що нині
в Україні треба захищати інтереси українців. І захищати передусім від східних
сусідів, через яких за століття спільного проживання в єдиній імперії – спочатку
в Росії, а потім і в СРСР – українцям загрожувало навіть зникнення як етносу. У
часи Богдана Хмельницького, констатує В. Лизанчук, опираючись на статистичні
факти, українців було 6 мільйонів, росіян – п’ять. У межах колишнього СРСР
росіян стало більше, ніж українців, у три рази. Коли М. Грушевський 1894 р.
приступив до написання багатотомної “Історії України-Руси”, то нарахував 40 млн
українців на етнічних українських землях. За 100 літ інші народи Європи збільшили свою кількість у 2–5 разів, а кількість українців зменшилась до 37 млн. Як
так сталося? Ці причини глибоко розкриває автор у статтях “Шовіністичний допінг
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Солженіцина”, “Етнопсихологічний розбій”, “Генеза чорної енергії”, “Російщення
в оновлених шатах”....
Тепер, як зазначає В. Лизанчук, будуємо не “механічний верстат”, а правову
державу, у якій кожна нація, кожна народність мають бути вільними, кожна людина повинна мати реальну можливість всебічно розвиватися на національній основі.
Принука відмовитися від своєї мови, своєї пісні, як і добровільне позбавлення себе
рідної мови, недотримання традицій, звичаїв – акт однаковою мірою протиприродний, який рано чи пізно повертається до людини моральною карою, стражданнями.
І це стосується усіх: росіян, українців, чехів, поляків... Але якщо українець мешкає
у Литві, у Росії чи в Канаді, зберігаючи свою національність, культуру, поважає і
вивчає мову корінного народу, то ж чому деякі росіяни (В. Лизанчук не ототожнює
з ними цілий народ, але говорить лише про його частину) хочуть і в чужому домі
бути “старшим братом”, “першим серед рівних”, хочуть вивищити себе і вимагають
особливих прав та пільг, забуваючи надавати аналогічні права іншим народам у
Росії? То чи можуть сіяти чвари між людьми різних національностей думки, висловлені одним з росіян, які свого часу були надруковані в “Правде” і наведені у книзі
В. Лизанчука: “Села і землі Росії пустують, тоді як російських людей занесло то до
Казахстану, то до Киргизії, а то й до Прибалтики. Чи не вони, оті росіяни, найбільше
роздзвонюють про батьківщину, про відданість землі. А самі покидали рідні місця і
блукають по союзних республіках (тоді ще існував СРСР. – І. Д.). Я вважаю: треба
закликати, щоб росіяни повернулися до своїх рідних місць відроджувати покинуту
вітчизну”. А й справді, задумаймося, чому б це не порекомендувати, зрозуміло, без
примусу, насильства, великодержавним шовіністам?
Чимало яскравих сторінок книги присвячено висвітленню життя українців у
Росії. Автор звертається до урядових чиновників і співвітчизників із закликом звернути свій погляд не лише на українців, котрі проживають у США чи Канаді, а й не
бути байдужими до долі своїх єдинокровних братів у Росії, Казахстані, Білорусі...
Не забув автор книги і тих “землячків”, які через різні обставини, свідомо чи
ні, стали на шлях антиукраїнства (статті “Вертаймося до своєї мови”, “На кого
нарікаєте?”, “Добро у собі шукаймо”). В. Лизанчук не картає їх, не шле їм прокляття, а терпляче роз’яснює, повторює відомі історичні факти й акцентує увагу
на “секретних” досі матеріалах, мовби закликає: “Отямтеся! Ми ж сини однієї
матері-України!”, й вірить, що збаламучені більшовицькою ідеологією, позбавлені
історичної правди, зрушені, але не вирвані з кореня рідного роду-племені нинішні
“землячки” стануть вірними синами матері-України.
Позбавлені права на вільну державу, українці готові були горнутися до тих,
хто обіцяв їм здійснити багатовікову мрію – побудувати самостійну державу. Тому
й так щиро вітали похід фашистської Німеччини, поєднуючи мрії на розгром більшовизму з утворенням власної держави. Сприяв цьому й жорстокий більшовицький
терор, який розпочали радянські “воссоеденители” на теренах Галичини з 1939 р.
Але й тут українців чекало швидке розчарування. Як проходило “отверезіння”,
В. Лизанчук показує на прикладі ґрунтовного вивчення ним української преси, зокрема газет “Самостійна Україна”, “Український голос”, “Українське слово” (уже
назви газет задекларовують наміри їхніх видавців), що видавалися в Галичині під
гітлерівською окупаційною владою.
На увагу заслуговує й нарис про Василя Яшана – талановитого публіциста,
визначного українського громадсько-політичного діяча, ім’я і діяльність котрого
за комуністичного режиму були “поза законом”.
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Книга “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!” В. Лизанчука сприймається як
єдине ціле. Вона ніби звернена до кожного з нас, її автор, як слушно зазначив
у “Передньому слові” до книги відомий письменник Р. Федорів, наче закликає:
“Якщо ти – Українець, то будь ним, працюй для України. Настав-бо найвищий
час!”.
І. Дністровський
Молода Галичина. – 1997. – 4 січ.

“НЕ БЫЛО, НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ”
Відомий римський поет і філософ Горацій писав: “Сьогодні потрібно сказати
те, що потрібно сказати сьогодні. Все інше відкласти й сказати в найбільш підходящий час”. Якщо говорити про книжку професора Львівського університету,
доктора філологічних наук Василя Лизанчука “Навічно кайдани кували”, то вона
насправді мусила появитися сьогодні, в час розбудови Української самостійної
Держави, народ якої, перефразовуючи Великого Кобзаря, повинен, урешті-решт,
знати: “Ким і за що він був закутий?”, “Хто він є, цей народ у цьому світі, і де
початок його історичного коріння?..”. Запитання, на які нам завжди брутально й
по-хамськи відповідали: “Ви ніхто!”, “Ви придаток до великого народу російського (чи, пак, польського, румунського, угорського). Ви з генетичним комплексом
вторинності і меншовартості. Ви без чужої опіки дати собі ради не зможете ніколи”. “Малороссияне всегда были племенем и никогда не были народом”, – писав
“неистовый” Віссаріон Бєлінський. Якраз про злочинну кількавікову політику
царських, а потім московсько-більшовицьких опричників, спрямовану на повне
знищення етнічних особливостей українського народу, його мови, культури, його
духовної пам’яті, і розповідає книжка Василя Лизанчука “Навічно кайдани кували”.
Історично склалося так, що два великі народи – український і російський –
близькі сусіди. У їхній історичній долі теж чимало спільного. Це – з одного боку.
З іншого – після Переяславської ради Україна раптом стала однією з найсерйозніших перешкод на шляху розширення московського царства та “воссоединения всех
русских земель” під його егідою, звичайно, з повним їхнім “обрусением”. Хоча за
умовами договору Москва визнавала Україну за самостійну і незалежну державу.
Однак, “виходячи зі своєї самодержавної і загарбницької природи, – наголошує
автор, – дивилась на неї, як на майбутній набуток свого царства, а тому, – продовжує він, – все робила для того, щоб досягнути поставленої перед собою мети”. З
того часу в історії українського народу наступили чорні дні “поневолення, принижень, катувань, фізичного знищення, етнопсихологічного геноциду, безнастанного
переслідування української мови, культури, літератури”.
Наріжним каменем політики імперської Москви, спрямованої на деморалізацію
української державності і громадянства, була, зрозуміло, заборона української
мови. Про роль мови у житті людини, нації сказано дуже багато. “З утратою своєї
мови, – застерігав, наприклад, німецький філософ Готфрід Вільгельм Ляйбніц, –
народ втрачає себе”. Ось чому вороги українського народу з такою неухильною
послідовністю намагалися найперш відібрати у нього рідну мову, прекрасно знаючи,
що без неї вмирає національне мислення, згасає почуття національної єдності, не
твориться національна духовна аура, не розвивається наука і культура. Не кажучи вже про відчуття потреби власної держави. Воно стає зайвим. “У московських
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царів, – пише Василь Лизанчук, – а згодом і в московських імпер-більшовиків
взагалі щодо мови панував засадничий погляд, влучно висловлений ще патріархом
Никоном, що “когда будет много языков, то пойдет смута на земле”. Скрізь “на
всех окраинах” спочатку “единой и неделимой”, а потім “могутнього і братнього
Союзу” мала панувати єдина мова – російська”. Одне слово, імперським планам
Москви така Україна, якою вона була до приєднання до Росії, – самостійна, високорозвинута в економічному і культурному плані, не відповідала зовсім. Її належало
зросійщити, а українців примусити повірити – де батогом, а де пряником, що вони
є “малорусская ветвь Великороссии”, тобто частиною імперського цілого. А коли
так, отже, вони ніколи не мали і не можуть мати ні своєї культури, ні літератури,
ні мови. “Есть областное малороссийское наречие, как есть белорусское, сибирское
и другие подобные им областные наречия... Языком Малороссии должен быть язык
ее образованного общества – язык русский”, – втовкмачував своїм співвітчизникам
той же В. Бєлінський. Теза, якої, до речі, до сьогодні дотримуються всі апологети
“единой и неделимой”. “Это придуманная недавно фальш, что чуть не с ІХ века
существовал особый украинский народ с особым нерусским языком”, – бідкається
у своїй праці “Как нам обустроить Россию” О. Солженіцин.
У книзі “Навічно кайдани кували” Василь Лизанчук розкриває причини, які
після смерті Богдана Хмельницького призвели до руїни української державності,
упадку її мови, культури. Особливо важкий удар по незалежності України нанесло
підпорядкування Київської митрополії Москві. Коли Москва без згоди Царгорода
Київським митрополитом призначила свого ставленика єпископа Гедеона Свято
полка – Четвертинського, давши йому титул “Митрополит Киевский, Галицкий
и Малыя России”, титул, який, між іншим, проіснував за невеличкою редакцією
“и всея России” – і до наших днів. По всіх українських церквах почали правити
службу Божу російською мовою, лунали проповіді, які закликали мирян до віри в
єдинокровного православного царя. “Віра в нього відіграла дуже лиху роль. Жодна
військова сила не змогла б позбавити свободи український народ, але єдина віра
дуже багато у цьому допомогла”, – читаємо у книзі В. Лизанчука.
До втрати державної самостійності спричинились також внутрішні чвари між
козацькою старшиною, які часто-густо провокувала Москва, уміло використовуючи їх у своїх інтересах. “На Україну з Москви надсилали “хмари” агітаторів, які
бунтували полковників проти гетьмана, міста проти гетьманської влади, Запоріжжя
проти Козацької держави, українську “чернь” проти українських “панів”, – пише
історик М. Добрянський. – Розшматована постійними чварами, непорозуміннями
та ворожнечею, а також безнастанними чужоземними вторгненнями Україна спливала кров’ю, в той час, коли Московія могутнішала, щораз міцніше прив’язуючи її
до свого сідла”. Врешті-решт, робить висновок автор книжки, над Україною було
повністю встановлено колоніальний гніт російської самодержавної влади, велич
якої підкупила козацько-старшинську верству, котра пішла на спілку з Москвою,
погодившись із ліквідацією 1785 року української автономії. Погодившись взамін
на чини, на право володіння своїми ж маєтками, своїми ж селянами, на можливість зробити блискучу кар’єру, шлях до якої за рабську покірність завжди був
відкритий. “Страсть к чинам и особенно к жалованию” спричинилась до того, що
дуже багато представників української знаті зреклося своєї національності, забуло рідну мову, повністю зросійщилось. Більше того, частина зденаціоналізованої
козацької еліти стала вірним помічником Москви у проведенні на рідній землі
русифікаторської політики.
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Наведені в праці факти, зв’язані з антиукраїнським лінгвоцидом, просто
жахають. В історії людства чогось подібного, очевидно, не зазнавав жоден народ. Починаючи від Собору православної церкви 1690 р., який засудив “Кіевскіе
новыя книги” П. Могили, С. Полоцького. К. Ставровецького, І. Галятовського.
Л. Барановича, А. Радивиловського та інших, наклавши на них “проклятство та
анафему” і закінчуючи забороною в окупованих російською армією Галичині та
Буковині 1914 р. друкування книг, газет і журналів українською мовою, було
видано десятки різних царських указів та циркулярів, спрямованих проти українського слова. А один з них Валуєвський – 1863 р. – прямо заявив, що України та
української мови “не было, нет и быть не может”. Не кажучи вже про директиви
московських більшовиків типу: “Про обов’язкове вивчення російської мови в національних республіках СРСР”, “Про дальше вдосконалення вивчення й викладання
російської мови...”, “Про додаткові заходи по поліпшенню вивчення російської
мови...” і т. п. Така правда лінгвоциду на Україні, яку, до речі, не завадило б знати
всім, хто сьогодні зчиняє галас про послідовну українізацію, не бажаючи рахуватись із реальним станом справ, зв’язаних із ситуацією навпаки, коли наступ на
українське слово щораз посилюється. Автор книжки досить докладно зупиняється
на цій ситуації, вказуючи на її шкідливий, небезпечний і тривожний для нашого
державного суверенітету характер. Тут і брутальні напади на Закон про мови з
боку окремих речників активно-агресивної частини так званого “російськомовного
населення”, або “русскофамильного”, як його зараз почала іменувати шовіністична
преса. І щораз частіші висловлювання окремих урядовців та керівників держави
про внесення змін та доповнень до Закону. І активне засилля російського мовлення в українському парламенті, який, за влучним висловом автора, перетворився у
“плавильний казан російщення”. Російські виступи більшості депутатів морально
й психологічно легітимізують неповагу до української мови як мови офіційного
вжитку. Неповагою до українського слова диктуються також настирливі вимоги
надати російській мові державного статусу. Ще тривожнішим є те, що вимоги ці
в багатьох місцях України супроводжуються нетерпимістю до нашої мови, зоологічною ненавистю до неї, моральним і фізичним терором проти її носіїв. У книжці
наведено текст відкритого листа громадянина США, українця за походженням,
отця Віктора Пруського, в якому він розповів, як у Запоріжжі його було побито
тільки за те, що у черзі за квасом насмілився розмовляти українською мовою.
“Эт-то матушка Рассея. Ты понял это, националист, или нет?! Катись в свою
бандеровщину. А здесь не было ничаво украинскаво и не будет. Мы это покажем
тебе наглядно”, – дико репетувала розлючена російськомовна юрба на побитого
священика. (Його лист опублікувала газета “За вільну Україну” 2 жовтня 1992 р.)
Тепер уявімо собі, що представник, скажімо, італійської меншини в Гамбурзі б’є
кулаком в обличчя німця через те, що той у черзі за квасом заговорив по-німецьки.
Або представник французької меншини в Туріні накинувся з лютою лайкою на
італійця, що той попросив рідною мовою, наприклад... прикурити. Таке уявити
неможливо. Таке можливе лише в нас, в Україні. На жаль...
Василь Лизанчук простежує механізми використання всіх форм і методів
антиукраїнського етноциду та антиукраїнського лінгвоциду, якими послуговувалися з метою здійснення своїх імперських планів як царські, так і більшовицькі
можновладці. Тут маємо і пряме фізичне винищення української інтелігенції та
національно свідомих людей, і масові депортації, і знищення української церкви,
і масове заселення українських земель росіянами під виглядом так званої братской
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помощи, створення сприятливих умов для змішаних шлюбів, штучні голодомори,
обман, фарисейство... Прикладів більше ніж достатньо, які свідчать, що в політиці, зв’язаній з поневоленням України, можновладці сусідньої країни не гребували
жодними засобами. Візьмімо проблему змішаних шлюбів. На перший погляд,
здавалось би, проблема, яка є суто особистою кожної людини. Але це лише на
перший погляд. Змішані шлюби російські державотворці – царські і більшовицькі
– використовували для здійснення своїх імперських планів. Хіба ще не імператриця
Анна Іоанівна видала таємну інструкцію, якою відохочувала представників української старшини від шлюбів з польською, литовською, білоруською знаттю і всіляко
заохочувала шлюби тільки із знаттю російською, бо, бачите, в такому шлюбі “в
малороссиян иное поведение”. І хіба будівничі комунізму в боротьбі за асиміляцію
українців не робили ставку на таке “поведение”? Про що говорять статистичні дані:
на початку XX століття лише три проценти українців вступали у змішані шлюби, а
1970 р. – близько 20 %. Або візьмімо масове заселення українських земель росіянами. Воно почалось ще за цариці Єлизавети, а найширших масштабів набуло
за комуністичного режиму. У книзі В. Лизанчука читаємо: “Якщо, наприклад, у
1923 р. в Україні налічувалось три мільйони росіян, до 1959 р. їхнє число зросло
до 7 млн, то у 1970 р. – до 10 млн. Станом на цей рік росіяни становили близько
21 % мешканців України. А станом на 1989 рік процент російських мігрантів в
Україні становив уже 22,4 %. На Україні, – зазначає автор, – створилася украй
небезпечна і винятково, суто “російська” ситуація. Коли не мігранти змушені докладати зусиль проти їхньої асиміляції корінним народом, а, навпаки, національно
свідомі українці змушені захищатися від мігрантів і доморощених збільшовичених
перевертнів”.
Не було меж фарисейству та лицемірству в політиці московських царів і їхніх послідовників націонал-більшовиків. Нині всім відоме політичне крутійство
великодержавника-централіста Ульянова-Леніна, який на словах визнавав право
українського народу на самовизначення, а на ділі?! На ділі потопив самостійність
України в крові. “Самостійна Україна Ленінові не те що не була потрібна, він не
хотів не те що будувати її, він її смертельно ненавидів, – писав 23 січня 1924 р.
Микита Шаповал. – Після Петра І, Меншикова, Катерини II Ленін найбільш
жорстокий з московських україножерів. З жорстокістю азіата він, на зразок своїх
коронованих попередників, садистично нищив Україну. “Україна мусить бути без
українців”, – цього старого лозунга московських царів ретельно дотримувався
Ленін. “Самостійну Україну найкраще збудуємо ми, російські революціонери”, –
любив казати він.
І, до речі, будували. У книзі наведено витяг з праці М. Стахіва “Хто будував
совєтську владу на Україні?”, де, зокрема, йдеться: “У 1918 році до більшовицької
партії належало 3,2 проценти членів, що признавалися до української нації. Коли
зважати, що більшовицька партійна організація в Україні числила в 1918 році взагалі тільки 4 264 члени, то процент осіб, що признавались до українського народу
серед членства, в абсолютних цифрах був просто зникаючий у порівнянні з тодішнім
понад 30-мільйоновим населенням України. Адже процент показує, що лиш 130
українців на всю Україну призналися до приналежності до большевицької партії.
Ця цифра розбиває вщент твердження московської пропаганди, що нібито совєтську
владу в Україні вибороли проти Української Народної Республіки самі українські
комуністи-большевики. 130 українських большевиків не могли б доконати того чуда,
щоб повалити українську демократичну владу. Зрештою, “цього не могли б були
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доконати також самі російські большевики в Україні, яких було всього докладно
4 134 особи. Це могло статися тільки при допомозі великої червоної армії Совєтської
Росії”. А нам десятиліттями втовкмачували в голови, що встановлення совєтської
влади в Україні (яка впродовж усіх років утримувалась на насильстві, терорі та
репресіях) було волевиявленням широких мас українського народу. Так само, як і
втовкмачували, що апогею у своєму економічному та духовному розвитку Україна
досягнула при “батькові усіх народів світу” Йосифові Віссаріоновичу. Схвалена
ним лиховісна директива від 22 червня 1944 р. про “выселение в отдельные края
Союза ССР всех украинцев, проживающих под властью немецких оккупантов”,
підписана Берією і Жуковим, говорить сама за себе.
Сотні фактів і документів, серед них багато до сьогодні невідомих, наводить
Василь Лизанчук у своїй книзі, показуючи, якого широкого розмаху і наскільки
жорстоко велась послідовна боротьба з непокірним українським народом з метою
його повної денаціоналізації. “І хоча сили були дуже нерівні, – пише у передньому
слові до видання Ярослав Дашкевич, – хоча жертви були неймовірні – досі несприйнятні й незрозумілі для т. зв. цивілізованого світу (особливо того, що досі
ще перебуває в чаду захоплення Великою Росією, ігноруючи велетенські злочини
проти людства і проти людяності, які віками чинила саме ця Велика Росія, що
дійшла до вершин озвіріння в часи комуністичного режиму та продовжує цю ж
лінію, винищуючи чеченський народ) – українська нація витримала ці удари, піднімалася не раз на збройну визвольну боротьбу, маючи на неї повне право, а тепер
готується до нового національного відродження”. Яке, по суті, рівне воскресінню.
Надто величезної шкоди завдала українцям русифікаторська політика як білих
царів-батечок, так і червоних комісарів-генсеків. І надто згубними виявились її
наслідки в плані деморалізації українського народу, придушення його національно-державної самодостатності, самобутності і самоцінності, породження почуття
меншовартості. За даними, опублікованими у 1990 р., “у вільній і незалежній
Українській Радянській Соціалістичній Республіці” станом на 1990 р. близько 99 %
кінофільмів демонструвалось російською мовою, а у відеосалонах і на всі сто відсотків, – пише автор книжки. – 70–80 % художньої літератури, яку бачили на прилавках книгарень, – російською мовою: на 95 % по-російськи відбувалося заняття в
школах, вузах, технікумах та профтехучилищах; на 90 % по-російськи видавалася
наукова література... Така ж ситуація панувала на телебаченні і радіо. Один з найбільших народів Європи – український опинився на грані вимирання”. Вагомим
доповненням до жахливої картини наслідків руйнівної сили геноциду, етноциду і
лінгвоциду на Україні є роздуми з цього приводу росіянки, однієї із засновниць
Московської Гельсінської групи Людмили Алексєєвої. “Згідно із всесоюзним переписом населення 1970 р., 3 млн українців, що проживають в Україні, тобто 8,5 %
її населення, вважають російську мову рідною. У 1959 р. такі люди становили
тільки 6 % населення України, або на 1 мільйон менше, ніж 11 років пізніше. Для
порівняння наведу, що з 9 мільйонів росіян, що проживають на Україні, лише
135 тисяч чоловік, або 0,2 % російського населення України, назвали українську мову рідною, і тільки 2,5 % російського населення України вільно опанувало українську мову. А між переписами населення в 1970 і 1979 роках на
Україні збільшилось число людей, які заявили, що їх рідною мовою є російська, з
13,3 млн до 15,5 млн. Водночас кількість українськомовних мешканців України
зросло з 32,7 мільйона до 39,9 мільйона. Отже, за тих 9 років кількість мешканців України, які визнали рідною російську мову, збільшилась на 2,3 млн, і тільки
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на 200 тис. більше громадян заявили, що їх рідною мовою є українська мова...
Українська мова, що формально вважається державною мовою УРСР, фактично
збереглась лише в селах, а також серед невеличкої частини української інтелігенції, переважно гуманітарної. Неінтелігентні громадяни вживають у розмові суміш
вульгаризованих російської та української мов.
Я називаю цей процес зросійщенням, а не совєтизацією, як це роблять деякі
росіяни, бо, яким би неприємним цей факт для нас не був, російська мова є знаряддям знищення багатої та своєрідної української культури. І кожний росіянин,
що заплющує на це очі чи перекладає відповідальність за це зі свого сумління
на когось іншого, об’єктивно полегшує цей процес. На мій погляд, для росіян не
достатньо не брати участі у цій ганебній акції. Ми, росіяни, повинні разом з українцями активно втручатись у неї, рятуючи від нашого панівного класу їх культуру,
їх національну гідність, ясно та беззастережно підтримувати їх безсумнівне право
на незалежність”, – наголошувала Людмила Алексєєва.
... Перегорнуто останню сторінку книжки “Навічно кайдани кували”. Книжки,
яка стала ще одним кроком уперед на шляху дослідження історії антиукраїнського
етноциду й антиукраїнського лінгвоциду. Про що, до речі, вперше у нас на Україні
сказав, порушивши тотальне мовчання, Іван Дзюба своєю працею “Інтернаціоналізм
чи русифікація?”. Незважаючи на те, що між першим та другим виданнями лежить
чималий проміжок часу, тема, піднята авторами, продовжує залишатись актуальною. Книжка Василя Лизанчука не лише звинувачує, викриває, застерігає. Вона
допомагає духовному оздоровленню кожного, хто вважає себе представником
української нації і свідомий свого святого обов’язку служити відродженню її своєю
працею, своїм розумом і талантом, щоб більше ніхто й ніколи не посмів сказати
про нас з вами і нашу рідну мову: “Не было, нет и быть не может”.
Дмитро Юсип
Дзвін. – 1997. – № 1. – С. 153–156.

ВІРИТЬ У МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ І ТВОРИТЬ ЙОГО
У передньому слові до праці “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!” (Львів:
Вид-во “За вільну Україну”, 1996. – 254 с.) письменник, лауреат Державної премії
ім. Т. Шевченка Роман Федорів підкреслив, що Василь Лизанчук не потребує особливих рекомендацій, він широко відомий не тільки в Україні, а й поза її межами
– як учений, дослідник теорії журналістики, доктор філологічних наук, завідувач
кафедри радіомовлення і телебачення, професор Львівського університету ім. Івана
Франка, автор багатьох книжок і брошур. Його статті постійно з’являються у
київських та регіональних виданнях. Врешті, вихід у світ 1995 р. великої праці –
“Навічно кайдани кували: Факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні”
(415 с.) – поставив його ім’я у чільний ряд найпопулярніших авторів, які пишуть
на злободенні теми; книжку Василя Лизанчука сьогодні жваво обговорюють у
пресі, розмірковують над нею читачі: це справжня книга болю України, роздуми
про невмирущість нашого народу.
Поділяємо думку про те, що секрет успіху творчих здобутків професора
В. Лизанчука якраз і полягає в тому, що більшість його праць написана не для
монографічного читання, палка їхня публіцистичність звернена до найширшого
кола читачів.

176

Має рацію автор, коли стверджує, що природа імперіалізму незмінна. Візьмемо,
бодай, недавній спалах жорстокої антиукраїнської риторики офіційних політиків
Росії (започаткований заявою О. Лебедя – тоді ще секретаря Ради безпеки Російської
Федерації) про “російськість” Севастополя, продовжений прийняттям Держдумою
Закону про неподільність Чорноморського Флоту і накінець амбіційними вислов
люваннями під гарячі оплески присутніх мера Москви Ю. Лужкова про те, що,
мовляв, Севастополь ніколи не передавався Україні, що це місто належить Росії.
Отож, як бачимо, брудні хвилі шовінізму, російського націоналізму, українофобії не перестають накочуватися на нас ззовні. Їм мало Ічкерії, тож кортить ще
десь випробувати імпер-шовіністські мускули. Проте в одному вони помиляються:
Україна – не Чечня. Це – могутня держава попри те, що північний сусід завжди
використовував її як колонію. Україна вистояла, воскресла, і нікому не вдасться
поневолити волелюбний народ.
Тим часом як у Росії, так і в Україні знаходяться міфотворці, котрі з неймовірною продуманістю насаджують у свідомість людей міфічну тезу про “колиску
трьох народів” і їх “єдиний спільний корінь”, підступно маніпулюють ідеєю про
“слов’янську єдність” в її московському варіанті, що використовується як засіб
підпорядкування слов’янського світу “единой и неделимой”. У спектрі цієї підступної політики особливе місце займає Україна, яка є одвічною перешкодою на
шляху великодержавного імперіалізму.
Ці думки знаходять свій відбиток у книжках В. Лизанчука. Задля того, щоб
розкрити руйнівну, антинаціональну суть русифікації в Україні, в книзі “Навічно
кайдани кували” використано сотні документів. З їх допомогою автор і простежує
магістральну лінію політики білих царів-батечок і червоних комісарів-генсеків,
спрямовану на знищення української мови і культури, витравлення духовності і
ментальності нації. Показує морально-психологічні наслідки московсько-більшо
вицького месіанізму російщення, який деморалізував український народ, при
душував його національно-державну самодостатність, самоцінність, породжував
почуття меншовартості.
Прикметне, що документи й коментарі подаються у хронологічному поряд
ку, особливо коли йдеться про наступ царизму на українську мову і літературу.
Зокрема, з праць дізнаємось, що експансію російського абсолютизму в Україні
особливо гостро почали відчувати з приходом до влади Петра І. Вже з самого
початку свого владарювання він видає указ про заборону друкування книг українською мовою. В цьому активну допомогу надавала Російська церква. У 1759 р.
Священний Синод Росії своїм указом велів вилучати у населення українські букварі
та українські тексти церковних книг. Після того, як 1775 р. царськими військами
була знищена Запорізька Січ, поголовно закрили українські школи при полкових
козацьких канцеляріях.
У 1863 р. був опублікований сумнозвісний Валуєвський циркуляр про заборону
видання книг українською мовою. У 1876 р. вийшов Емський указ, за яким заборонялося ввезення українських книг з-за кордону, діяльність українського театру
та друкування українських пісень. У 1884 р. були закриті всі українські театри,
в 1908 р. з’явився указ сенату Росії про “шкідливість” культурно-просвітницької
діяльності в Україні, а з 1914 р. розголошено указ Миколи ІІ про заборону укра
їнської преси. Так царська імперія душила українську мову і культуру.
Падіння царського режиму в лютому 1917 р. сприяло бурхливому розгортанню
національного руху в Україні. Створювалися реальні соціально-політичні можли-
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вості функціонування української мови, розвитку освіти, культури. Однак і тоді
спротив розвиткові української школи й культури був великим. Особливо вороже
ставилося до всього українського міське вчительство, яке, звичайно, зовсім не знало
української мови, бо з дитячих років звикло чути, що є єдиний “общерусский язык”,
єдина “общерусская культура”, що Україна – це вигадка мазепинців, сепаратистів.
Василь Лизанчук зазначив, щоб хоч якось в очах світової громадськості відрізнятися від царської “тюрми народів”, заспокоїти розбурханий український національний
спротив російському більшовизму, показати, що “постає з мертвих вільна і незалежна
Українська соціалістична радянська республіка”, Ленін вдався до чергового облудного
кроку, що втілився у підготовці резолюції щодо України. На перший погляд, у цій
резолюції “пролетарський вождь” постає великим поборником українства, лиш би
трудящі українські маси не рвалися до незалежності, адже у них, мовляв, тотожні
інтереси з росіянами. Не любов до українства рухала вчинками Леніна. Він змушений
був іти на деякі поступки, аби за всяку ціну зберегти єдність більшовицької імперії.
Вся історія українського народу позначена боротьбою за виживання рід
ної мови, культури, духовності. Ці питання знайшли відображення і в книжці
В. Лизанчука “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”. Сьогодні, коли точаться розмови, хто більше, хто менше зробив для розвою Української держави, певен, що своєю
неординарною працею В. Лизанчук дає вичерпну відповідь, що рідна Батьківщина
для нього понад усе. Він живе і творить не для самовтіхи, а для суспільства. У
публіцистичних роздумах прослідковується тривога за долю нинішнього і майбутніх
поколінь. Автор промовляє до сердець людських, звертається до співвітчизників:
та спам’ятайтеся, дорогі браття, станьте на ноги, огляніться господарським оком
на рідній землі, поповніть коло вільних народів, будьте синами своєї землі, її
господарями, а не пахолками на чужій службі.
Безперечно, кожному пора себе усвідомити, збагнути, хто ми є, що ми за
народ такий! Адже сьогодні таке прозріння почало визрівати і на найвищому
урядовому олімпі. Виступаючи на урочистих зборах з нагоди 5-ої річниці незалежності України (серпень 1996 р.), Президент чи не вперше привселюдно визнав,
що нам “найстрашніший слід залишила тоталітарна система”. І, ніби запитуючи
самого себе, Л. Д. Кучма каже: “Уявімо інший хід Історії, чи дозволила б собі
суверенна Україна винищити голодомором мільйони своїх громадян? Чи дозволила б розстрілювати безсудно свою національну інтелігенцію, гноїти по таборах
найпрацьовитіших людей села? Маючи суверенітет фактичний, а не фіктивний,
чи пішла б Україна на те, щоб вигублювати себе такою концентрацією екологічно
шкідливих виробництв? І чи поставила вона б біля самого свого українського серця
апокаліптичний, глобально небезпечний Чорнобиль? Відповідь однозначна – ні!”.
Таке визнання тішить, що влада ніби починає усвідомлювати те, що в минулому було допущено багато помилок. Але ж не риторично запитує у книжці
В. Лизанчук: чому ж тепер відбуваються в Україні події, що загрожують її незалежності, а Президент, Верховна Рада вдають, що державотворчий процес відбувається нормально. Як зазначалося у “Маніфесті української інтелігенції”, за
винятком 30-х років, подібної деукраїнізації України не було, як це має місце в
середині 90-х років, тобто в умовах незалежної України.
Парадокс полягає в тому, що в ці роки виходило лише 3% українських книжок,
швидкими темпами йшло скорочення українських газет і журналів, знову почали закривати українські дитячі садки, школи, документація в багатьох галузях, включаючи
вищі органи влади, ведеться недержавною мовою. Непокоїть і те, що в адміністрації
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Президента, Кабінеті Міністрів, у багатьох обласних, міських, районних держад
міністраціях державної мови практично не чути. Зневажається не тільки “Закон про
мови...”, який, по суті, залишився не виконаним, а й ігнорується Конституція України,
в 10-й статті якої чітко зазначено, що державною мовою в Україні є українська мова.
Вболівання автора за рідну мову, культуру, духовність українського народу є
стрижневими в усій багатооб’ємній творчості В. Лизанчука. І це зрозуміло. Саме в
мові нація закодовує свою історію, свій всебічний багатовіковий досвід, здобутки
культури, світоглядні ідеї, свою самобутність.
Поміж тим, гіркий урожай яничарської ідеології пожинаємо і сьогодні. Чимало
людей, котрі називають себе українцями, відхрещуються від своєї національної
історії, мови, символіки. Представники зденаціоналізованої колишньої партеліти
і нині залякують жителів східних областей “жовто-блакитною експансією”, яка,
на їхню думку, є сьогодні головним злом в Україні. А щоб зупинити об’єктивний
процес національного відродження, на озброєння беруть лженаукові теорії “едино
неделимства”. Віднедавна їм на підмогу прийшов авторитет О. І. Солженіцина,
котрий також вважає, що військовий союз України з Московщиною є приєднання
“відрізаної вітки до материнського пня”, і підтримує шовіністичну теорію: Україна
– це “гілля, відламане від природного стовбура Великоросії”. Тому, мовляв, сьогодні Україна не зможе розвиватися самостійно, без протекторату Росії.
З тривогою пише В. Лизанчук про страдницький шлях українського народу.
Його як сина своєї землі непокоїть, що знову над відродженою Українською державою навис злочинний меч комуно-соціалістичних, прокомуністичних, московськоімперських, а також скорумпованих, мафіозних та інших антинародних угруповань. Саме вони гальмують, перешкоджають розвиватися національній економіці,
розграбовують народні багатства, що призвело до глибокої соціально-економічної,
політико-ідеологічної, морально-психологічної кризи. І тепер, скориставшись матеріальним зубожінням і духовно-національною деградацією багатьох людей, всілякими методами і способами – хитрістю і підступністю, фарисейством і обдурюванням,
дезінформацією і брехнею, підтасовкою фактів та залякуванням – намагаються
поставити Україну на коліна, щоб зліквідувати її як державу і знищити україн
ський народ як самобутній етнос – важливу складову загальнолюдської спільноти.
Але це їм ніколи не вдасться. Порятунок нації, українського народу – у консолідації. Задля цього конче потрібно подолати цілеспрямовано здеформовані і
поглиблені шовіністично-комуністичною ідеологією етнічно-регіональні відмінності,
котрі дотепер заважають зміцнювати культурно-духовну єдність нації.
Відомо, що всі кризи – політична, економічна, культурна – є наслідком кризи
національної. Повсюдно і скрізь національна ідея є могутнім рушієм духовного
оновлення й економічного відродження. Без розуміння ваги і значення національної
ідеї ще довго будемо відчувати ярмо меншовартості, вторинності. Комусь вигідно,
щоб українці виростали, не маючи в собі почуття національної гідності, любові до
своїх предвічних коренів. Людей так довго та безсоромно ідеологічно одурманю
вали, так довго затискали в залізобетонні марксистські догми, що, на жаль, не всі
вірять у принади національного розвою.
Василь Лизанчук щиро вболіває за розбудову Української держави. Магістральною
ідеєю його науково-публіцистичних книжок, статей, виступів по радіо і телебаченню є
національне державотворення. Він вірить у майбутнє України, заради цього працює,
пристрасним словом закликає співвітчизників творити Добро у власних душах.
Михайло Вівчарик
Дзвін. – 1997. – № 1. – С. 156–158.
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ЗАВЖДИ ПАМ’ЯТАЙ: ТИ – УКРАЇНЕЦЬ!
Нещодавно у Львові вийшла з друку нова книга – “Завжди пам’ятай: Ти
– Українець!”. Її автор – доктор філологічних наук, професор Львівського університету Василь Лизанчук. Книга складається з трьох розділів. Більшу частину
становлять два перші розділи, в яких зібрані публіцистичні статті автора, написані
з 1989 по 1996 рр. Автор передмови Роман Федорів має рацію: сьогодні, коли
українська книжка перебуває в загоні, працю В. Лизанчука потрібно благословляти
і рекомендувати до читання.
Перший розділ книги – “Стоголосо дзвони, рідна мово!” – вміщує статті на
захист української мови як основи існування нації. Конституція України, прийнята
Верховною Радою 28 червня 1996 р., закріпила державний статус української мови
і має покласти край намаганням антиукраїнських сил узаконити так звану двомовність, що означало б довічне панування російської мови. У жодній державі мова
іммігрантів не є державною. Корінні мешканці кожної країни мають право вимагати,
щоб іммігранти знали їх мову і не нав’язували своєї. Хрущов сказав: “Чим швидше
всі ми будемо говорити російською, тим швидше побудуємо комунізм”. Комунізму,
як відомо, не побудували. Нині російські політики, письменники О. Солженіцин,
О. Проханов, С. Куняєв, В. Распутін закликають рятувати від розвалу Російську
імперію і нав’язують нам її мову як знаряддя поневолення. Російський шовініст
Суворін, видавець газети “Новое время”, в своїй книжці “Хохлы и хохлушки”
висловлював надію, що колись усі слов’янські народи заговорять мовою народуколонізатора.
Видатний російський педагог українського походження К.Д. Ушинський писав:
“Дітям передаються від батьків колір очей, форма носа, губ, міміка, а тим більше
– характер. Зрозуміло, що коли мова, якою починає говорити дитина, суперечить
природженому її характерові, то ця мова не матиме такого сильного впливу на її
духовний розвиток, як рідна мова”. Ніби передбачав Ушинський, що з’являться
серед українців такі батьки, які домагатимуться звільнення своїх дітей від вивчення
рідної мови в школі, коли писав: “Бідні діти, яке страшне вбивство вчинили над
вами ваші батьки: вони позбавили вас батьківщини, поезії, здорового духовного
життя, а людей перетворили на ляльок”.
“Нас намагались перемішати в спільному казані сусловської саламахи, щоб
ми стали однакові, щоб ми стали ніякі”, – з болем говорив Олесь Гончар. І сьогодні покручі, перевертні, яничари, зайнявши керівні крісла в державних органах
вже самостійної України, стали головним гальмом українського національного
відродження.
Кожен має працювати для своєї нації і горнутись під рідний стяг. Бо людина,
яка існує поза межами національної стихії, – це мара, привид. Прилучення дитини до рідної мови – це входження її в суспільство, підключення до колективного
розуму нації. Усвідомлення себе як людини здійснюється через мову рідних дитині людей. Цього не розуміють і не хочуть знати українські манкурти, для яких
байдуже, як вимовляти – “горілка” чи “водка”, “огірок” чи “огурец”, аби було
що випити і чим закусити. А поза тим хай червона рута не росте, водограй висихає, українська мова зникає. Має рацію Дмитро Павличко: “Правова норма, що
дозволяє батькам вибирати для своїх дітей мову садка, школи, отже – мислення,
розумового визрівання, приваблива зовні, але страшна за змістом, бо вона розриває
національну традицію поколінь, відчужує дитину від предків, продукує перевертнів
і обертається, зрештою, проти народу”.
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Одразу після Переяславської угоди між Гетьманською Україною і Московським
царством “найсмиренніший” цар Олексій Михайлович вимагав від українців, щоб
“все те, в которых местностях книги печатаны и их слагатели, також печатники
или друкари, смертью казнены и книги собрав сожжены были”. Його син Петро І
і небога останнього Анна Іоанівна продовжили цю лінію. У грамоті Анни Іоанівни
1731 р. зазначено: “Науки вводить на российском языке”. Потім те ж саме нака
зував міністр внутрішніх справ Валуєв у 1863 р.: “Обучение во всех без изъятия
училищах производится на общерусском языке, употребление малорусского языка
нигде не допущено... Никакого особенного малороссийского языка не было, нет
и не может быть”.
Українські націоналісти, тобто національно свідомі українці, і в гадці не мають
когось поневолювати. В Україні після століть російщення, москалізації вільно існує російська мова і їй ніщо й ніхто не загрожує. Захищати треба не російську,
а українську мову.
Другий розділ книжки професора Лизанчука називається “Нам пора для
України жити!”. У ньому зібрані статті, присвячені завданням державотворення в
Україні. Антиукраїнські, антидержавні сили, – зазначає В. Лизанчук, – це передусім п’ята колона, утворена з партійно-кадебістської номенклатури і російськомовного населення, яке в результаті злочинної міграційної політики КПРС було
відірване від рідного грунту і позбавлене природної основи національного життя.
Не встигли захолонути трупи в українських хатах під час голодомору 1933 р., як
туди поселялись російські сім’ї, які приїздили численними ешелонами з Росії. Ці
люди стали безнаціональними “совками”, котрі втратили свою родову культуру і
не пристали до нашої. Псевдонаукова теорія злиття, мов, культур і націй створила
й для них трагічну ситуацію. Замість того, щоб спробувати знайти якийсь вихід,
гідний людини, чимало з них перейшли в наступ проти самостійної держави, створеної українським народом.
Професор Лизанчук зазначає, що в Севастополі на головному майдані антиукраїнські сили зірвали святкування Різдва. Залишається лише додати, що цей майдан,
за іронією долі, має ім’я нащадка запорозьких козаків адмірала Павла Нахиміва і в
центрі його стоїть пам’ятник цьому славетному українцеві.
В Україні понад 15 млн пенсіонерів – найбільший відсоток до кількості населення порівняно з іншими державами, що виникли на руїнах колишнього Союзу.
Ідея українського державотворення значній частині пенсіонерів чужа. Вони виступають дестабілізуючою силою, намагаючись повернути Україну назад до колоніального статусу у Російській імперії, знову прип’яти нас до московського
воза. Великий вплив серед пенсіонерів мають комуністи. Французькі, італійські,
англійські комуністи і соціалісти не виступають проти незалежності своїх держав.
Єдиний виняток становлять комуністи в Україні, які без московського батога не
уявляють свого існування, – червоно-брунатні зденаціоналізовані гнучкошиєнки з
“малоросійської колегії”, політичний непотріб. Це з їхньої вини Україна опинилась
у тяжкому стані, а вони ще й спекулюють на цьому.
Справжні українці готові потерпіти задля майбутнього України, витримати
злигодні, але не втратити національного духу свободи. Проф. Лизанчук пише:
“Все життя пам’ятатиму мамині й татові слова: “Не забувай, сину, завжди пам’ятай
– ти українець!”. Настала довгождана пора лише для України жити. Надголодь
потерплю, але щоб була наша українська держава. Буде своя держава – буде і
добре життя.
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У своїй книжці пан Лизанчук наводить дані кримського журналіста Леоніда
Пілунського: чотири найбільші щоденні кримські газети – “Крымская правда”
(100 тис. примірників), “Крымские известия” (більше 30 тис.), “Флаг Родины”
(40 тис.), “Мещанская газета” (100 тис.) – проводять розраховану, регульовану,
антидержавну, антиукраїнську пропаганду. При цьому деякі кримські шовіністичні
видання певною мірою фінансуються Україною – отже, нею ж і підживлюється антидержавне ідеологічне середовище, в якому постійно перебуває середньо
статистичний мешканець автономії. Видань, що стоять на державницьких позиціях,
в Криму лише кілька, і всі вони щотижневі: “Кримська світлиця”, “Кримський
вісник”, “Флот України”, “Голос Крыма” та ще деякі, чий загальний наклад у 25
разів менший, ніж наклад антидержавних видань Криму. Тому найважливіше наше
завдання в Криму, як і в усій Україні, – зупинення антиукраїнської інформаційної
агресії, створення національного інформаційного простору, який стане органічною
частиною єдиного світового інформаційного суспільства.
Особливо цікавий і незвичний за змістом третій розділ книги В. Лизанчука –
“На поталу катам більш себе не дамо!”. Це – огляд деяких українських газет, що
виходили в містах окупованої німцями України.
Однією з перших газет, які з’явились у Галичині під гітлерівською окупаційною владою, була “Самостійна Україна” в Станіславі (нині – Івано-Франківськ).
У її публікаціях тісно перепліталась радість визволення від большевицької неволі
з вірою в можливість побудови Української держави за допомогою Німеччини.
Газета розвінчувала жорстоку антиукраїнську політику російського комуністичного режиму і роз’яснювала державотворчу ідеологію українського націоналізму. В
ній наголошено, що “найжорстокішим ворогом України є Московія”. Від Андрія
Боголюбського до Леніна й Сталіна – “найгеніальніших бандитів в історії людства” – Московія біла, червона, якою б вона не була, завжди “кривавими пазурами
роздирала Україну, як ненаситний диявол”. Опричина комуністичної Москви була
страшнішою від опричини Івана Грозного. Тягучу мову Леніна втискали в уста
українців брудними московськими руками.
Хоч газета “Самостійна Україна” була лояльною до окупаційного режиму, суть
якого вона просто не встигла збагнути, однак її національний дух, державотворча
спрямованість і навіть сама назва не сприймалися схвально новими чужинецькими володарями. Вийшло лише п’ять чисел, і газету було закрито. Замість неї у
Станіславі почала виходити газета “Українське слово”. Та незабаром назву було
змінено на “Станіславівське слово”. Фашистська окупаційна влада не хотіла, щоб
слова “український” і “вільний” у назвах газет нагадували поневоленим мешканцям “Дистрикту Галичина” про Україну і її волю, не збуджували національнопатріотичних почуттів, не кликали до боротьби за Українську державу. Гітлер не
приховував, що має намір зробити з України німецьку колонію назавжди.
“Станіславівське слово” також надрукувало чимало цікавих статей, хоча підлягало німецькій цензурі: “Українське жіноцтво в минулому й сучасному”, “Коршма
і жиди в Україні” та інші. 5 квітня 1942 року в газеті було опубліковано промову
гетьмана Павла Скоропадського у Берліні, в якій він зазначав, що народ виборює собі
право на вільне життя зі зброєю в руках. В одній із статей була висловлена думка,
яку пан Лизанчук слушно вважає актуальною для нас усіх: “Заки зробимо якийсь
вчинок, глибоко застановімося, чи матимемо чисте сумління перед Богом і рідною
Нацією”. “Угору дух, хоч серце пада й мліє”. Треба багато-багато свідомих людей,
що своєю муравлиною працею покладуть все своє життя на добро рідної країни.
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“Большевизм завжди шалів проти українців”, – нагадувала газета і засте
рігала, що в жодному випадку не можна допустити повернення на українські землі
большевицької совєцької влади. На початку травня 1943 року газета опублікувала
відозву Провідника Українського Центрального Комітету Володимира Кубійовича
до українського громадянства і молоді з закликом вступити до стрілецької дивізії
“Галичина” заради національного інтересу. Від себе газета додавала, що “кожен,
хто здоровий і в силі віку, має з мечем в руках здобувати для нашого народу волю і
право до національно-державного життя, яке нам червона Москва відібрала”. ОУН
Степана Бандери категорично виступила проти створення Галицької дивізії, бо вважала, що “українська кров може бути пролита тільки в лавах української армії”.
Але населення боялось росіян, большевиків і не хотіло їх повернення. Перемога
большевизму – це смерть українському народові. І дивізія була створена...
Нарисом “Повернення Василя Яшана” закінчується книжка “Завжди пам’ятай:
Ти – Українець!”. Василь Лизанчук наголосив, що настав час і німці мусили покутувати і платити за свої помилки, за неправду, за несправедливість, за злочини
супроти українського народу. Яка химера німецької долі! Німці, які безпощадно
нищили українське підпілля, втрачаючи бойовий грунт під ногами, почали шукати
шляхів до українських повстанців, просити у них військової допомоги. Генерал
Йодль доручив своїм підлеглим зустрітись з командуванням УПА в Чорному
лісі. Василь Яшан описує цю зустріч, яка відбулася 3 травня 1944 р. “До якоїсь
угоди не дійшло, бо й не могло дійти, – так закінчує свій спомин Василь Яшан.
– Українці хочуть самостійності, а німці тих наших надій аж ніяк не справдили.
Тому українські повстанці б’ють одних і других”.
Книжка професора Лизанчука містить надзвичайно цінний матеріал і читається
з неослабною цікавістю до останньої сторінки. Вона потрібна кожному українцю
для того, щоб він завжди пам’ятав, що він – Українець.
Валько Кравченко
Дзвін Севастополя. – 1997. – Січ.

ЗАВЖДИ ПАМ’ЯТАЙ: ТИ – ЛЮДИНА!
Саме так хочеться назвати зауваження, міркування й роздуми після прочитання
книги професора Львівського університету Василя Лизанчука “Завжди пам’ятай:
Ти – Українець!” (Львів: Вид-во “За вільну Україну”, 1996. – 254 с.).
Справді, кожен з нас не повинен забувати, що він – перш за все Людина! Тобто
істота розумна, мисляча, здатна відкривати істину і керуватися нею; істота
моральна, що сповідує норми доброчесності, порядності, які об’єднують людей в
дружелюбну і життєздатну спільноту і звільняють від небезпеки стати кривавою
мішаниною хижих суб’єктів, які взаємно винищують один одного; істота працююча, діяльна, майстер своєї справи, яка створює досконалі знаряддя праці та інші
матеріальні і духовні цінності за допомогою знарядь праці.
“Чорна енергія” зловорожості?
Книга В. Лизанчука досить обширна, вона вмістила понад 30 газетних та журнальних статей автора за період з 1989 р. по 1996 р. Написана людиною, яка донедавна була членом КПРС–КПУ, очолювала парторганізацію факультету журналістики ЛДУ; створена, так би мовити, в самому епіцентрі буржуазно-націоналістичної
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контрреволюції в Україні – у Львові, книга дає досить повне уявлення про систему
постулатів та інтелектуальний рівень націонал- “демократичної” пропаганди.
Загалом доробок В. Лизанчука подібний до журналістського бойовика, написаного не на професійних засадах послідовної об’єктивності і всебічності інформації,
гуманістичної спрямованості змісту, моральної добропорядності і відповідальності
автора перед читачем і людством, а за добре відомими правилами ведення холодної,
психологічної війни.
Одне із “золотих правил” цієї війни – всіма засобами ліпити з політичного
опонента, в цьому разі – більшовика, комуніста, інтернаціоналіста, прихильника
союзу України з Росією, слов’янофіла, русофіла, образ ненависного ворога, з
яким не може бути ніяких розмов, дискусій і якого треба морально нищити, спопеляти лайливими оцінками, пробуджувати “чорну енергію” (Лизанчук) ненависті,
підштовхувати обивателів і державних мужів до межі, за якою починається фізична
розправа з “невірними”.
Ось неперевершений зразок незчисленних словометних черг статей-бойовиків
пана Лизанчука: “Під впливом облудної комуністично-соціалістичної ідеології дехто
вже почав забувати, що комуністичний режим так само жорстоко, як і царський,
лише витонченіше, під гаслами дружби і щасливого життя в єдиній, вільній сім’ї
вичавлював національну душу з українців, залишаючи біологічну масу в оболонці
малоросів-симоненків, яничарів-моісеєнків, гомо совєтікусів-марченків, свідомість
яких спрямована на вірнопідданське служіння московським володарям різних
мастей, політичних спрямувань” (с. 249).
На жаль, що в такому “стилі” (надзвичайно “демократичному”!) написана добра третина сторінок, рясно усіяних, так би мовити, стріляними гільзами і кулями
типу “комуно-фашисти”, “комуністи-колаборанти”, “совки”, “гомо совєтікуси”,
“манкурти”, “яничари”, “перекотиполе”, “безбатченки”, “сатанисти”, “московськокомуністичні архарівці”, “дегенеративний більшовицький олімп”, “сталінськокагановицький, брежнєвсько-сусловський інтернаціоналізм”, “люмпенсько-есесерів
ська психологія” і т. д. і т. п. (див. с. 32, 59, 85, 88, 117, 138, 143, 147, 155, 160,
165, 168... 249). Все це робить книгу-агітку фактично нечитабельною, нестерпною
для всякої тверезо мислячої людинй. І тільки дивом дивуєшся, як таке роз’ятрене
словоблуддя може рекомендувати для вивчення молоддю, солдатами, громадянами
рецензент – відомий письменник, вчорашній член Львівського обкому Комуніс
тичної партії Р. Федорів. Бідна молодь, бідне покоління дев’яностих років XX ст.
в Україні! Вони мають духовних батьків, учорашніх членів партії, які вже не
відають, що творять...
Та не будемо вдаватися у відчай: в книзі бо є і сторінки, рядки, які породжують надію на виправлення (чергове прозріння автора в майбутньому). Адже ж
повчає він слушно інших журналістів: “Гординя, зверхність, честолюбність, безапеляційність в судженнях і оцінках, невміння чи небажання осудити і свій гріх,
надмірний максималізм, який заважає побачити власні помилки і недосконалість,
часто-густо перетворюють матеріали журналістів у образи чи й наклепи” (с. 125.
Виділено нами. – В. Б.).

Союз, колонія і імперія
Не менш “золотим”, чисто геббельсівським, фашистським правилом психоло
гічної війни є настирливе повторення брехні з упевненістю, що при систематичному
її повторенні вона почне сприйматися як правда.
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Такою великою лжою націонал- “демократів” усіх рівнів стала теза: СРСР –
не союз рівноправних держав-республік, а імперія, “російська”, “комуністична”
імперія; УРСР (Україна) в ньому – не союзна держава-республіка, а... “російська”,
“комуністична” колонія.
І це тоді, коли Радянський Союз мав чітко виражений союзницький дер
жавний устрій, в якому, зокрема, існував такий вищий законодавчий орган, як
Рада Національностей Верховної Ради СРСР, що складалася з депутацій, рівних
за кількістю членів, від кожної з 15 республік. Одночасно всі вищі союзницькі
органи влади, Перзидія Верховної Ради, Ради Міністрів, Верховний суд СРСР
та інші включали в себе відповідних представників республіканських органів
державної влади. При цьому цілком зрозуміло, що кожна союзна республіка
мала й свої вищі державні органи, свою національну символіку, герб, прапор і
гімн, які існували паралельно із загальною союзною мовою і союзними символа
ми, а Україна й Білорусія до того ще й свої окремі державні представництва в
Організації Об’єднаних Націй. Таке досить гармонійне поєднання національних та
інтернаціональних інтересів у владних структурах Союзу РСР забезпечувало те,
що матеріальні й духовні блага, створювані спільними зусиллями всіх республік,
розподілялися в Союзі більш-менш рівномірно, а такі “колонії Росії”, як Україна,
Білорусія, Латвія, Литва, Естонія, навіть мали вищий відносно кількості свого
населення економічний потенціал (рівень життя), ніж “Російська метрополія”.
Щоб якось довести свою недобросовісну думку і “колоніальне становище”
України в Союзі РСР, автор книги посилається на вибіркові статистичні дані про
частку України, як у спорті: вугілля – 65 %, чавуну – 75 %, електроенергії – 75 %,
цукру – 65 %, “забуваючи” при цьому додати багато чого, що зовсім не відповідає
думці про міфічне “колоніальне становище”: і те, що наша республіка мала значну долю в експорті від продукції машинобудування, тракторів, телевізорів, і те,
що у виробництві української продукції, як і у виробництві всіх інших союзних
республік, так чи інакше брав участь увесь Союз, і що виручені від експорту кошти
йшли на загальносоюзні потреби, скажімо, оборонні, космічні, наукові тощо, і що
Україна щорічно отримувала коштів із союзного бюджету більше, ніж вкладала в
нього, – не зупиняючись при цьому і перед тим, щоб припустити такі “маленькі”,
але дошкульні “неточності”, як “а нам – мізер цукру на талони”, добре знаючи,
що в останні десятиріччя в торгівлі на Україні дешевого цукру було навалом, без
усяких талонів і карток.
Наведені автором, так і замовчані ним дані свідчать якраз не про колоніальне,
а рівноправне союзницьке становище нашої республіки, яке дозволяло їй з допомогою всіх союзних республік повною мірою розвивати свої великі економічні
можливості і ставати за своїм рівнем розвитку поряд з великими європейськими
країнами – Англією, Францією, Німеччиною. Не хоче В. Лизанчук знати того, що
ніяка колоніальна держава світу не дозволила б своїй колонії нарощувати вищий
економічний потенціал, ніж потенціал метрополії! І що саме сьогоднішні світові
імперії, замасковані під Міжнародний Валютний Фонд, Європейський Союз, куди
кинули Україну на поталу наші “демократи”, саме вони і здійснюють – практично
вже здійснили – колонізаторську політику, позбавивши нашу країну великого економічного потенціалу, наблизивши її до рівня пресловутої “бананової республіки”.
У своєму засліпленні недоброзичливим ставленням до радянської історії автор
вдається до страшної несправедливості – всілякого вип’ячування мізерних, часом
явно холопських державотворчих акцій, здійснюваних українськими націоналістами
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під п’ятою і протекторатом гітлерівських окупантів, і до повного ігнорування факту
існування союзної держави УРСР – визнаного члена Організації Об’єднаних Націй.
Коли б В. Лизанчук був справді щирим і послідовним українським патріотом,
то не міг би не зважити, що радянський державний устрій мав систему всезагальної
середньої освіти і потужну систему спеціальної середньої і вищої освіти, яку можна
було зіставити з вищою освітою США та інших найрозвиненіших країн світу (в
західних областях України, наприклад, кількість студентів на 100 тис. жителів
була вищою, ніж в Англії і Німеччині!). Це й дало можливість виплекати в кожній радянській республіці величезний корпус державних працівників, дипломатів,
юристів, офіцерів, економістів, керівників підприємств (республіканську еліту),
якими якраз і укомплектовано зараз всі державні структури України. Удавані бідкання націонал- “патріотів”, буцімто держава Україна зовсім “молода”, “тендітна”
і тому приречена на сьогоднішні “негаразди”, є зовсім неправомірними і покликані
якось виправдати принципову хибність та антинародність їхньої політики дикої
капіталізації суспільства.

Незалежна залежність...
З віроломною лжою про СРСР – імперію і УРСР – колонію щільно пов’язана
лжа націонал- “демократів” про нібито виборювання ними абсолютної, цілковитої
незалежності для України.
Звичайно, УРСР не була абсолютно незалежною від Росії та інших республік. Її
відносна державна незалежність поєднувалась зі своєю протилежністю – природною
для всіх країн і народів світу взаємозалежністю держав, в даному разі республік
Радянського Союзу і країн Варшавського Договору. Але саме ця взаємозалежність
зробила Україну 70–80 років великою європейською державою. Займаючи всього
0,5 відсотка території і становлячи 1,4 відсотка населення земної кулі, Радянська
Україна давала 8–10 відсотків світового виробництва сталі, чавуну, тракторів, цукру,
видобутку вугілля, природного газу. Відірвавши республіку від СРСР, націонал“демократи” нав’язали їй однобічну залежність від розвинутих капіталістичних
країн, Європейського Союзу, Міжнародного Валютного Фонду (МВФ), ПівнічноАтлантичного військового блоку (НАТО), а по суті, від світової американської
імперії, яка існує в таких замаскованих формах.
Через це сьогоднішня Україна буквально живе на чужі “зелені”, в борг, а
хто сплачуватиме його? Наші онуки і правнуки? 80–90 % товарів на вітчизняному
ринку –іноземні, а власне виробництво напівзруйноване і ледь животіє.
Слухняно виконуючи волю чужоземних “покровителів”, особливо МВФ з пануючим у ньому американським капіталом, націонал- “патріоти” різко звузили, а то й
згорнули всі вітчизняні економічні та соціальні програми, дитяче дошкільне виховання, освіту, науку, медицину і довели переважаючу більшість українського народу до
напівжебрацького існування та вимирання. Наприклад, кількість самогубств у 1996 р.
досягла в Україні нечуваної цифри – 13 000, стільки ж, скільки загинуло радянських військовиків за вісім років війни в Афганістані! Смертність в Україні постійно
перевищує народжуваність, внаслідок чого населення України вже зменшилося на
1 мільйон осіб. Чи не сучасний це “тихий” голодомор, точніше “демоцид”, запрограмований деякими західними геополітиками для доведення населення в геополі
тичному регіоні “Україна” до 15 мільйонів замість 52-х донедавна?
Наше суспільство буквально деградує під “благотворним впливом” приватновласницької суті капіталістичного “цивілізованого світу”. Взята “демократами”
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ставка на відродження приватної власності – джерела непримиренної ворожості
інтересів між самими власниками-конкурентами і власниками та неімущими, знедоленими – пробудила в суспільстві непоборного джина злочинності. Якщо в
1985 р., до “перебудови”, в Україні на 100 тис. жителів було скоєно 490 злочинів,
у 1992 р. – 922, то в 1996 р. – 1200. Але ми ще не наздогнали “передові” капіталістичні країни, наприклад, США, де за рік на 100 тис. жителів відбувається 5 500
злочинів, і Німеччину (8000 злочинів). У духовному ефірі “незалежної” України
сьогодні безроздільно царює чадна, що розтліває дітей і дорослих, заокеанська
масова культура –культура маніманів (маніяків грошової наживи), крафтманів
(маніяків насильства), сексоманів (маніяків статевої розпусти, порнографістів).
Показово, що В. Лизанчук у своїх статтях 1989–1993 рр. (с. 87, 121) виступав за чисту незалежність, презирливо ставлячись до ідеї інтеграції колишніх
радянських республік, ніби несумісної з принципом незалежності, а у своїх пізніших статтях вихваляє інтегрування України з “високорозвиненим” Заходом:
“Економічна (хіба, тільки економічна? А політична і військова? А Європейський
Союз і НАТО? – В. Б.) інтеграція з високорозвинутими цивілізованими країнами
світу дасть можливість вирватися з постколоніальних обіймів техніко-економічного
відставання” (с. 148, 153). Треба продовжити цю думку: і прогресу СРСР, який
був однією з двох найпередовіших космічних держав світу, виробляв найкращу
військову зброю, розробляв оригінальні технології, які охоче нині привласнюються
“цивілізованим світом”, володів четвертою частиною потенціалу науковців планети,
залишених тепер напризволяще.
Тепер увесь світ бачить, чим обернулась переорієнтація України з природної
взаємозалежності народів у складі СРСР на “незалежну” залежість від капіталістичного “цивілізованого світу”, фактичної світової імперії США. І, мабуть, настав
час, щоб націонал- “демократи” відповіли обдуреному й ошуканому ними народові,
за що вони насправді боролися, дурманячи людям голови фальшивою і підступною
ідеєю абсолютної незалежності?

Нації – це народи
Ідучи за зловорожими правилами психологічної війни, автор книги “Завжди
пам’ятай...” штучно знецінює, вживає в негативно іронічному значенні поняття
про справжні гуманістичні цінності: дружбу народів, інтернаціоналізм, єдиний
корінь трьох братніх слов’янських народів, братів слов’ян. Те, що хочеться, але
неможливо довести, зокрема “лженауковість теорії злиття націй” (с. 42, 112, 246),
видається безглуздям і крамолою .
І це тоді, коли вся сукупність історичних фактів свідчить, що і вчорашня, і
сьогоднішня українська нація (як і інші нації) є результатом саме природно-історичного процесу злиття давніх донаціональних етносів – родів, племен і народностей як
слов’янських (полян, деревлян, дулебів, драговичів, сіверян, вятичів, улічів тощо),
так і неслов’янських, зокрема варязьких, тюркських, хазарських, які теж залишили
свій слід у генофонді й етнофонді, мовній культурі русичів – майбутніх українців,
білорусів, росіян.
Не можна не бачити, що сучасні великі нації: американська, російська, китайська, індійська, українська і т. д. – це здебільшого поліетнічні, багатонаціональні
за походженням і етнічною структурою народи. До речі, первісний етимологічний
зміст слова “нація” – від латинського natio – народ, тобто всі народжені і які народжують потомків люди, що живуть на певній території, в певному економічному,
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культурному і державному середовищі. Це особливо яскраво проявляється в тому,
що сучасні нації-народи органічно включають в себе прошарки десятків і сотень
різних етносів, національностей і мають часом більше третини змішаних кільканаціональних шлюбів, сімей і родів.
Поліетнічність, багатонаціональність як давніх, так і сьогоднішніх наційнародів проявлялась і з неминучістю проявляється в багатодіалектичності мови
основного, корінного етносу (численні обласні діалекти сучасної розмовної мови
українців), і в багатомовності народу національної держави, що й породжує необхідність впроваджувати в ній дві і більше державні мови, найбільш розповсюджені
і широко вживані даним поліетнічним, багатонаціональним народом (дві і більше
державні мови в Швейцарії, Фінляндії, Канаді, Індії, Білорусії тощо).
Добре чи зле це?
Звичайно, з точки зору “ідеї нації”, яка ніколи не існувала і не існуватиме в
реальному житті як нібито ідея вічної і незмінно моноетнічної, однорідної, одноплемінної, одномовної сутності, таке злиття етносів, націй – зло і трагедія, але
все це чисто уявне. З точки ж зору реальних процесів розвитку людства на Землі
таке природно-історичне злиття етносів, націй і утворення на цій основі все більш
ємних поліетнічних, багатонаціональних націй-народів – явище цілком закономірне
і відрадне, бо воно все більше і більше об’єднує людство у єдине ціле, що як таке
тільки і може вижити на нашій спільній планеті.

Мертві не повинні хапати живих
Як справжній “боєць ідеологічного фронту”, пан Лизанчук постійно зловжи
ває логічним законом достатньої підстави, тобто підбирає, висмикує з системи
історичних явищ окремі факти, які “підтверджують” його тенденційну думку,
і відкидає, ігнорує інші факти, які спростовують тенденцію. Робити ж висновки з сукупності бажаних і небажаних фактів він або не вміє, або зловмисне
не бажає. От і з’являється у нього нав’язлива ідея, що російська мова нібито
зовсім чужа українцям – колишнім славним русичам – і утвердилась в Україні
виключно внаслідок насильницької русифікаторської політики російських царів
і... більшовиків.
І це в той час, коли утвердженню цієї мови в Україні сприяли перш за все
постійне територіальне співжиття східнослов’янських племен, народностей і націй,
надзвичайна однокорінність (від 70 до 90 % словникового фонду!) російської і
української мов. У нашу добу цьому сприяв і визнаний цілим світом, Організацією
Об’єднаних Націй міжнародний характер російської мови, її здатність бути мовою
міжнаціонального і міждержавного спілкування. Саме тому на сесіях Генеральної
Асамблеї ООН всі виступи синхронно перекладаються і російською мовою поряд з
іншими міжнародними мовами: англійською, арабською, іспанською, китайською,
французькою. Та, мабуть, вирішальним чинником, що зумовлював утвердження
в Україні російської мови, як другої рідної для багатьох громадян, був і залишається чинник економічний – потреба обміну товарами, технологіями, інформацією
(саме російською, як і англійською мовами було донедавна закодовано більше 70 %
світової інформації!). В епоху, коли виробництво однієї країни, республіки стає
щільно взаємопов’язаним з виробництвом інших країн, інтегрується, матеріально
об’єднуючи всі нації великих регіонів планети, зокрема колишнього СРСР, а то
й цілого світу, виникла природна потреба в існуванні ще й окремих мов для міжнаціонального і міждержавного спілкування.
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За таких умов більше половини народу України й звикло користуватися російською мовою, нерідко такою ж рідною, як і українська, не відчуваючи від цього
незручностей.
Позбавляти за таких обставин права цієї частини українського народу на повну
свободу й рівноправність російської мови, на її паралельну з українською мовою
державність у суверенній Україні, значить ставати на антигуманний шлях примусової “українізації” – “дерусифікації” (розросійщення?), такої ж ганебної, як
і русифікаторські діяння царських сатрапів. Образно кажучи, одні, дорвавшись
до влади, виривають з рота український язик і натомість пришивають російський,
а інші, бажаючи помститись першим, намагаються вирвати російський язик, який
вже давно прижився і не болить, і натомість знову пришити український... І так
може повторюватись хто зна скільки разів, доки народ не пішле під три чорти всіх
отих логопедичних хірургів-державотворців.
Варто нагадати панам дерусифікаторам і русофобам, що християнська мораль,
на яку вони так люблять посилатися всує, усе ж засуджує дії за дикунським принципом “око за око, зуб за зуб” і закликає любити навіть ворога свого, тим більш,
що в даному випадку йдеться зовсім не про ворогів, а про мільйони українських
носіїв російської, спорідненої з українською, мовної культури.
Зовсім не випадково тверезо мислячі люди виробили політику визнання існуючого в даний час становища як закономірного і вихідного для подальшої діяльності
сучасників. Без цього люди, посилаючись на дії і заповіти минулих поколінь (мертвих), будуть постійно переписувати, нерідко вогнем і мечем, історію, змінювати
існуючі кордони держав, проливати кров і за умов сучасної зброї навіть вести до
самовинищення людства (хапати живих).
Без такого визнання не можна успішно вирішувати і мовне питання. Оскільки
історія, на яку пусте скаржитись, привела народ України до становища, в якому всі
громадяни розуміють українську і російську мови і в абсолютній більшості своїй
користуються ними як рідними, то ці обидві мови й повинні бути державними, основними серед усіх національних мов, відомих тим чи іншим етнічним групам і прошаркам багатонаціонального українського народу. Нам треба врешті дати спокій всім
громадянам України хоча б у цій сфері життєдіяльності, перестати тягати людей за
їх національне походження і мову, повірити в їх особистий розум і здатність мудро
розв’язувати питання, де, коли і як розмовляти, якою мовою користуватися. Повна
мовна свобода всіх громадян – найкращий спосіб розв’язання мовного питання!

“І брат з братом обнялися”
З питанням про ставлення до російської мови в Україні щільно пов’язане і
питання про ставлення до слов’янського братства народів.
Ми не можемо збагнути, як наважується слов’янин-українець В. Лизанчук
глузувати з ідеї “єдиного кореня трьох братніх слов’янських народів” (с. 78, 99)
тільки тому, що російськими царями і українськими гетьманами ініціювалися
різні несправедливості, часом криваві, у стосунках між народами-братами? Хіба
ж повинні ми через це забувати про все добре, що було в нашій спільній історії,
особливо про те, що саме братська дружба і взаємодія наших народів забезпечила
об’єднання всіх українських земель в єдиній українській державі УРСР, сприяла
звільненню всіх народів Європи від гітлерівського рабства?
Та коли б навіть і були у стосунках між слов’янськими народами тільки чорні
плями, то і це не скасувало б можливостей нового братання цих народів, оскіль-
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ки, як відомо, братів не обирають, вони даються самою долею – Богом, як тепер
говорять.
Це добре розумів великий син нашого народу Т. Г. Шевченко, український
патріот і слов’янолюб (до речі, слово “слов’яни” він писав “слав’яни” від “слава”!),
член Кирило-Мефодіївського братства, яке боролось за встановлення Федерації
Слов’янських Держав – України, Росії, Польщі, Чехії й ін. В цій справі братання його не зупиняли факти навіть найкривавіших конфліктів у стосунках між
слов’янами, зокрема поляками й українцями.
Оскільки в сучасній Україні існують галасливі псевдопатріоти, які спекулюють
на чорних сторінках взаємовідносин правителів України і Росії – споконвічних
слов’янських країн – і відмовляють їм у праві створювати нові спільні союзи, ми
спеціально підкреслимо і продемонструємо духовні факти Шевченкового принципового слов’янолюбства:
“Славяне, несчастные славяне! Так нещадно и так много пролито храброй вашей
крови междоусобными ножами. Уже ли вам вечно суждено быть игралищем иноплеменников? Настанет ли час искупления? Придет ли мудрий вождь из среды вашей
погасить пламенник раздора и слить воедино любовью й братством могущественное
племя?” (Т. Шевченко. Никита Гайдай. – Повна збірка творів. Т. III, 1949, с. 75).
... “Весело подивиться на сліпого кобзаря, як він собі сидить з хлопцем, сліпий, під тином, і весело послухать його, як він заспіває думу про те, що давно
діялось, як боролися ляхи з казаками, – весело, а все-таки скажеш: – Слава Богу,
що минуло, – а надто як згадаєш, що ми однієї матері діти, що всі ми слав’яни.
Серце болить, а розказувать треба: нехай бачать сини і внуки, що батьки їх
помилялись, нехай братаються знову з своїми ворогами. Нехай житом-пшеницею, як золотом покрита, нерозмежованою останеться навіки од моря і до моря
– слав’янська земля” (Т. Шевченко. Передмова до поеми “Гайдамаки”. – Повна
збірка творів, Т. 1, с. 136).
І – о диво!
Трупи встали
І очі розкрили,
І брат з братом обнялися
І проговорили
Слово тихої любові
Навіки і віки!
І потекли в одно море
Слав’янськії ріки!

(Т. Шевченко. Єретик. – Там само, с. 231).
Про це ж саме мріяли і видатні люди інших слов’янських народів, зокрема
великий поляк А. Міцкевич і великий росіянин О. Пушкін. Останній у вірші “Он
между нами жил” розповідав про Міцкевича:
Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.

Справді, історію треба дуже добре знати для того, щоб забувати, не згадувати
чвари, бо інакше мертві ніколи не перестануть хапати живих.
Як потрібні Шевченкові слова сьогодні, щоб усовістити тих українських і
російських “патріотів”, що піддаються настановам зловорожої пропаганди і ви-
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бирають з нашої історії тільки те, що роз’єднує слов’янські народи, й ігнорують,
замовчують все, що єднає!

“Не судіть, щоб і вас не судили…”
Не утримався пан Лизанчук і від використання чи не “найефективнішого”
засобу психологічної війни – звалювання вини за провал своєї політики на супротивника: “Не демократи і націонал-патріоти породили злигодні, а промосковськокомуністична “п’ята колона”, ті ж самі колишні партійні і радянські керівники, їх
на високих посадах за статистикою більше 90 відсотків” (с. 249).
Дивна логіка у націонал- “демократів” і “патріотів”, вороже настроєних проти комуністів: виходить, що ті ж самі комуністи винні і в тому, що в Радянській
Україні людям жилося незрівнянно краще, ніж у теперішній “незалежній” Україні,
і в тому, що в сьогоднішній Україні людям живеться у 5–10 разів гірше, ніж у
Радянській Україні... Нічого не вдієш, такий вже інтелект у всіх, хто все звалює
з хворої голови на здорову!
Але ж, панове лизанчуки, федоріви та їм подібні, давайте чесно розберемося,
хто ж такі оті “ті самі комуністи”, які довели сьогоднішню “незалежну” Україну
до злигоднів, вимирання населення, рабської залежності від американського і міжнародного капіталу, у якого доводиться брати все нові й нові кабальні кредити,
щоб якось відстрочити час повної економічної і соціальної катастрофи? Хіба ж не
такі, як ви, перевертні і пристосуванці, вельми “демократичні” пани кравчуки та
плющі, кучми, лазаренки, дурдинці, їхні вчорашні і сьогоднішні вчені апологети
пинзеники, юхновські, пилипчуки, вчорашні і сьогоднішні трубадури-словоблуди
драчі, павлички, яворівські і, нарешті, продажні лицарі пера і паперу?
Це ж вони, вчорашні комсомольці і члени КПРС–КПУ, колишні комісари комсомольських новобудов, секретарі, члени бюро та апаратні працівники центральних,
обласних і місцевих комітетів Комуністичної партії, а сьогоднішні галасливі і затяті
“демократи”, націонал- “патріоти”, просто ж кажучи – антирадянці і антикомуністи
вершать усі діла в Українській державі, здійснюють авантюристичну, антинародну політику відродження приватної власності для купки багатіїв-прихватизаторів
і перетворення мільйонів у їх наймитів, “відродження” чистої української нації
невідомого в історії зразка і наймення – це зовсім не комуністи, а кар’єристи,
перевертні, зрадники.
Коли їхня, тоді ще напівбуржуазна “біологічна” (термінологія п. Лизанчука)
маса перебувала під червоними прапорами, вона змушена була виконувати комуністичні програми і статути і відтак робити значне добро для всього народу: забезпечувати всім безбідне існування, надійні робочі місця, впевненість у завтрашньому
дні, безплатні медичне обслуговування і освіту, дешеві квартири, дешеву ковбасу,
дешеві ліки, дешеві, як і хліб, книжки, квитки в театри, доступні для всіх зони
відпочинку й оздоровлення, тобто рахуватися з інтересами трудового народу. А
коли ця маса під тиском зовнішніх і внутрішніх антирадянських, антикомуністичних
сил звільнилася від комуністичних програм і партійних обов’язків і стала цілком
буржуазною, то й стала брати вельми активну участь у дуже “демократичному”
русі по обкраданню власного народу.
Варто тільки подумати, до якого морального падіння треба дійти, щоб, ставши
колишнім, судити справжніх комуністів за спільне з ними минуле. Саме в книзі
В. Лизанчука можна прочитати схвальну інформацію про те, як недавній член
КПУ і радянський письменник-людовід, а нинішній провідник антикомуністичної
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Демократичної партії пан Яворівський розпочав... “громадянський суд над комуністичною партією” (с. 136).
Що ж, мабуть, таки треба нагадати подібним панам християнську заповідь. “Не
судіть, щоб і вас не судили: бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і
якою мірою будете міряти, такою відміряють вам” (Євангеліє від Св. Матвія: 7–12).

“І будуть Люди на землі”
Можна бути переконаним, що нові покоління народу України, учні, юнь, молодь по-достоїнству оцінять ницість автора “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!” і
будуть з гіркотою згадувати: “Що ж то були за українці такі, позбавлені елементарних загальнолюдських чеснот – товариськості, вірності, порядності, відповідальності за спільно чинимі добрі і недобрі діла, здатні так зловороже ставитись до
цілої партії, членами якої довгий час були, слухняно виконуючи всі її настанови, і
завдяки політиці якої ставали вченими, письменниками, помітними журналістами,
державними діячами?!”.
Звичайно, виправити таких людей – а їм несть числа – не допоможуть посилання ні на християнську мораль з її “Полюби ближнього”, ні на комуністичну з
її “людина людині друг, товариш і брат”. Змінити, покращити людей може лише
побудова такого суспільного ладу, який не буде розшаровувати своїх громадян на
імущих і неімущих, панів і наймитів, не буде породжувати споконвічну війну всіх
проти всіх за приватну власність, гроші і кар’єру, з одного боку, і за звичайне
виживання мільйонів бідних, знедолених – з іншого.
Саме тому нам хочеться сказати добре слово про людей, цькованих і гнаних “демократичною” владою і пресою, але які залишились відданими найсправедливішій
і найсвітлішій ідеї людства: ідеї безкласового суспільства, заснованого на володінні
всіма трудящими суспільними засобами виробництва і створюваними благами, на
братстві і дружбі вільних від експлуатації і гноблення людей усіх націй і народів,
а відтак і на високій моралі, згідно з якою людина людині друг, товариш і брат.
Ця висока комуністична ідея, ні в чому і не перед ким не винна, надасть їм
сил і мужності зробити розумні висновки з минулого досвіду вітчизняного і світового комуністичного та соціалістичного руху, і, незважаючи на злобні цькування
та погрози, подібні до вміщених у книзі В. Лизанчука, зроблять вагомий внесок
у побудову найсправедливішого суспільства, про яке можна буде сказати словами
великої Людини України Т.Г. Шевченка:
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
І буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі.

Володимир Баленок
Вільна Україна. – 1997. – № 2. – Січ.; № 3. – Лют.

ОДУЖУЙМО!
Чимало складних, болючих проблем вирішує Україна у процесі держа
вотворення. Поруч із системою соціального захисту населення, чи не найбільш
складною і найбільш болючою я назвав би відродження української мови, яку
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сусідні держави, а особливо російська, потім червона імперія, всіма силами намагалися вбити. Після тих знущань, що тривали протягом століть, наша мова
одужає, але не за рік чи два. Для подолання наслідків російщення знадобляться,
очевидно, десятиліття.
“Треба волати до тих, до кого не докричишся, треба вдихати тепло в душі
тих, хто почав леденіти, черствіти, але ще не цілком завмер. Бо як душі припадуть
яничарською цвіллю, то ні материнські голоси-благання, ні запізнілі повчання мудрих педагогів, ані сльози, ні погрози, – ніщо не поверне ті діяманти духовности,
що їх знищать новоявлені манкурти”.
Ці слова, що належать героїні нарису В. Качкана “Мед із затрутого зілля”, навів Василь Лизанчук у книзі “3авжди пам’ятай: Ти – Українець!”. І треба сказати,
що професор Лизанчук почав волати до українського народу своєчасно. 1995 року
вийшла його книга “Навічно кайдани кували: Факти, документи, коментарі про
русифікацію в Україні”. Щоб розкрити руйнівну, антинаціональну суть російщення,
автор – доктор філологічних наук, професор, завідувач катедри радіомовлення і
телебачення Львівського державного університету імені Івана Франка – використав
сотні документів. Він простежив магістральну лінію лиходійної політики білих
царів і червоних комісарів, спрямовану на знищення української мови і культури,
витравлення духовности нації, показав, як російщення деморалізувало український
народ, придушувало його національно-державну самодостатність, самобутність,
самоцінність, породжувало почуття меншовартости.
Нова книга проф. Лизанчука – це публіцистичні роздуми над проблемами відродження і функціонування рідної мови в усіх клітинах державного організму, над
моральними якостями людини та морально-психологічними бар’єрами на шляху українського державотворення, над формуванням національної самосвідомости народу. В
книгу ввійшли матеріяли, написані від 1989 р. до 1996 р. Вони згруповані в трьох
розділах: “Стоголосо дзвени, рідна мово!”, “Нам усім пора для України жити!” та
“На поталу катам більш себе не дамо!”. Як і в попередньому творі, автор використовує багато фактів і документів. Усі матеріяли глибоко продумані, гострі, актуальні,
доходять до серця читача, знаходять численні відгуки і в нас, і за межами України.
Ось що пише до проф. Лизанчука мешканець Москви І. Смульський: “Я сам
бачив і чув по українському телебаченню, як “наш В. В. Щербицький”, знаходячись у селі, розмовляв зі свитою і селянами російською мовою. Оскільки відомо,
що він володів і рідною мовою, то така його та інших керівників України позиція
розглядалася, звичайно, як принципіяльна керівна настанова. І російською мовою
заговорили партійні апаратники всіх рангів, голови районних Рад і професори у
вищих школах, голови колгоспів і навіть бригадири... Результат “прегарний” –
розквітає в моїй рідній Україні вищого ґатунку мовний і духовний суржик”.
Доповню І. Смульського таким епізодом. Пам’ятаю, як той же Щербицький на
одному з партійних з’їздів заявив: ми гордимося, мовляв, тим, що стільки-то українців (здається, 8 мільйонів. – М. Д.) назвали своєю рідною мовою російську мову.
Я остовпів, почувши таку блюзнірську, холопську заяву першого секретаря
ЦК Компартії України, тобто найвищої керівної особи УРСР. Хто гордиться? Хіба
лише ті, кого Шевченко називав рабами з кокардою на лобі, лакеями в золотій
оздобі. Такі тільки можуть гордитися, що добре ходять у ярмі. Не гордитися цим
треба, а горіти від сорому!
Та не всі “російськомовні” українці такі, як згаданий І. Смульський. Трапляються
й такі, що живуть ще старими уявленнями про добро і зло, що зі зневагою ставляться
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до рідного народу, рідної мови. Якийсь С. Чималенко з Кіровоградщини пише проф.
Лизанчуку (лист написаний по-російськи, подаю в перекладі. – М. Д.): “Сталін
правильно робив, що тримав усіх у страху. Порядок був. Знищував ворогів, і нема
чого плакати за українськими куркулями, письменниками. Вони шкодили створенню великої держави. Ви своїми статтями також шкодите, відроджуєте націоналізм,
тому що українською мовою користуються лише петлюрівці і бандерівці. Ви мене,
українця, не примусите говорити тією телячою мовою. І не силуйте дітей. Досить їм
російської мови. Скоро настане час, коли цієї хохляцької мови зовсім не буде...”.
Хіба можна спокійно читати такий лист? Реагувати на нього треба всією
громадою. Звичайно, волати до таких Чималенків даремно, бо горбатого могила
виправить. Але показувати всю згубність їхнього світогляду, їхнього впливу на
частину “російськомовного” населення України треба.
Книга проф. Лизанчука “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!” свідчить, що автор
робить державної ваги справу, і за це ми маємо від щирого серця йому подякувати
і побажати нових творчих успіхів на цій нелегкій ниві. Згадана книга не втратить
своєї цінности й актуальности навіть через десятиліття, бо вона є літописом нашого
сьогодення, літописом важкої, безкомпромісної боротьби за становлення дійсно
самостійної Української держави.
Микола Дмитрів
Українська думка. – 1997. – 6 лют.

СПОВІДЬ ПАТРІОТА
Відсвяткувавши своє 60-річчя, професор Василь Лизанчук, доктор філологічних наук, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення Львівського державного
університету імені Івана Франка, порадував нас новою книгою “З-під іга ідолів”
– роздумами про пережите.
Як і попередні його твори – “Навічно кайдани кували”, “Завжди пам’ятай:
Ти – Українець!”, остання його книга також дає читачеві обширний і цікавий
матеріал для аналізу й роздумів над трагічною долею нашого народу в минулому,
над нелегким, повних гострих непримиренних суперечностей, становленням незалежної Української держави.
Радіожурналіст уже першим реченням свого матеріалу мусить захопити слухача. Якщо він цього не зробить, його слухати не будуть. Цього принципу дотримується і пан Лизанчук: “Запитання-сумніви тривожать серце, розпинають
мозок, навіюють невпевненість: чи варто всім показувати душу? Чи вистачить на
це снаги, сили волі? Чи зумію всебічно, об’єктивно розкритися? Яка ж від цього
розпанахування користь людям, собі? Чи взагалі захочуть написане прочитати?
Чи зрозуміють мене? Не осміють? Не осудять?..”.
Смію запевнити автора, бо думаю, що майже всі читачі погодяться зі мною: ця
щира, одверта, правдива прилюдна сповідь, на яку він відважився, напевно, після
довгих роздумів, принесе людям користь, його зрозуміють, схвалять. А осудять лише
людці, подібні до Петра Симоненка, Вітренко з Марченком, Баленка з Мартинюком
та деяких інших, тобто ті, які живуть ще позавчорашнім днем, які неспроможні уявити
Україну без чужоземного ярма.
Декілька днів тому один з нардепів, якого дратує українська символіка та
Державний гімн “Ще не вмерла Україна”, заявив на сесії парламенту: ось, мовляв,

194

які прекрасні рядки мав гімн Української РСР – “Живи, Україно, прекрасна і
сильна!”. Та не насмілився навести другий рядок про щастя, яке вона знайшла в
Радянськім Союзі. Бо те щастя добре відоме всім українцям: геноцид, голодомор,
гулаг, Чорнобиль...
Книга “З-під іга ідолів” охоплює події майже за півстоліття. Не ставлю собі
за мету хоча би побіжно зупинитися на найбільш важливих – не вистачило б місця. Скажу лише, що найсильніше враження справила на мене глава “Назавжди
пориваю з Комуністичною партією!”, де автор розповідає, як радився на цвинтарі
з покійним батьком.
“Тато ніжно-вимогливо дивляться на мене з мармурової плити, ніби запитують:
– Переживаєш? Сумніваєшся? Роздумуєш?
– Так, тату. Розмислюю. Настав час остаточно визначитися, що робити.
– Скрутно тобі, сину, але назад вороття нема. Щоб упевнено йти обраною дорогою, треба висповідатися перед собою, покаятися, спокутувати гріхи.
– Хіба партія складалася з мене одного?
– Кожен відповідає сам за себе, за свої гріхи – малі чи великі. Ти ж бо 30
років носиш червону книжечку. Не засуджую тебе. Не тому, що ти мій син, а тому,
що знаю – отой квиток чужий тобі. Але чимало людей думає інакше. Мовляв, ти
служиш диявольській партії. Гірко, неприємно таке чути, але то правда.
– Виходжу з партії.
– Добре, сину, але будь терпеливим, мужнім, бо ще довго її тавро пектиме
тебе. Зловмисники дорікатимуть, будуть вишукувати найменшу можливість, щоб у
душу плюнути. Хоч довго довелося йти манівцями, але нарешті ти вийшов з-під іга
комуністичних ідолів на свою дорогу. Вона важка, але твоя від дня народження.
За найскладніших обставин не сходь зі своєї дороги, не повертайся назад. На тебе
дивиться уся родина”.
На ризикований крок зважився Василь Лизанчук майже за рік до розвалу
Радянського Союзу. Ніхто тоді не міг передбачити, як повернуться події, чи вихід з
партії не потягне за собою трагічні наслідки не лише для Василя, а й для всієї сім’ї.
Книга “З-під іга ідолів” має для мене особливе значення: в ній автор, якого
знаю вже три десятиліття, розповідає і про свою роботу на Івано-Франківському
обласному радіо. Працюючи кореспондентом-організатором Богородчанського районного радіомовлення, я “варився” у тому самому журналістському казані, що й
Лизанчук, а також відомий мені В. Качкан.
Мені імпонували талановитість, працьовитість і невтомність Василя Лизанчука і
Володимира Качкана. По-доброму заздрив їм: вони були молоді, відважні, енергійні, і сонце їхнього життя ще не доходило до зеніту. Спілкуючись з ними, відчував,
що рамки надто тісні для них, що раніше чи пізніше ці журналісти вирвуться у
широкий світ і принесуть рідній Україні чимало користі.
Микола Дмитрів
Слово народу. – 1997. – 12 квіт.

ЗАВЖДИ ЗАЛИШАТИСЬ УКРАЇНЦЕМ
Ім’я Василя Лизанчука, професора, доктора філологічних наук, члена Спілки
журналістів України, завідувача кафедри радіомовлення і телебачення Львівського
університету імені Івана Франка, відоме українському і зарубіжному читачеві
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з багатьох публікацій, монографій, брошур. Упродовж 1995–1997 років читач
отримав три його чудові книжки: “Навічно кайдани кували”, “Завжди пам’ятай:
Ти – Українець!” та “З-під іга ідолів”.
Мені випало щастя бути знайомим з паном Василем. І завжди, коли б з ним
не став до розмови чи просто до спілкування, він завжди знаходить теплі, розумні,
чудові поради або й слова. Василь Васильович завжди бадьорий, життерадісний,
чуйний до чужого горя, старається усіх розрадити, допомогти, хоча не всі відповідають взаємністю. Переконався, як він нерідко намагається хоча б щирим
українським жартом підбадьорити, підтримати студентів, коли ті “мучаться” біля
аудиторій і чекають, коли в їхній “заліковці” буде записано “зарах.”.
Можна було б наводити безліч прикладів про чудову і щиру особистість
п. Василя Лизанчука. Та, мабуть, про ці свої риси він промовляє зі згаданих
книжок, особливо у третій “З-під іга ідолів”. Її він присвятив: “Незабутньому татові Василеві Петровичу – його світлій пам’яті, дорогим: мамі Ганні Миколаївні,
сестрам Марії, Вірі, Наталі, Галині, шваґрам Дмитрові, Михайлові, Ярославові,
Василеві, їхнім родинам”.
У цій книзі автор немов воскрешає історію життєвого шляху, історію свого та
родоводу батька-матері, про те, як з дитячих літ батьки привчили малого Василька
до християнської любові, чесності, доброти, завжди пам’ятати: ти – українець! А
ще заклали у гени почуття не цуратися рідної мови, культури, звичаїв та обрядів,
шанувати й поважати старших, завжди бути ввічливим.
Під час прочитання уже перших сторінок книги про дитячі роки перед очима проминає, здавалось би, і моє власне дитинство, хіба що з різницею у роках.
Доводилось автору у дитячі роки чути добрі слова від батьків про вояків УПА.
Цікавим є епізод, коли ще малим хлопчиськом “з-за вугла стодоли” підслухав
епізод розмови батька з повстанцем.
Як і більшість людей, автор зі щирістю дякує своїм учителям, завдяки котрим
заклав міцні підвалини свого життєвого і творчого шляху. Цікавими і повчальними є розділи “Легкого хліба не буває”, “Не продай душі своєї” та інші. У них
– розповідь про те, як довго й важко було розпочати автору свої “творчі муки”,
коли пережив гіркоту першого невступу у вищий навчальний заклад. Та завжди
знаходилися добрі, чуйні і розважливі люди, котрі, немов ангели-хоронителі, підтримували у житті. На своєму шляху Василь Лизанчук зазнайомився з багатьма
особистостями. Приміром, космонавт № 2 Герман Титов, з котрим служив у війську, науковці-публіцисти й журналісти Володимир Здоровега, Володимир Качкан,
Олександра Сербенська, Михайло Нечиталюк та багато інших, яким він вдячний
щиро за поради й підтримку.
Правдиво описує ту пору, коли перебував між “молотом і ковадлом”, працюючи
за тоталітарної системи у редакціях газет – коломийського “Червоного прапора”,
“Прикарпатської правди” та обласного радіо, як доводилось тоді прикрашати
“трудові” досягнення радянських людей”.
Пам’ятним став для Василя Лизанчука 1978 рік, коли його зарахували асистентом
кафедри теорії та практики радянської преси факультету журналістики Львівського
університету. Дуже багато працював. Активно включився у революційні національно-демократичні події наприкінці 80–90-х років. До глибини душі описує він, коли
над львівською ратушею підняли синьо-жовтий національний прапор, коли ховали
самобутнього композитора Володимира Івасюка, передає атмосферу студентських
заворушень і їхньої голодівки, коли йому і деяким іншим довелося захищати сту-
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дентів факультету перед дзотами КПРС та КГБ. Статті Василя Лизанчука можна
було тоді побачити розклеєними на львівських “тумбах революції”.
Цікаво розповідає автор про враження від спогадів Юрія Шухевича – сина
головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Особливо підкреслює слова Романа
Шухевича до сина: “Ми погодимося і на більшовицьку Україну, якщо буде Україна
справді самостійна”. Юрій Шухевич згадує про свою зустріч з батьком: “В Галичині
я зумів через підпілля встановити зв’язок із батьком. І ось нова зустріч у лісі коло
Підгороддя на Рогатинщині (Івано-Франківська область). Був кінець вересня або
початок жовтня 1947 року. Майже цілу ніч ми говорили про нашу родину, її арешт,
дитячий будинок, утечу з нього, мандри по Україні та інше”.
Із захопленням читається також розділ “Назавжди пориваю з Комуністичною
партією!”, в якому Василь Лизанчук описує свій свідомий вчинок – публічний вихід із лав КПРС та інші драматичні моменти свого життя того періоду. У розділі
“Московського ярма тягар” автор звертається до російських матерів і благає їх
забрати своїх дітей із Чечні, цим самим подарувавши їм життя вдруге. “Що відчувають російські матері в той час, коли солдатське тіло білесеньке розривають
гранати?– запитує автор. – Тривогу, біль, злість, відчай? Чи, може, – моторошно
подумати, – радість від того, що є ще порох у порохівницях “Матушкі Расєї”?”.
Ілюструє свою думку віршем Дмитра Павличка “Джохар Дудаєв”, який закінчується словами, що все так буде до тих пір:
Допоки з непокірних сяєв
Не зродиться Джохар Дудаєв
У серці кожного раба!

Василь Лизанчук засуджує криваву жорстоку бойню, влаштовану московськими
політиками і генералами в Чечні, де, мов у дзеркалі, відобразилось істинне лице
“дружби народів” і “російської демократії у дії”.
Автор у наведених уривках листів і в цілих листах до нього як з подякою,
так і з погрозами людей, які не сприймають утвердження української державності,
все-таки доводить правоту того, що мусимо утвердити свою державу. Через призму
свого життєпису він подав в якійсь мірі й історію нашого народу.
Згадуючи дві презентації книг Василя Лизанчука та урочисте святкування
його 60-річчя у Коломийському Народному домі в січні ц. р., приходиш до висновку, що численних учасників цих дійств покликала велика любов до української
духовності, до українського слова і книжки – невичерпного джерела національної
гідності, мудрості, мужності, доброти, щедрості. У нинішній складній соціальноекономічній, політико-ідеологічній ситуації, коли побутові негаразди даються взнаки, дуже важливо зміцнювати національний дух незалежності, не зійти на узбіччя
з обраного шляху українського державотворення. Ще на початку 1900-х років
Микола Міхновський наголошував: “Рабство політичне і рабство економічне українців виховувало і виховує у них психологію рабства духовного... Брак української
національної преси, літератури, брак національної школи і необхідність учитися
у школах московських і шукати відповіді на духовні запити життя у московській
пресі і літературі мимоволі привчає українців дивитися на світ, на себе і на свій
народ через московську призму, мимоволі витворює у нього психологію духовного рабства московської думки, московської культури... Той народ, що не почуває
ненависті до своїх гнобителів, стратив моральне чуття і вже не здатен обстоювати
свої права між іншими народами”.
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Потрібно усвідомити: держави для нас чужинці не збудують. Національнодуховна єдність – запорука виживання і розвитку української нації. Тому кожному
з нас на своєму місці треба працювати чесно, самовіддано, жертовно, щоб повністю осягнути національний ідеал щасливого життя у своїй Українській державі. І
цьому якраз і вчать книги Василя Лизанчука. З роси й води Вам, шановний пане
професоре, наснаги у подальшій праці-боротьбі!
Петро Михальчук
Народна Воля. – 1997. – 23 квіт.

УСІМ ПОРА ДЛЯ УКРАЇНИ ЖИТИ
Ми випадково зустрілися на площі Ринок у Львові. Я щиро привітав професора факультету журналістики держуніверситету Василя Лизанчука з його книгою
“Навічно кайдани кували”, яка нещодавно побачила світ. Василь Васильович ледь
посміхнувся і при цьому показав на доволі товстий портфель. У ньому аркуші
машинопису ще однієї книги. Видати її у наш час – надзвичайно велика проблема.
Шукає спонсорів...
На щастя, невдовзі спонсори знайшлися. І ось у мене в руках нова книга відомого
публіциста, заслуженого журналіста України “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”.
Уважно читаю сторінку за сторінкою. Від книги не можу одірватись. Вона бере за
душу, збуджує думки, з глибин пам’яті зринає спогад за спогадом. Особливо боляче вдаряє у саме серце, коли читаєш про зловісну і шкідливу лженаукову теорію
мудрагелів-комуністів про злиття націй та народностей і на його грунті виникнення
нової спільноти під назвою “радянський народ”. Під цією машкарою і словесним
камуфляжем крилася загрозлива небезпека загибелі багатьох націй, які мали нещастя
перебувати під егідою Росії. Особливо непокоїла імперію Україна. Хоч понад триста
років шаленої політики зросійщення її принесли чималі отруйні плоди, проте у народі
жило глибоке коріння традицій, звичаїв, обрядів. І хто їх шанував, дотримувався,
відзначав, тому притьмом чіпляли ярлик “українського буржуазного націоналіста”, і
він потрапляв під недремне око карального органу компартії – КДБ. А відтак ходив
зневажений, упосліджений, позбавлений роботи і кусня хліба...
Свою політику денаціоналізації і зросійщення ЦК КПРС здійснював за допомогою
вірних своїх опричників, партійних функціонерів-кар’єристів, які перебували на службі
в обкомах, міськкомах та райкомах партії. Пригадується, як секретар з пропаганди
обкому партії (до речі, уродженець Львівщини) після відповідних директив з центру
на одній з численних ідеологічних нарад з творчою інтелігенцією просторікував:
– Деякі наші письменники, журналісти, художники й артисти оспівують і звеличують смерічку, вербиченьку, калину... А чи всім відомо, що, наприклад, калина
була в символіці націоналістичного угруповання українських січових стрільців?.. І
вистачить уже писати про отих древніх левів, що повлягались на постаментах при вході
у будинок міської ратуші. Вистачить оспівувати українську патріархальщину. У нас
є що й кого возвеличувати. Дійсність комуністичної доби багата на славні сторінки.
А й справді: не злічити тих “славних” справ, які за вказівкою “мудрого” ЦК творились на “нашій, не своїй землі”. Над численними патріотами України, справжніми
синами й дочками свого народу, глумилися суди. Десятки, сотні їх ні за що, ні про
що запроторено було у в’язниці, над багатьма знущались у психіатричних лікарнях.
Тяжким горем і смутком оповились душі тисяч українських матерів, дружин і дітей,
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які оплакували своїх синів, чоловіків і татусів, полеглих у далекому й чужому нам
Афганістані, куди їх радянські правителі погнали виконувати “інтернаціональний
обов’язок”. Крім цинкових трун, скількох калік доставили на муки рідним та близьким з тієї війни! А чого варті для нашого народу аварія на Чорнобильській АЕС,
спричинена кричущою безгосподарністю керівників, і ота першотравнева святкова
демонстрація тисяч людей під інтенсивними радіоактивними опадами, на яку змусили
вийти робітників, селян, студентів, дітей секретарі парткомів? Величезні кошти – за
словами автора книги, щонайменше 12 процентів державного бюджету – Україна
змушена була витрачати на ліквідацію наслідків чорнобильської трагедії. І хоч цьому
сьогочасному лихові допомагають запобігти нам десятки країн світу, ми не зможемо
й з їх допомогою справитися з ним ще впродовж багатьох років. У результаті – щороку у межах держави вмирає майже на триста тисяч чоловік більше, ніж його приростає за рахунок новонароджених. Матінко рідна: вдумаймось у ці цифри. Нація
гине! Перед нею стоїть загроза згинути й через тотальне зросійщення. “Витворені
комуністичною системою “общечеловеки” (небувалий в історії людства феномен),
рідною мовою яких, безумовно, ставала російська, – пише публіцист, – нині найбільш войовничо, агресивно виступають проти відродження й утвердження української національно-мовної свідомості, що об’єднує народ як у науково-культурному
житті, так і в суспільно-політичному, спрямовує його на державотворчу діяльність.
Вороги української держави добре розуміють, що мова, випливаючи з непізнаних
глибин людської природи, цементує спільноту – рід, народ, націю. З утратою рід
ної мови люди втрачають морально-національні засади, зв’язок зі своєю нацією, не
відчувають потреби мати свою державу...”
Сумнозвісна аксіома: нема мови – нема народу. Її взяли на своє озброєння численні відкриті й приховані вороги української нації, а надто так звана “п’ята колона”.
Звідки вона взялася? Чому так сталося? Відповіді на ці болючі питання знаходимо у
книзі. Штучні голодомори, масові депортації, розстріли українців створювали вільні
місця, куди переселялися росіяни. Наприклад, у тридцяті роки, під час Другої світової
війни та після неї знищено понад 15 млн українців, тобто майже половину українського народу. Над живими московсько-комуністичні вожді здійснювали жорстокий
морально-психологічний експеримент, позбавляючи їх національної пам’яті й відчуття
Духу Святого. Після війни наш народ взагалі чекала гірка доля. Нещодавно обнаро
дувано жахливий документ за підписом Л. Берії та Г. Жукова (отого самого уславленого радянського воєначальника, 100-річчя від дня народження якого недавно пишно
відзначили), згідно з яким наші люди мали бути геть чисто виселені з автохтонних
земель у неозорі північні простори. Єдина вина, яка їм приписувалась, – це та, що
вони під час війни перебували на окупованій фашистами території. На наше щастя,
до розвінчання культу особи Сталіна цю диявольську акцію не встигли здійснити.
Та, як мовиться, не вмер Данило, так болячка задушила. Впродовж усіх років
– аж до розпаду імперії – провадилося планомірне витіснення “старшим братом”
українця зі своєї землі шляхом переселення на “стройки коммунизма” – Братської
ГЕС, БАМу, освоєння цілини в Казахстані тощо, примусового розподілу після
закінчення технікуму, вищого навчального закладу, висланням новобранців аж до
Тихого океану і далі... Натомість в Україну присилали “старшого брата” – відстав
ників і пенсіонерів союзного значення з сім’ями. От і маємо “країну пенсіонерів”,
своїх і насланих, яких у нас понад 15 мільйонів і на приблизно чотирьох з яких
нині припадає один працюючий. То ж чи в змозі один трудівник заробити в соціальні фонди на утримання чотирьох пенсіонерів?
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Так, нині в Україні глибока економічна криза. Бо ж не так легко здійснити
приватизацію, а надто – у промисловому й аграрному комплексах, перейти від
командно-адміністративної до ринкової економіки. На перешкоді тут стоять старі
підходи і старе мислення. Але не тільки... Якось мені довелось почути приблизно
такий мікродіалог:
– Ти знаєш, я вийшов з партії комуністів.
– Охоче тобі вірю. Але як було б добре, якби партія з тебе вийшла...
На жаль, із багатьох ота партія не вийшла. Не вийшла – ким би вони не
прикривались: позапартійними, соціалістами, прогресивними соціалістами, а чи
селянською партією, тобто партією крупних рабовласників – голів колгоспів та
директорів радгоспів. Усі вони в душі залишились комуністами і в багатьох випадках займають, як і раніше, керівні посади у колгоспах чи то пак – селянських
спілках, на промислових підприємствах, у народних Радах. Через Ради та інші
органи влади вони проводять антидемократичну, антинаціональну, шовіністичнокомуністичну пропаганду. Це вони, засівши у Радах, вигадали для себе високі
зарплати та пенсії, так званого державного службовця, і продовжують пускати під
укіс народне господарство, аби викликати всенародне невдоволення і на цій хвилі
на чергових виборах знову перебрати повноту влади до своїх рук. Надзвичайно
важкий, за словами В. Лизанчука, іспит складає нині український народ. Над
відродженою Українською державою навис злочинний меч комуністичних, проко
муністичних, московсько-імперських, а також скорумпованих мафіозних та інших
антинародних угруповань. Саме вони гальмують, перешкоджають розвиватися
національній економіці, розграбовують народні багатства, призвели до глибокої
соціально-економічної, політико-ідеологічної, морально-психологічної кризи. І
тепер, скориставшись матеріальним зубожінням і духовно-національною деградацією багатьох людей, всілякими методами і способами – хитрістю й підступністю,
фарисейством та обдурюванням, дезінформацією і брехнею, підтасовкою фактів
та залякуванням – намагаються поставити Україну на коліна...
Прикро, але ж прозвучало по електронних засобах масової інформації приблизно таке: серед країн, що утворились після розпаду СРСР, Україна займає
останнє місце щодо дотримання існуючого державного законодавства. І ми це
бачимо на кожному кроці. Починаючи від відкритого ігнорування численних законів й указів Президента і закінчуючи невиконанням Конституції. І “приклад” у
цьому в багатьох випадках демонструють високопоставлені особи, в тому числі й
ті, які перебувають у владних структурах. Справжню наругу над Конституцією,
приміром, вчинив депутат Верховної Ради від Чернігівщини Іван Симоненко, виступивши від фракції “Союз” на засіданні парламенту з ворожою нашій державі
заявою про російський статус міста Севастополя та про війська України в Криму,
назвавши їх “окупаційними”. Та чи поніс він покарання за ці антидержавні випади?
Ні! Або: виставили парламентарі – члени фракції комуністів – червоні прапорці
з назвою неіснуючої держави на честь дня сталінської конституції. Черговий зухвалий антидержавний випад! І знову – безкарний. Понад 60 депутатів парламенту
навідріз відмовилися скласти присягу на вірність Україні після прийняття нової
Конституції. Цим самим продемонстрували вороже ставлення до нашої держави,
яку представляють у вищому органі влади. І знову з них, як з гуся вода... Тому
то й розперезалася велика кількість народних обранців: вони відкрито ігнорують
10-ту статтю Конституції і продовжують демонстративно виступати на сесійних засіданнях тільки російською мовою. Хто покладе край їхньому ворожому ставленню
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до державної української мови, до Основного Закону? Такої сили поки що не знаходиться. Як бачимо, і на сьогодні залишаються актуальними сказані три роки тому
слова автора книги про те, що проросійсько-шовіністичні сили в Україні відверто
ігнорують вживання української мови у Верховній Раді, у багатьох державних і
громадських структурах. Саме з вини владних структур у багатьох регіонах “не
створено умов для забезпечення конституційного права українських громадян навчати дітей рідною мовою. Мережу навчально-виховних закладів не переведено у
відповідність з національним складом і потребами населення...”.
Книга професора В. В. Лизанчука “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!” глибоко зворушує читача, від початку до кінця тримає його в напруженні. Читаючи
її, сповнюєшся оптимізмом: як би не шаліли наші вороги, які би підступні диверсії
не чинили, рано чи пізно вони згинуть “як роса на сонці”. Зникнуть, відійдуть
у небуття, якщо ми покінчимо з розбратом і розладом у суспільстві, якщо тісно
згуртуємось, сконсолідуємось і перестанемо оглядатись на минуле, заглядати у
котел нашого мілітаризованого, агресивного й непрогнозованого великого сусіда.
Настала відповідальна пора нам усім для України жити. І в книзі багато гарячих
сторінок, які кличуть кожного, кому дорога Вітчизна, до активних дій, спрямованих на збереження й утвердження самостійности України, дальшу розбудову державности, якнайшвидшого подолання кризових ситуацій в усіх галузях народного
господарства, а також у науці й культурі.
Микола Фаріон
Літературний Львів. – 1997. – Ч. 58 (3).

“3-ПІД ІГА ІДОЛІВ”
Урожайними на творчий здобуток для Василя Лизанчука були останні три
роки. У 1995 р. вийшла у світ науково-публіцистична книга “Навічно кайдани
кували: Факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні”. Публіцистичне
видання “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!” прийшло до читачів у 1996 р. У 25
газетах і журналах України і за рубежем опубліковано рецензії, анотації, роздуми
про ці вельми популярні книжки.
У новій книжці “З-під іга ідолів” колишній газетяр і журналіст, а зараз доктор філологічних наук, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення, професор
Львівського університету Василь Лизанчук на основі документального матеріалу
розкриває руйнівні антиукраїнські наслідки комуністично-імперської ідеології,
показує складні морально-психологічні аспекти духовно-громадянського самовизначення, утвердження національно-державницького “Я”.
Василь Лизачук у своїх монографіях, брошурах, статтях завжди намагався розкрити у всьому розмаїтті наші національні можливості, пояснити втрати і нарешті домогтися усіма нами утвердження в Україні демократичного громадянського суспільства.
Нову книжку “З-під іга ідолів” автор розпочинає словами: “Нехай Божа мудрість
проведе нас дорогами правди, нехай стереже нас від олжі й обману”. Він прагне зціли
ти нас для того, щоб ми нарешті вирвалися від мертвотної влади вчорашніх ідолів,
позбулися потворних й одурманюючих стереотипів й підходів до власного життя.
Авторові болить те, що ще чимало співвітчизників сьогодні, втягнувши голову в плечі,
з волячою покірністю й терпінням, а деколи з вбивчою байдужістю спостерігають, як
на місце колишніх фальшивих кумирів заступають доморощені, скороспілі “боввани”.
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Спливаючи на поверхню з бруду політичної челяді, яка колись плазувала перед
компартійними владоможцями, вони – ці новоявлені “захисники народу” – погодилися з правилами політичної гри, інтриг та обману так званої номенклатурної
еліти. Тому спокій і бездіяльність на межі зради української державності в умовах
активізації антиукраїнських комуно-шовіністичних сил логічно випливає з їх політики й поведінки. Такий стан речей влаштовує так званих “советских украинцев”,
для котрих “прийнята паном Кравчуком желто-синяя тряпка с противным тризубом
– националистическая символика”. Це ж для них і ними й дотепер зберігаються
в Україні колгоспи ім. Ілліча, шахти ім. Леніна, заводи ім. Дзержинського, а на
майданах багатьох українських міст випинаються статуї найкривавішого диктатора новітніх часів. Більше того, в центрі української столиці збережено пам’ятник
“вождю”, до якого ревнителі вчорашніх радянських порядків з комуністичних і соціалістичних рядів після засідань в українському парламенті носять вінки і квіти та
виспівують “Інтернаціонал”. Що це? Парадокс, бравада, розрахунок, фарисейська
свідомість? Чи, може, навмисна помилка, що її сплетено з брехливих викрутасів
та сподівань на зворотний хід історії? В окремих розділах книги В. Лизанчука
читач знайде відповіді на ці непрості і гострі запитання. Факти, коментарі й оцінки
автора дозволяють зрозуміти, чому на очах у народу цілеспрямовано й заповзято
руйнуються національна освіта, наука, медицина й культура, продовжується ожебрачування мільйонів наших співвітчизників, тоді коли мільярдні суми народних
коштів з відома владних верхів витікають за межі України.
Для нових ідолів не потрібне благополучне, впорядковане, структуроване суспільство, бо воно покладе край їхнім можливостям непомірного збагачення. Для них
зручніші сіра, отупіла в тяжкій невдячній праці маса, мільйони, готові працювати
за мізерні копійки чи кусень хліба. Зрештою, автор підводить нас до розуміння,
чому саме так розвиваються події в країні, і підкреслює те, що і наша вина, тобто
інтелігенції, організованого робітництва, селянства, ділових людей, є в тому, що
Україна опинилася у кризовому стані. Очевидно, що громадськість недостатньо
наполеглива у своїх вимогах до владних структур, щоб змінити все на краще.
Характеризуючи докладно й гострокритично недавнє минуле, В. Лизанчук дає
зрозуміти сучасникам, що чимало від недолугої генсеківської, цеківської політики
залишилося на поверхні й сьогодні. Тож справедливо автор закликає вирватися
нарешті з чужоземного духовного рабства. “Гляньте-но, як міцно тримаються у
світі американці, французи, євреї, німці, китайці, японці! Зважте на те, що всі
вони – націоналісти, бо гаряче підтримують свою культуру. Щиро пишаються
своєю історією, твердо застерігають свої інтереси у світі, – нагадує автор. – Чом
би й нам не зважити на такий красномовний досвід наших близьких і далеких
сусідів? Чом би й нам не припинити безглузду штовханину біля розбитого державного корита? Чом би нам не привести до ладу свої закони, економіку, політику і культуру? Старе гасло “Моя хата скраю...” необхідно замінити на нове
– “Україна понад усе!”.
Колись відомий український публіцист слушно зауважив, що людина мусить
виробити собі власне чуттєве ставлення до оточення, мусить чогось хотіти, щось
поборювати, в щось вірити, щось любити і щось ненавидіти, щось похваляти і
щось осуджувати. І то гаряче і пристрасно, щоб було видно, що це “щось” палить
її мозок і серце.
Микола Рожик
Високий Замок. – 1997. – 20 трав.
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СПОВІДІ НЕЛЕГКА ТАЇНА
У житті людини бувають різні моменти. Настає і такий, коли власні думи і
тривоги, сумніви і докори сумління несила ховати у закамарках душі. Виникає
потреба конче висповідатися. Богові, самому собі, своєму поколінню, ба, навіть
прийдешнім. Вилити душу, поділитися пережитим і наболілим, осмислити його
і застерегти себе (та й інших) від можливих помилок у майбутньому. Виникає
потреба виставити себе перед людьми без ретуші, без прикрас і шукати в їхніх
очах справедливої оцінки своїм діянням. Не благаючи при цьому ні особливого
ставлення до себе, ні моральної знижки. Зробити це непросто і нелегко. Зрештою,
ніяка сповідь не буває легкою. Справжнє полегшення приходить уже після неї. І
то лише тоді, коли не злукавив, не приховав, не прикрасив, не спотворив істини,
не втаїв нічого...
Ще важча справа – сповідь прилюдна. Не кожен на неї зважиться. Професор
Львівського університету Василь Лизанчук взяв на себе таку сміливість. Хоча це
рішення далося йому теж непросто. Запитання-сумніви, як пише автор у першому ж реченні, тривожать серце, розпинають мозок, навіюють невпевненість: чи
варто всім показувати свою душу? І далі йде ще ціла низка запитань, непростих
і нелегких. Зрештою, ці запитання, відповіді на які шукає автор впродовж усієї
сповіді, такою ж мірою хвилюють і того, хто цю книжку читає. Чому наважуюсь
це твердити? Насамперед тому, що Василь Лизанчук (хай зараз він неординарна
постать) пройшов типовий шлях радянського інтелігента, як і мільйони таких інших, був продуктом системи. Жорстокої і цинічної. Зі своїми суворими правилами
і манерами. Системи, принесеної на наші землі на штиках. Системи чужої, ворожої
нашому менталітетові і вихованню... Її мало хто сприймав. Інша річ, небагато смі
ливців могли проти неї виступити з відкритим заборолом.
Маю на увазі роки, коли повстанський опір після Другої світової війни було
жорстоко придушено. Коли цвіт нації був знищений, засланий у Сибір, а серед
решти населення ширено терор, страх, провокації... Сьогодні імена шістдесятників відомі. Але це не мільйони, і навіть не тисячі! Мільйони і тисячі належали до
тих, хто, наступивши на горло власному сумлінню, підлаштовувалися під клятий
режим. Ці люди варті (так!) співчуття. (Тут не розглядаю категорію мерзотників,
які заслуговують презирства.) Та, гадаю, не для співчуття писав роздуми про
пережите Василь Лизанчук. Вони – не каяття і не оправдання. Це таки сповідь.
Сповідь, мета якої – очиститись, розкривши паралельно диявольський механізм
режиму, що нівечив душі, безжалісно витворював із складного людського організму бездушний, послушний гвинтик. Тисячі, мільйони піддавалися. Хто більшою,
хто меншою мірою. Але навіть у тих умовах була межа, не переступивши якої, ти
все ж не втрачав людської подоби остаточно. Було чимало людей, які віддавали
тоталітарному спрутові мінімум того, чого він від них потребував. Аби відчепився.
Аби не переслідував, не знущався. Як часто доводилося ховати обличчя під маскою!
Аби не викликати підозри, не кинути тінь на друзів, близьких. І людський організм
невтомно трудився над виготовленням унікального фермента, вкрай потрібного
у гурті, на людях, перед партійним босом, який свердлить твою душу наскрізь,
намагаючись будь-що знайти в ній приховану істину. І народжувалася ціла армія
здібних “артистів”. Одна річ – життя, інша – “сцена”. Жорстока. Противна людській природі, натурі. І вкрай потрібна, аби вижити, пристосуватись. Якраз про це
в книжці Василя Лизанчука розповідається. Наскільки відверто, без прикрас? Про
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це хай судить сам читач. Я тільки хотів би застерегти найбільш гарячих. З відстані
часу щораз більшою стає спокуса різкого осуду безхребетності й пристосуванства.
Осуджувати легко. Легко звинувачувати. Важче осмислити, збагнути цей феномен...
А може, не пристосуванства, а виживання, збереження себе як інтелектуального
потенціалу нації? Можливо... Бо що б ми робили в серпні 1991-го, якби українська нація складалася з одних, хай порядних, але прибиральниць і кочегарів. А
без партквитка в той час шлях до найменшого керівного крісла, до професійного
зростання взагалі був заказаний. Судити легко. Куди важче влізти у “чужу шкуру”
і спробувати змоделювати власну поведінку. Правда, реальною вона буде за єдиної
умови: аби жахливий дух системи був взятий до уваги з усією серйозністю. Нині,
на шостому році розвалу імперії зла, це ще можливо. Можливо, незважаючи на
те, що людям часом притаманна пам’ять вибіркова. Скажімо, пам’ять лише про
дешеву ковбасу... Таке моделювання матиме сенс лише в тому разі, коли щиро
зізнаємося: “У тих умовах найменша “самодіяльність”, найменше відхилення від
“курсу” були пов’язані з немалим ризиком. Можна було виявитися і оббріханим,
і обпльованим, і викинутим за борт “могутнього радянського корабля”. Сил і засобів система мала вдосталь. Вимагався певний ступінь мужності. А її на щодень
бракувало. Зрештою, це надто велика і надто делікатна тема, на яку, гадаю, ще
буде написано чимало томів. Перші з них пишуться уже. В обстановці спокійній.
Коли людина знята з ідеологічного прицілу сатанинського режиму і може нарешті стати сама собою, не боячись бути за це репресованою. Коли може говорити
на будь-які теми. Коли з-за рогу ніхто не підслухає і не донесе куди слід. Тому й
віриться, що книжка роздумів про пережите, книжка-сповідь, яка з’явилася з доброї волі автора, є його одкровенням, розповіддю щирою і чесною. Зрештою, що
стосується особи самого Василя Лизанчука, конкретних фактів, тут суддею може
бути хіба він сам чи люди, що були свідками, співучасниками подій. Інша річ, як
відтворена у книжці загальна атмосфера того часу, дух тоталітарної системи. Як на
мене, то тут автор виявився дещо зам’яким. Можливо, обережним. Природу його
обережності можна зрозуміти і пояснити. Хотілося бути максимально об’єктивним,
не піддатися емоціям, які могли б цій об’єктивності завадити. Можливо, розрахунок робиться на те, що факти завше свідчать більше, ніж їхня оцінка... І все ж
склалося враження, ніби автор постійно “тримає себе в руках”, аби не зірватися,
не накинутися з кулаками на знавіснілий режим. Злість минула. Час гоїть рани. І
розповідь його розмірена і тиха, мимоволі виглядає й поблажливою. Чи то природна
доброта, чи вроджена інтелігентність стали на заваді і не дозволяють бути більш
безкомпромісним, ба, навіть нещадним? Зрештою, тут справді багато залежить від
характеру людини... Можливо, й характер роздумів-сповіді вимагає неаґресивної
тональності й настроєвості, а саме розважливої, спокійної. Бо пишеться вона не
лише розумом, а значною мірою – серцем. Це відчувається навіть між рядками.
Є у книжці, особливо на початку, у першій її половині, якийсь особливий трепет,
хвилювання, що викликають довіру до сповіді. Чи потрібна вона читачеві?– це
питання для автора архіважливе. Але читач швидко переконується: воно настільки
очевидне, що є скоріше риторичним. Бо це не лише авторова сповідь. Її “привласнить” не один читач, не один ровесник, інтелігент, науковець, якого, як і
автора, перемололи жорна імперії. В роздумах, без сумніву, розгледить себе ціле
покоління. Потрібна книжка й тим людям, які до такої сповіді лише морально
приготовляються. Що ще не викресали з себе тієї відваги чи сміливості, на яку
спромігся автор. Це їх підштовхне.
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Було б незле, якби взяли в руки книжку й ті, котрі й досі перебувають “під ігом
ідолів”. Можливо, когось із них ця сповідь-роздум переконала б: з комуністичною
ідеологією слід порвати раз і назавжди, бо вона людиноненависницька. Раніше, в
умовах ізольованого від світу, засекреченого суспільства, коли недоступною була
вся правда про нього, віру в ідолів ще можна було якось пояснити. А сьогодні?..
...Коли я перегорнув останню сторінку книжки Василя Лизанчука, гадав написати на неї рецензію. Є у виданні місця сильніші і слабші, дещо можна було б
упустити взагалі. Та, як бачиш, читачу, рецензії, за великим рахунком, не вийшло.
Вийшли своєрідні роздуми. Що ж, коли книжка спонукає до роздумів, значить,
час на неї потрачено недарма.
Ілько Колодій
За вільну Україну. – 1997. – 27 трав.

“ЗАВЖДИ ПАМ’ЯТАЙ: ТИ – УКРАЇНЕЦЬ!”
Про Василя Лизанчука – журналіста, професора Львівського університету імені
Івана Франка, доктора філологічних наук, завідувача кафедри радіомовлення і
телебачення – довідався з газетних публікацій та з радіо- і телепередач. Хотілось
конче хоч одну із його книг придбати. І ось поталанило. В книгарні НТШ у Львові
натрапив на одну: “Навічно кайдани кували: Факти, документи, коментарі про
русифікацію в Україні”. А далі – особисте знайомство з автором та наступними
його книгами: “З-під іга ідолів”, “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”.
Марно було б переповідати, як і про що написані ці книги, їх треба читати
кожному громадянину України. Читати серцем, душею, розумом.
Радіє душа, що є в Україні така талановита людина, як Василь Лизанчук, який
свій хист, талант, свою працю віддає українському народу, щиро дбає про його
духовне здоров’я, від якого залежить подальша доля нашої держави – України,
доля нашого народу.
Щира сповідь автора, факти і документи своєю правдивістю і переконливістю
відкриють не одному читачеві очі, опам’ятають і навернуть на чесну дорогу служіння рідному українському народові.
Звертаюся до всіх стриян, кому не байдужі доля України і власна доля: прийдіть поспілкуватися з талановитим письменником і патріотом України – Василем
Лизанчуком. Зустріч організовується Товариством “Просвіта” 8 червня цього року
в Народному домі. Початок о 16-й годині.
Ізидор Гнатів
Гомін волі. – 1997. – 5 черв.

“ЗАВЖДИ ПАМ’ЯТАЙ: ТИ – УКРАЇНЕЦЬ!”
З такими ось словами проводив у життя сина батько. Проводив і мріяв, що
син виросте справжнім українцем. І син пішов у світ. Вибрав непросту професію
– журналіста. Працював звичайним газетярем, потім радіожурналістом. Зараз він
– доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення Львівського державного університету імені Івана Франка, член Спілки
журналістів України. Багатьох самбірських журналістів вчив Василь Васильович
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Лизанчук. Пам’ятають його як викладача, який вмів зацікавити студентів, допо
могти, порадити, щиро, по-батьківськи.
Василь Васильович Лизанчук дуже здібна і працьовита людина. Його перу
належать монографії “Увага: увімкнуто приймач”, “Вплив преси, телебачення і
радіо на формування соціальної активності особистості”, “Засоби масової інформації про русифікаторську політику в Україні”, книги “Навічно кайдани кували:
Факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні”, “Завжди пам’ятай:
Ти – Українець!”, “3-під іга ідолів”, брошури “Телебачення і радіо у вихованні
учнів”, “Громадянином бути зобов’язаний”, “О, рідне слово, що без тебе я?!”,
навчальних посібників “Засоби масової інформації і духовне відродження України”,
“Особливості підготовки матеріалів для радіо і телебачення”. Опублікував Василь
Лизанчук понад 150 наукових і науково-публіцистичних статей з проблем теорії і
практики журналістики, відродження і розвитку рідної мови, культури, духовності,
розбудови Української держави.
Минулого року світ побачила книга Василя Лизанчука “Завжди пам’ятай: Ти
– Українець!”. Передмову до неї написав Роман Федорів.
І є в цій передмові такі слова: “Не розкажу про всі болі, про всі рани, роз’ятрені
новою книжкою Василя Лизанчука – несть їм числа. Та прошу Вас – хай вони далі
болять нас, хай нам нагадують про гріхи вольнії і невольнії перед Україною, хай
вони примушують нас до пильності, пам’ятаючи, що ворог знову точить зуби на
Україну і то гострить ікла відверто”. Автор на кожній сторінці своєї книги звер
тається до нас: “Якщо ти – Українець, то будь ним, працюй для України. Настав-бо
найвищий час”, – так писав у своїй передмові до книги Василя Лизанчука “Завжди
пам’ятай: Ти – Українець!” відомий львівський письменник Роман Федорів. Мені
здається, і однієї цієї відверто щирої характеристики вистачить, щоб зрозуміти,
які ж книги виходять з-під пера Василя Лизанчука, сина Коломийщини, в душі
якого вічно живе мамина пісня і батьківський заповіт: “Завжди пам’ятай: Ти –
Українець!”.
“Предвічний боже, зішли на нас із високого неба Твою святу мудрість, просвіти нею наші уми. Нехай Божа мудрість стереже нас від олжі й обману” – таким
епіграфом розпочав свою книгу “З-під іга ідолів”, яка вийшла з друку вже в цьому
році, трудолюбивий і невтомний Василь Лизанчук. Книга ця – глибока за змістом,
повчальна і правдива.
Перший нарис “Від порога батьківської хати” веде нас дорогами дитинства
та юності Василя Лизанчука. Автор спогадом душі і серця торкається найдорожчого: рідної батьківської хати, родини, дорогої Коломийщини, звідки пішов він
у світ широкий. Добрим словом згадує батьків, сестер, родину Лизанчуків, яким
і присвячена ця книга. А були це важкі часи... Перші післявоєнні роки. Десятки
мільйонів українських сімей зруйнували московські колонізатори, большевицькі
голодомори, розстріли, знущання в тюрмах, вагони, переповнені людьми на Сибір,
духовне каліцтво, примусовий колгоспний лад, зневага українських традицій – ось
основні карби того іга, яке висіло над Україною довгі роки.
А далі з публіцистичних нарисів “Не продай душі своєї!”, “Під тотальним
ідеологічним натиском”, “Легкого хліба не буває”, “Народ мій завжди буде” ми
довідуємось про становлення молодого журналіста, про його непростий вибір, про
російщення українців, приниження їхньої національної гідності. Висловлює автор
і своє бачення, своє розуміння таких незабутніх творів, як роман “Собор” Олеся
Гончара, книги “Україно наша радянська” Петра Шелеста.
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Книги “З-під іга ідолів” та “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!” – це саме ті
видання, які повинні бути на столі у кожного свідомого українця. Серед спонсорів
одного з цих видань – самбірська приватна фірма “Білаки”. Ми щиро надіємося,
що у Самборі знайдуться свідомі українці, які не пошкодують своїх власних грошей
на видавництво таких книг.
А познайомитися з цими книжками треба насамперед з тої причини, що цього
літа у Самборі відбудуться творчі зустрічі із автором цих книг, професором Василем
Васильовичем Лизанчуком. Він запрошує всіх Вас, шановні самбірчани, на щиру
відверту розмову про Україну і нас з вами – Українців.
Дату цієї зустрічі ми уточнимо. А зараз єдине, що хочемо вам побажати: читайте
книги Василя Лизанчука, вони дійсно варті цього, щоб ми усвідомили, хто ми в
цьому світі, чиї ми діти, чиї внуки, де коріння роду нашого і як нам вберегти все
те, чим славна споконвіків наша солов’їна, колискова, пісенна і талановита Україна.
Оксана Коваль
Голос Самбірщини. – 1997. – 10 черв.

ЯК НИЩИЛИ УКРАЇНСЬКУ САМОБУТНІСТЬ
У більшості народів світу давно вже не переймаються такими проблемами,
на які ми мусимо тратити значну частину своїх фізичних, психологічних, інтелектуальних сил. Чи варто переконувати француза у тому, що він – француз?!
Португальця: ти – португалець?! Індонезійця: ти – індонезієць?! Поляка: ти – поляк?! і т. д. до безконечності. Тільки українці, та ще поодинокі такі, як українці,
й досі вмовляють самих себе: “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”. Таке волання
викликає у кого роздратування, у кого схвалення, але, як правило, – ні краплі
подиву. Ніби ми й створені Богом лише для того, щоб повсякчас з’ясовувати, чи
справді ми – українці.
Однак робимо це не з надмірної цікавості або з національної егоцентричності,
а тому, що так “на таблицях залізних” (за висловом Івана Франка) записано нам
історичною долею. З’ясовуємо, бо – таки не впевнені. А непевність “по-братньому”
подарували нам наші сусіди: польські королі, турецькі султани, а найбільше – московські царі. Звісно, всіма могутніми засобами політичного, військового, репресив
ного, морального насильства. Та й наші одвічні довірливість, догідливість, що
нерідко переростають у ганебну запопадливість, у запроданство, теж енергійно
сприяли національному самознищенню. Як писав видатний державотворець Іван
Мазепа, що був неабияким поетом: “През незгоду всі пропали, самі себе звоювали”.
Не навчені достатньо трагічними уроками історії, продовжуємо звойовувати
себе й нині: зневажливо ставимося до своєї мови, паплюжимо незалежність, підписуємо відозви про повернення до “нового союзу”, дивовижно викинувши зі своєї
пам’яті мільйони жертв союзного геноциду й етноциду, понівечений національний дух. Правда, щось предковічне, етнічно-незнищенне завжди спонукало нас
і спонукає до самовідвойовування, до намагання подолати рабську психологію,
повернути собі честь, гідність, воскресити минулу славу України й утвердити її
у належній державності та самостійності. І тоді знову й знову постає далеко не
риторичне питання: “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”. Саме так називається і
збірка публіцистичних статей доктора філологічних наук, завідувача кафедри радіомовлення і телебачення Львівського державного університету Василя Лизанчука
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(видавництво “За вільну Україну”). Він – автор багатьох монографій, навчальних
посібників, виданих окремими книжками, близько 200 опублікованих у пресі, в
наукових виданнях статей з проблем теорії і практики журналістики, відродження
національної духовності та державності, рідної мови.
У цьому ж доволі осяжистому (254 стор.) томі учений-публіцист чи не найповніше передав читачам свої знання, погляди, переконання щодо історичного розвитку
й сучасного становища України, розкрив глибинні процеси тривалого антиукраїнства й російщення, показав синдроми анархізму, егоцентризму й вождизму, що
призводили українців до самонівелювання. Важливо, що кожен роздум, висновок
Лизанчук не лише виводить із бездоганних логічних умовисновків, а й підкріплює їх численними свідченнями очевидців, документами, статистичними даними.
Причому переважно використовує матеріали офіційні, зокрема радянської преси,
з більшовицьких архівів, різні секретні доповідні, накази, інструкції, листування.
Наприклад: “Негайно перевести на Північному Кавказі діловодство радянських і
кооперативних органів українізованих районів, а також усі газети і журнали, які
видаються, з української мови на російську мову як найзрозумілішу для кубанця,
а також підготувати і до осені перевести викладання в школах на російську мову”
(з постанови ЦК ВКП(б) і РНК СРСР від 14 грудня 1932 року). До речі, лише
на Кубані проживало тоді понад 2 мільйони українців, які віками ревно оберігали
свої традиції, звичаї, мову і яких за короткий час примусово-успішно зросійщили настільки, що й самого слова “українець” вони стали жахатися. Або: “Либо с
Россией, либо – война” (погрозливе висловлювання на адресу України сучасного
комуно-шовініста Бабуріна).
Таких “витягів” у книзі сила-силенна. Вони промовисто розкривають справжню
суть більшовицько-імперської інтернаціональної політики, вичавлювання комуністичним режимом під гаслами братерства і спільного шляху до світлого майбуття
національної душі з українців, щоб залишити одну лише біологічну масу в оболонці
симоненків, моісеєнків, марченків, вітренків.
В одній зі статей наведено лист інваліда війни, доктора філологічних наук,
професора Івана Грицютенка до Президента України: “Багато років я – українець
з Донбасу – завідував кафедрою мовознавства у Львові, Вінниці та Одесі. Саме
тоді відчув і зрозумів, що таке офіційна російська мова в Україні. В Одесі не було
можливості проводити мовну практику університетських студентів-українців, бо
з 96 шкіл міста лише 4 були українськомовними (на околиці міста), а останні – з
“офіційною” мовою. У Донецьку не було жодної української школи, хоч Донбас
– край козачої історії. Майбутнім спеціалістам з української мови було відведено
в Україні територію... села, а саму мову стали обзивати сільською...”.
Автор книги нагадує про всі етапи і всі засоби формування нашої безпам’ятності,
починаючи із утворення так званих “татарських людей”, які, на догоду завойовникам, відмовлялися, кажучи по-сьогоднішньому, від київського чи від галицького
громадянства, і, закінчуючи сьогоднішнім поширеним серед обивателів запитанням:
“А що дала мені ваша незалежність України?”. Серед численних документальних ілюстрацій особливо вражає своїм цинізмом лист полтавського губернатора
Богговута царському міністру внутрішніх справ 4 лютого 1914 р. У ньому подано 18 спеціальних пунктів-порад нищення українського руху. Ось лише окремі
фрази із тих пропонованих заходів: “Привлекать на должности учителей земских
начальных школ по возможности только одних великоруссов”; “Необходимо во
главе епархии ставить Преосвященных Архиреев исключительно великоруссов...”;
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“Необходимо субсидировать некоторые газеты... с целью борьбы, путем печати,
с украинским движением”; “Вследствие того, что название “украинский” служит
флагом, под которым ведется движение, следовало бы безусловно воспретить все,
что выступает под ним, и, наоборот, не стеснять того, что идет под малорусским
флагом”. Окремим пунктом зачеплені права єврейства: “Вследствие участия евреев
во всяком вообще революционном движении, в том числе и в украинофильском,
я полагаю необходимым – всех евреев, не имеющих права жительства в сельских
местностях, выселять, не создавать никаким образом новых местечек, включаемых
в черту оседлости...”. От вам і один з коренів антисемітизму, лицемірно приписуваного українцям.
Не перерахувати усі болі, страждання, усі пекучі проблеми, що показані у
книзі Василя Лизанчука “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”. Про її провідні
спрямування, тематичні нюанси можна судити хоча б із назв статей, окремі з
яких наведу: “Вертаймося до своєї мови”, “Шовіністичний допінг Солженіцина”,
“Господь у вас – славянский, русский”?!, “Коли ми перестали гордитися, що
ми – українці?”, “Кому належить інформаційний простір України?”, “Вартуймо,
українці, державу!”.
Арсен Новицький
Вінницька газета. – 1997. – 18 черв.

ЩО ТАКЕ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ?
Після однієї вельми гарячої бесіди з літнім прихильником відновлення КПРС –
СРСР чомусь згадались безсмертні шевченківські слова: “В своїй хаті своя й правда,
і сила, і воля”. Справді, невже сучасна людина може відмовитись від самостійного
життя в окремій оселі, де тільки вона сама відповідатиме за свій добробут? Невже
їй буде краще в сумнозвісній комунальній квартирі, де точитимуться безперервні
суперечки і гострі конфлікти?
Широкому загалу наших громадян потрібна ідея, що гуртувала і підтримувала
їх “в радості та горі”, особливо тепер, на такому важкому етапі розвитку України.
Протягом XX століття наш народ пережив масову віру в царя-батюшку і світле
майбутнє – комунізм. У що вірити сьогодні? Відповідь знаходимо в гостроактуальних публіцистичних книгах сучасного науковця і педагога, професора Львівського
державного університету Василя Лизанчука “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”
(1996) та “З-під іга ідолів” (1997).
“Біологи запевняють, що 70 років – це період генетичного проникнення, коли
певні психологічні комплекси проникають на генетичний рівень. Очевидно, за 70
років комуністичної тоталітарної системи і більш як троє століть царського режиму
певні психологічні комплекси проникли і на генетичний рівень українського народу. Тому важко позбутися почуття вторинності, меншовартості, малоросійства,
бездержавності, імперсько-комуністичних міфологем про мудру ленінську націо
нальну політику, які досі гальмують політичні та економічні реформи в Україні”.
Згадаймо, що без своєї держави ми були малоросами, хохлами, націоналістами,
салоїдами, але не українцями!
Професор В. Лизанчук наводить характерні слова Івана Франка, заперечити
які практично неможливо: “Як син українського селянина, що викормився чорним
селянським хлібом, працею твердих селянських рук, почуваю себе до обов’язку
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панщиною цілого життя відробити ці шеляги, що їх видала селянська рука на
те, щоб я міг видряпатися на висоту, де видно світло, де пахне воля, де ясніють
вселюдські ідеали. Мій український патріотизм – то не сантимент, не національна
гордість, то важке ярмо, яке доля положила на мої плечі. Я можу показувати своє
незадоволення, можу потихо проклинати долю, що вложила на мої плечі те ярмо,
але скинути його не можу, бо тоді б я став підлим відносно власного сумління. І
коли що полегшує мені двигати це ярмо, то це те, що бачу український народ, як
він, хоть і нині бідний, слабий і безпорадний, але все-таки помалу підноситься,
чує в щораз ширших масах жажду світла, правди і справедливості і шукає шляхів
до них. Отже, варто працювати для оцього народу, і ніяка чесна праця не піде
намарне...”.
Незалежність – це природний стан кожного народу, усвідомлення своєї самобутності, збереження національно-культурної і соціальної спадщини, розбудова
цивілізованої, правової держави. Чому ми доволі спокійно відносимося до незалежності Польщі, Афганістану чи Монголії, а незалежність України багатьом з нас так
“муляє око”? Що це: власна обмеженість, громадянське невігластво чи стереотип
минулої епохи? Мабуть, все перераховане, разом узяте... Час – найкращий лікар
у такій ситуації. Сподіваюсь, що в майбутньому, коли Україна відзначатиме вже
не 6-річчя, а 60-річчя своєї незалежності, серед нас значно побільшає не лише
полум’яних патріотів, а й просто цивілізованих громадян суверенної європейської
держави.
Юрій Хмелевський
Тульчинський край. – 1997. – 13 серп.

НАВІЧНО КАЙДАНИ КУВАЛИ
Праця проф. Василя Лизанчука вже дістала схвальні відгуки у пресі, її прихильно прийняла громадськість; вона заслужено зайняла своє місце серед досліджень про багатовікове гноблення українського народу, про ті сотні бід, що, як
писав Франко, “тяглись за нами вслід, щоб нашу честь, язик, ім’я затерти...”.
Основна тема книги – доля рідної мови, її стан і статус, опис тих поневірянь,
яких їй довелося зазнати в Україні на довгій хресній дорозі до визнання державною, а також урядова політика щодо організації освіти. Переплітаючи ці дві
лінії, вміло додаючи інші (наприклад, видавничу справу, діяльність православної
церкви Московського патріархату), автор відтворює складний механізм російщення України, в якому кожна нова деталь, “докручена” до нього, мала робити його
сильнішим, ефективнішим, надійнішим.
Тема російщення розкрита насамперед у багатьох документах, хоч автор вважає, що “то незначна частина, яку вдалося розшукати” (с. 289), – чимало з них
він виявив у колишніх таємних архівах та спецфондах. Це – укази, постанови,
інструкції, накази, заходи найвищих державних установ царської Росії, московської
церкви, партійних і державних органів колишніх СРСР та УРСР. Вони є надзвичайно цінною частиною книги, тими незаперечними доказами, які великий суд
історії, а насамперед людської справедливости та порядности, мусить врахувати,
ставлячи на терези Феміди добро й зло, що його чинили народові найближчі сусіди.
Зіставляючи документи двох епох – дожовтневої і радянської, бачиш, що не було
між ними різниці, хіба що та “друга” була поставлена на добрий науковий ґрунт,
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її теорія і практика нищення українства базувалися на найновіших досягненнях
науки про маніпулювання людською психологією.
Відчутне прагнення автора “докопатися” до суті справи, ще раз перевірити
те, що, здається, стало загальновідомим. Коментуючи, наприклад, документ, зміст
якого більш-менш відомий, автор намагається уточнити окремі моменти, показати
державно-політичне тло його появи, визначити наслідки дії. Наприклад, з тексту
опублікованого Валуєвського циркуляра (с. 93–95) читач може довідатися, кому
насправді приписували сумнозвісну формулу “не было, нет и быть не может”. Ви
являється, самі “малороси” – і то їх більша частина, і та найосвіченіша, і власне
та, що найбільше дбає про благо свого народу, – прийшли до такого висновку,
а “височайша” влада, враховуючи побажання розумної та освіченої “більшости”,
узаконила розпорядження про те, що для малоросів шкідливі книги українською
мовою як духовного змісту, так і для початкової освіти. Духовна цензура визнала “опасным и вредным” навіть переклад українською мовою Нового Заповіту.
Розпорядження удостоїлося “монаршего благоволения”.
У праці поглиблено тему, якої вже торкалися у багатьох дослідженнях, –
всевладности бюрократії, безсоромности російського чиновництва, яке впродовж
багатьох років, опановуючи Україну, планово й методично нищило її, застосовуючи найрізноманітніші способи, серед яких одним із найефективніших виявився
лінгвоцид.
Цю аґресивність до всього прогресивного в російському чиновництві бачив ще
Іван Франко, характеризуючи його як “безодвічальне і ненаситне в своїй зажерливості”, називаючи “поліпом, що висисає Росію”, “бюрократичною ордою”. У 1905 р.
він писав про російську бюрократію: “Вона згноїла кілька генерацій найкращої російської інтелігенції в тюремних льохах та сибірських снігах, довела до нечуваного
зубожіння, темноти та занепаду десятки мільйонів російського люду, видушила всі
живі соки з російських земств, стіснила до краю російські університети, витиснувши
з них майже всі найкращі, талановиті вчительські сили, довела до абсурду середнє
шкільництво, звела на нижчий ступінь людову школу, віддавши її в руки попів,
здеморалізувала судівництво... вона осоромила Росію на весь світ безумною системою
русифікації в Польщі та в Литві, забороною української мови... грабуванням своїх
власних вірмен і т. ін. Нічого внутрі Росії вона не лишила нетиканим, на все мусила
покласти свою медвежу лапу, всюди мусила напакостити, в своїм сліпім нерозумінні ламаючи те, що природне, живе, чесне, а підпираючи здирство, шахрайство та
деморалізацію в усякій формі”.
Михайло Грушевський, характеризуючи російську бюрократію як феномен
російського державного життя, добирав дуже промовисті найменування: “бюрократическая инквизиция”, “отвратительный вампир”, “бюрократическое мракобесие”
(с. 121, 122). Генетичною особливістю того чиновництва стала подиву гідна запопадливість до нищення будь-яких проявів живого українського духу та зловмисне
невиконання тих законів та розпоряджень, що мали б іноді у дуже складних умовах
хоч би частково полегшувати долю української культури. Тут він “изощрялся”,
втрачаючи здоровий глузд, порушуючи елементарні правила людського співжиття,
прагнучи продемонструвати свою “благонадьожность”, відданість ідеї самодержавія,
народности, православія. Хоч цей період вивчений доволі докладно, автор зумів
систематизувати матеріал, доповнити новими фактами, насамперед з періодики,
показуючи, з одного боку, чиновницькі дії, а з іншого – протидію інтелігентських
сил, що навіть у найскладніші моменти ставали на захист рідної культури.
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У розділах, що висвітлюють стан і статус української мови в тоталітарній
системі, весь матеріал засвідчує: зберігши свою україножерську суть, чиновництво
нової імперії – СРСР, збагачене “безсмертним” ученням марксизму-ленінізму, стало
неперевершено рафінованим у реалізації ідеї “злиття націй”, утворенні “єдиного
радянського народу”, “пролетарської культури”, у збагаченні теорії “гармонійної
двомовности”, “двох рідних мов” та інтенсивного втілення їх у життя. В архівах,
що стали доступними, дослідник виявив багато нових документів, зокрема 1970–
1980 рр. (на щастя, не всі були знищені), які надходили до відповідних інстанцій
під грифом “совершенно секретно”, “цілком таємно”, “не для преси”, а служби
самовіддано, з повною віддачею сил упроваджували їх у життя. Названо організації, високопоставлених осіб, що продукували постанови та інструкції, відомі
безапеляційні їх виконавці.
Дуже добре, що автор повністю подав тексти ще не відомих для загалу документів,
зміст яких розкриває цинізм найвищих інстанцій колишньої УРСР у ставленні до української мови та культури. Це – “Заходи по організації виконання постанови ЦК КПРС
від 31 серпня 1978 р. “Про дальше вдосконалення вивчення і викладання російської
мови в союзних республіках”, “Постанова ЦК КП України і Ради Міністрів УРСР від
10 червня 1983 року” Про організацію виконання в республіці постанови ЦК
КПРС і Ради Міністрів СРСР від 26 травня 1983 р. № 473 “Про додаткові заходи по поліпшенню вивчення російської мови в загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах союзних республік” (с. 404–412). Виконання різноманітних заходів, у яких все було так добре продумане і так чітко сплановане,
мало якомога скоріше й остаточно закінчити російщення України. Такими є, на
приклад, рішення колегії Міністерства освіти УРСР про вивчення і викладання
російської мови в загальноосвітніх школах і педагогічних навчальних закладах
(с. 271, 272), циркуляр з Міністерства освіти УРСР ректорам вищих і директорам
середніх спеціальних навчальних закладів (с. 278, 279), рекомендації науковопрактичних та науково-теоретичних конференцій щодо вивчення російської мови
(с. 272–275), циркуляр міністра освіти УРСР А. Маринича (с. 277, 278) та інші.
Авторові вдалося розшукати низку документів, які характеризують діяльність
Львівського університету в цьому напрямі. Це доповідні, які підготував ректорат
Львівського університету ім. І. Франка, даючи докладний перелік дисциплін,
котрі вже читають російською, відповідна постанова парткому Львівського університету ім. І. Франка, доповідні начальникові навчально-методичного управління Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР В. Красникову
(с. 279–289).
Проблема “лінгвоцид через освіту”, виокремлена з-поміж інших, уже усвідомлена як надзвичайно важлива, однак ще не підраховано, скільки грошей, запрацьованих чорними руками українського селянина, пішло на обладнання кабінетів
російської мови та літератури, для видання спеціального журналу “Русский язык
и литература в школах УССР”, на організацію найрізноманітніших конференцій,
на яких мудрі голови радилися, як змусити українських дітей від дошкільних й до
вищих навчальних закладів не тільки вивчати російську мову (бо нічого поганого
в цьому не бачимо), а запроваджувати її активно у свою мовленнєву практику.
Тисячі дітей, позбавлені живильних струменів рідної мови, не могли розвинутися в
повноцінні особистості, з’явилося кілька поколінь напівмовних українців, роздвоєна душа котрих не знала, якого берега триматися, Україна втрачала своїх дітей,
натомість зростало “русскоязычное население”.
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Дослідник доволі повно окреслив політичний ракурс проблеми, дав деякі психолінгвістичні штрихи. Але є одне важливе політичне питання, про яке не маємо
права забувати. Багато політиків, трактуючи Україну як “зневажену падчерку
Європи” (О. Довженко), дивилися на безсоромне матеріальне і моральне обкрадання великого народу з глибоким європейським корінням і вишуканою культурою,
на те життя в абсурді надто спокійно. “Салоновим більшовизмом” назвав таку
поведінку західних політиків польський культуролог Юзеф Смага. Вважаємо, що
й таку сторінку нашої найновішої історії варто писати.
Автор подає багато найрізноманітніших цифр: з офіційних матеріалів уряду
часів “українізації” (с. 209, 214, 217, 225, 228), про той безпросвітний стан, у
якому опинилася українська мова повоєнного часу. Однак не всі цифри можна
сприймати, на наше переконання, однаково. З досвіду знаємо, що таке радянська
статистика, знаємо, як ті цифри “підганяли”, щоб усе “грало”, щоб світові показати
переваги “розвинутого соціалізму”, досягнень найбільш “демократичної” держави.
Зокрема, йдеться про цифри, що засвідчують, як різко зменшилася кількість тих,
хто вважав українську мову рідною (с. 290, 291). По-перше, так уже “історично
склалося”, що українцям – і про це вже відверто почали говорити в часи перебудови – діставалися менш престижні позиції як у суспільному виробництві, участі в
управлінні, так і в освіті; у них був нижчий освітній рівень; говорити українською
мовою – це в розумінні багатьох навіть високопоставлених чиновників означало
бути українським буржуазним націоналістом; у місті розмовляти українською означало – принаймні в підсвідомості отого забитого, десятиліттями зневажуваного,
виселекціонованого на мінус голодом, Сибіром, вічним страхом колгоспного рабства
українського селянина – бути неповноцінною людиною. Власне цей психологічний
аспект, пов’язаний із самою суттю людини, ми, здається, ще не вміємо бачити і
максимально враховувати. Були певні неписані правила, за якими українцям не
було потреби знати закони людської психіки, аналізувати ті маніпуляції, що чинили над ними.
По-друге, на основі яких лінгвістичних аналізів можна твердити, що та друга
мова справді російська? Автор цих рядків була свідком того, як під час наукової конференції, що проходила в Донецьку 1990 р., відповідальний працівник
Інституту мовознавства АН УРСР (Київ) переконувала, оперуючи цифрами, що
рідною мовою населення Донеччини вже стала російська. Інший лінгвіст заперечила, аргументуючи таким фактом: вона записала на магнітофон мовлення декількох мовців, які переконані, що розмовляють російською, однак лінгвістичний
аналіз, який вона провела, показав, що то звичайний суржик, фонетичною і морфологічною основою якого є українська національна мова. Адже функціонально
сильніша російська мова, яка мала поширення на виробництві, в науці, армії,
спорті, у сфері ділових відносин, за законами інтерференції, “накладала” свої
флексії, фонетичні особливості, словотворчі ресурси, “напливала” на синтаксис
спорідненої української мови. При низькому стані загальної освічености витворилася мішанина двох мов, що дістала гідну назву “суржик”. Процес очищення
від інтерференційних нашарувань сьогодні дуже активний, приходить розуміння
потреби зберегти монолінгвальну основу літературної, та й національної мови.
А суржик як різновид національної мови потребує докладного лінгвістичного
аналізу (до речі, його історія в Україні ще не написана). У багатьох випадках
можемо переконатися, що в основі суржику – народна мова, бо, наприклад, у
ненормативному, з погляду сучасних реґул, слові получив збережені фонетичні
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та морфологічні особливості національної мови (нема “акання”, звук [ч] твердий, є специфічно український суфікс минулого часу -в), коли українець каже
не хватає, больниця, сапоги, то це, з погляду фонетики і морфології, зовсім не
те, що російські слова не хватает, больница, сапоги і т. ін.
До мови як надзвичайно складного явища, пов’язаного з самою суттю людського
“я”, з духовною сферою народу, треба підходити з багатьох аспектів, а при аналізі
стану і статусу брати до уваги хоча б три найважливіші – соціолінгвістичний, психолінгвістичний, власне лінгвістичний, зважати на такі фактори соціолінгвістики,
як престиж мови, тип мовленнєвої ситуації, стратифікаційний та ситуативний статус
учасників комунікативного акту, враховувати чинники психолінгвістичні – ціннісні
орієнтації мовця, його мотивацію, тип темпераменту, психічний стан, проводити
соціолінгвістичне дослідження таких типів сприйняття мови, як інструментальне,
інтегральне, естетичне. Та це робота вже для цілого інституту.
А хіба щодо цифр про кількість українців в Україні не виникає ряд застережень? Дослідники вже оприлюднили, що, наприклад, результати перепису 1937 р.
були визнані урядом дефектними, ставлять під сумнів достовірність матеріалів
1939 р., говорять, що в 1926 р. питання про національність розглядалось за етнічною ознакою, виходячи з генетичного визначення народности, в інших переписах
національність розглядали як соціально-психологічну ознаку. Бо й справді, як
бути, коли батько українець, мати білоруска, а їхні діти вже записані як росіяни?
Кому вірити?
Автор, оперуючи важливими документами, незаперечними фактами, прагне
бути максимально об’єктивним, але, розкриваючи механізм безсоромного збиткування, він ні на мить не залишається байдужим. Усю працю пронизує публіцистична, в тому доброму розумінні слова, тональність. Вона виявляється у структурі
роботи, у самій назві книги, заголовках розділів (“...Од Бога і голос той, і ті слова
ідуть меж люди!”, “Заступила чорна хмара та білую хмару”, “Довелось запить з
московської чаші московську отруту!”, “Встане Україна і розвіє тьму неволі” та
інші), у способі коментування. Через усю книгу проходить образ-символ кайданів,
який в українській культурі, мабуть, як ніде в іншій, особливо сильний. Бряжчали
кайдани на руках українців-галерників, ламаючи вольний дух запорожців, на
руках тих, кого гнали в Сибір, були кайдани, які, мов гадь, обмотували душу,
у ржу перетворювали серце. До цього образу Шевченко додає великий символ
християнства – хрест, що, з одного боку, поглиблює картину народних страждань,
з інщого – породжує віру, асоціюючись з воскресінням. Уповаючи на милосердіє
Божої Матері, Шевченко благав зглянутися, воззрити на отих “окрадених, сліпих
невольників”, дати їм силу святого мученика Сина, “щоб хрест-кайдани донесли до
самого-самого краю”. Зі словом цієї тематичної групи “скувати” Франко творить
образ замученого народу, якого ворог “зрадою й розбоєм скував на вірність”. То
вже не просто кайдани на руках – то вже скована душа.
Але й на цьому образі зуміли спекулювати. У голови кількох поколінь вбивали,
що збулися слова святого для українця заповіту Шевченка “вставайте, кайдани
порвіте і вражою злою кров’ю волю окропіте”. Їх реалізувала “найвеличніша” подія нашого століття – жовтнева революція: ланцюги порвані, маєте таку жадану
й омріяну волю. А кайдани ще більше обвивали, але вже не тільки руки, ноги, а
й живу душу, і хоч сьогодні юридично Україна розкута, але не всі зуміли “розмотати” кайдани, для яких в епоху будівництва соціалізму, що дійшов до стадії
“розвинутого”, використовували дуже сильний і тривкий матеріал.
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До такої праці, як рецензована, конче потрібний реєстр власних назв. У тексті
багато прізвищ – від високопоставлених чинів, владна рука яких підписувала накази
знищувати українство – і насамперед мову, до тих, хто, нехтуючи кар’єрою, навіть у
найважчі часи ставав на захист рідної культури; є зворушливі передсмертні листи тих,
хто, пізнавши всю підступність тоталітарної системи, наклав на себе руки. Є й прізвища
іноземців, які з глибоким розумінням ставилися до української справи (с. 112–114).
Автор оперує назвами організацій, інституцій, товариств, коментує укази, циркуляри, що їх продукували “високі” канцелярії, а також рішення, резолюції важливих
з’їздів, конференцій. У книзі опубліковано повністю чи частково багато документів,
використано факти з низки періодичних видань, книг, брошур, є відомості про долю
української мови в різних регіонах краю, автор говорить про факти, а навіть “дикі”
історії, які траплялися в різних містах України тощо. Тому реєстр таких назв, поданих
у відповідній системі, не тільки полегшить користування книгою, а й спонукатиме до
пошуків нових чи подібних фактів, до уточнення, доповнення тощо.
Книга надзвичайно потрібна для сучасного державотворчого про
ц есу.
Прочитавши її, кожний зробить свої висновки. І найважливіший, як нам здається,
такий: витримавши шалений багатовіковий наступ, українство не тільки вистояло;
його чистий струмінь пробивався навіть у часи найжорстокіших переслідувань, бо
завжди живив його великий Дух творення. Та ніколи не треба забувати, що Україна
має надзвичайно підступного ворога з виплеканим у собі – а то й у доволі значної
частини російської інтелігенції – геном ненависти й злоби, з багатовіковим досвідом
цинічного нищення всього українського, ворога, який постійно руйнує організм
української нації, ослаблює його імунну систему. Тому потрібна добре продумана
програма дій, вироблена стратегія і тактика й то не тільки державних інституцій,
чимало з яких поки що не спроможні чи не хочуть щось суттєве в цьому напрямі
робити, а й кожної інтелігентної сили, що прагне бути причетною до великої справи
державотворення, вміє не тільки боронити свою культуру й мову, а й передбачувати
злі наміри антиукраїнських сил, планувати активні випереджувальні дії.
Праця Василя Лизанчука утверджує природне право рідного народу мати
свою Державу, працювати для неї, максимально враховуючи гіркий досвід багатьох втрат і позбуваючись примарних надій на безкорисливу допомогу й любов
будь-яких братів.
Олександра Сербенська
Записки Наукового товариства
імені Шевченка. – Т. CCXXIV:
Праці філологічної секції. – Львів,
1997. – С. 674–679.

НАВІЧНО КАЙДАНИ КУВАЛИ
Автор розглядає історію українсько-російських стосунків з часів Київської
Русі і до нинішнього часу. Він зриває зідеалізовану радянською наукою маску, в
якій постійно повторювалися патетичні гасла про “про вічну і братерську любов”
східних слов’ян, про возз’єднання українців з росіянами “на віки” і розкриває
реальну правду.
Вже на початку роботи автор показує основні різниці культури між Україною
та Московщиною. Наголошує, що Київська Русь з її суспільно-політичним устро-
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єм, правом і культурою була Українською державою. А московська держава не
була нащадком Києва, бо виросла і постала на інших основах. В етнічному складі
“великорусского” народу з’явилися фінські та монгольські елементи. Москва, як
стверджував В. Покровський, є нащадком Золотої Орди.
У своїй праці п. Лизанчук багато уваги приділяє історичному полотну та основним подіям в історії формування українсько-російських стосунків.
Фатальною помилкою для України була Переяславська рада (1654), яка започаткувала російщення України, незважаючи на всі запевнення Москви про
збереження її вольностей і привілеїв. Політичним наступам допомагала російська
церква, яка ревно стерегла віру перед усякими “новинками” і спробами “латинізації”. У 1686 р. українська церква (Київська митрополія) була підпорядкована
московському патріарху.
Також знято німб з Петра І. За його панування козаки вперше були примушені
брати участь у Північній війні за інтереси Росії. Разом з селянами вони гинули на
будовах різних укріплень і Петербурга. Важко спокутувала Україна за дії Мазепи
– патріота, якого Москва визнала зрадником і винищила весь його рід. Почалось
знищення козаків та їх міст.
Найтрагічнішим періодом для України було панування Катерини II: зліквідовано гетьманство, обмежено права українських духовних осіб, знищено Запорозьку
Січ. Впроваджено панщину й обов’язкову службу в армії.
Виразниками великодержавницького шовінізму були наступні царі. У ХVІІІ ст.
Україна була повністю ізольована від Заходу. Павло І заборонив будувати церкви в українському стилі (з трьома куполами). Загострено цензуру. Зросійщено
шкільництво. Не визнавалося існування українців як нації.
Українофобія розвивалася до 1918 р. Повалення царського режиму спричинило
бурхливий розвиток національного руху в Україні. Це викликало спротив у прихильників однієї мови – російської – і єдиної культури. Вони закидали примусову
“українізацію”.
Перші визвольні рухи України швидко були знищені більшовиками. Справді,
було визнано Українську Центральну Раду, але, крім декларацій про самовизначення націй, до подальших кроків більшовики не спішили. Вони організували збройну
інтервенцію червоногвардійців. Цей факт названо окупацією, яку підтримував
український радянський уряд. Про це розповідає драматичний лист С. Єфремова до
народного комісара Ю. Коцюбинського, сина видатного українського письменника.
Москва за всяку ціну хотіла перебудувати Україну на радянську республіку.
На це була спрямована двозначна політика Троцького і Леніна. Знову розгорілася боротьба за “українізацію”. Противники деросійщення популяризували навіть
теорію “двох культур”: міська – російська, а сільська – українська. Розпочались
атаки на безпартійну українську інтелігенцію. Від антирелігійної кампанії потерпіла
Українська Автокефальна Православна Церква. Знищено 32 єпископи і близько
10 тис. священиків. У 1937–1939 роках зруйновано 8 тис. пам’яток церковної архітектури, що становить 68 % від усіх церков України.
Дії проти “українізації” посилилися в 30-х роках, коли були зліквідовані освітні
центри і розпочався вивіз на Сибір. Важко, однак, погодитися з В. Лизанчуком
в оцінці ситуації в Західній Україні після 1939 р. Це правда, що в ім’я боротьби
за встановлення “радянського ладу” були зліквідовані усі місцеві українські видавництва, преса і наукові товариства, але із власного досвіду я пам’ятаю, що
ситуація українців була кращою від ситуації поляків. Переслідували всі прояви
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діяльності поляків. Була організована густа мережа українських шкіл і впровад
жено українську мову до державної адміністрації.
Боротьбу з українським націоналістичним рухом було розпочато тільки в
1941 р. Він інтенсивно розвинувся в часи німецької окупації. У ці роки дуже активно
діяла УПА. В. Лизанчук твердить, що вона проводила боротьбу на два фронти.
Важко погодитись з вихвалянням УПА, котра нібито воювала за реалізацію найвищих постулатів суспільства у всіх сферах життя.
Багато місця у своїй монографії В. Лизанчук присвячує питанню української
мови та культури, котра розвивалася своїми шляхами, незалежними від Росії. Про
різницю двох культур свідчить історія розвитку української мови. Вже наприкінці
16 ст. і на початку 17 ст. її було впроваджено до церкви. Українці перші серед
православних слов’ян розпочали переклади Євангелія живою мовою (1556–1571).
Під впливом церкви розвивалася шкільна освіта. За часів Сагайдачного було орга
нізовано мережу січових шкіл.
Василь Лизанчук згадав також про “українізацію великоруської духовної
культури” у 17 ст., коли видатних представників української культури (І. Гізель,
І. Галятовський, Л. Баранович, С. Яворський та ін.) забрали до Росії. А може
вони самі туди виїхали?
Після довгого періоду російщення наступило відродження української культури. У 20-х роках утворювалися народні школи з українською мовою навчання,
підносячи народну творчість як одну з основних у формуванні національного духу.
Розвивалася вища школа.
Починаючи з 30-х років розпочався черговий період російщення, який отримав свій
пік у 50-х роках. З року в рік зменшувалася кількість шкіл з українською мовою навчання, скорочувався тираж преси та книжок. Наступило російщення вищих навчальних
закладів. Вони отримали перелік предметів, які повинні читатися російською мовою.
Ця ситуація радикально змінилася після проголошення незалежності України.
Монографія солідно удокументована. Автор подає з архівів і цитує повністю різні
документи, часто таємні, пов’язані з принципами культурної політики на Україні.
Збігнєв Баранскі
Slavica Wratislaviensia XCVIII. – Wrocław, 1997. – T. 48. – S. 124–126.
(Вроцлавська славістика XCVIII. – Вроцлав, 1997. – Т. 48. – С. 124–126.

“ЗАВЖДИ ПАМ’ЯТАЙ: ТИ – УКРАЇНЕЦЬ!”
Нещодавно з великим інтересом і задоволенням прочитала дві книжки Василя
Лизанчука: “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!” і “З-під іга ідолів”. Прочитала
і була зворушена до глибини душі. Можливо, тому, що події і факти, місця і
люди, описані в книзі “З-під іга ідолів”, ніби повернули мене у рідний куточок
моєї Вітчизни, в таке затишне село моє Богрівка, що теж на Івано-Франківщині…
Можливо, тому, що, читаючи цю книгу, я ніби чула голос мого батька, який теж
згадував, розповідав нам, своїм дітям, про ті далекі часи, про ту і славну, і гірку
водночас історію рідного краю. А можливо, й тому, що в цій книжці кожне слово
автора – то чистісінька правда, справедлива реальність, щиросерде вболівання за
долю нашого народу, нашої України. Одним словом, ця книжка примусила мене
(певна, що й кожного, хто її читатиме) ще раз замислитись над минулим нашої
Батьківщини, над її сьогоднішніми і завтрашніми проблемами.
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“Завжди пам’ятай: Ти – Українець!” – закликає нас Лизанчук своєю книжкою.
І який же, як на мене, актуальний, правильний і необхідний той заклик саме сьогодні, коли молода наша Україна переживає нелегкий і складний час утвердження!
Хіба можна не погодитись зі словами автора: “Відродження, становлення і утвердження національних духовних цінностей, створених попередніми поколіннями,
але вилучених, сфальсифікованих або замовчуваних протягом тривалого часу,
відкривають шлях до гуманістичної свідомості”. Хіба не є безперечним його доказ,
що “найчистішим і єдиним живильним джерелом розвитку національних ідеалів є
рідна мова. Саме у мові нація закодовує всю свою історію, свій всебічний багатовіковий досвід, здобутки культури, світоглядні ідеї, свою самобутність”.
Чи можна заперечити проти ось таких, наприклад, справедливих слів: “Боляче,
але від правди нікуди дітись. У нашій історії поруч ідуть героїзм і трагізм, радість і гіркота, шляхетність і підступність, розсудливість і емоційне марнослів’я,
принциповість і улесливість, висока національна свідомість і рабське плазування…
Збагнімо, нарешті, себе і очистім здорове зерно від кукілю! Переймімось найвищою
ідеєю – ідеєю державності України на ділі, а не на словах, бо саме у незалежній,
неподільній, соборній Україні відкривається вікно у великий щасливий світ для
всіх народів, що замешкали на українській землі… Притлумлюймо в собі особисті,
егоїстичні наміри і прагнення, щоб з нас не глузували недруги-завойовники, не
потирали руки від зловтіхи, що історія нічого не навчила українців, бо вони, як
бачимо, і сьогодні готові перегризти один одному горло за булаву”.
Співзвучними з моїми власними роздумами, запитаннями і відповідями є й
такі слова В. Лизанчука: “Намагаюсь збагнути, зрозуміти думки, позиції знайомих
співрозмовників з приводу того, хто ж винен, що в такий найважливіший час, коли
вирішується доля державності України, багато колишніх компартійних працівників
і їхніх однодумців опинилось на узбіччі, розгубилось, злякалося свого народу,
який звільняється від імперсько-комуністичної отрути, встає з колін на повний ріст
усвідомленої свободи?.. Хто ж винен, що багато вчорашніх номенклатурних “друзів
народу”, “творців і захисників добробуту трудящих” перетворилось нині у лютих
ворогів цього ж народу, цих же трудящих, які прагнуть збудувати демократичну,
соборну державу Україна? Чому тисячі й тисячі саме тих, хто був “керівною і
спрямовуючою силою” злиття націй і мов, асиміляції та зросійщення українців,
інших народів, став тепер головною гальмуючою і руйнівною силою споконвічного
прагнення українського народу до незалежності і волі?”.
Читаючи ці рядки книги, на думку спало таке. Часом доводилось чути на
адресу тих, хто сьогодні щиро повернувся лицем до Бога, до українського слова,
до української духовності і культури, образливе: “перевертні”. Але чому б не замислитись В. Баленку та іншим над тим, хто, коли, як довго і яким чином справді
робив українців “перевертнями”, примушуючи їх забувати і рідну мову, і споконвічні традиції, і правдиву історію, і справжніх синів і дочок українського народу?
Чому не погодитись з В. Лизанчуком у тому, що “пора зрозуміти: найщиріший
українець – той, хто сам іде дорогою до національного Храму духовності і веде
нею інших, наполегливо, цілеспрямовано працює, виконує Божі заповіді, а не лише
без угаву славить себе найвірнішим християнином і борцем”.
Щиро раджу всім, особливо тим, хто покликаний виховувати майбутнє покоління
українців, прочитати книги Василя Лизанчука, котрий завжди пам’ятає, що він – українець, гордий з цього, кличе всіх українців бути українцями, “жити для України, добро
б собі шукати, творити святині у власних серцях, на поталу катам більш себе не давати”.
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Голос предків просить нас, – ніби чую слова автора книги, – щоб назавжди
пропала “незгоди проклята мара” (І. Франко), спонукає до кінця збагнути нинішню
соціально-політичну, морально-психологічну ситуацію, реальне життя і мудрішим
бути, бо тільки в духовно-національній єдності можна подолати рабську психологію, піднятись з колін і міцно стати на ноги, минулу славу України повернути,
економічну й політичну незалежність здобути, врятувати Українську Державу.
Тож велике, сердечне спасибі автору книг, які кличуть завжди пам’ятати,
що ми українці. Раджу і вам, шановні читачі, особливо вчителі, прочитати твори
В. Лизанчука. Певна, що вони вам допоможуть зрозуміти, пізнати і себе, і свій народ.
Ярослава Купрій
Слава хлібороба. – 1998. – 14 січ.

“НЕ ПРОДАЙ ДУШІ СВОЄЇ”
Плодяться й плодяться Каїни,
О, земле,
Авелів роди!
Книга Василя Лизанчука “З-під іга ідолів (Роздуми про пережите)” потрапила
мені до рук чисто випадково. Та й ставишся до літератури такого жанру з певною
пересторогою: дуже вже кон’юнктурна, виграшна тематика, щоб забезпечити автору
політичний капітал. Тому плодиться останнім часом книжок, на зразок означеної
мною, безмежна кількість. Адже найважливішою проблемою у процесі появи нині
на світ книги будь-якого жанру, будь-якого автора, будь-якої вартості – знайти
спонсора, а решта, як-то кажуть, справа техніки.
Проте вже перші сторінки роздумів захоплюють читача і тримають у своєму
полоні до останнього рядка. Головною причиною успіху есеї В. Лизанчука є її щирість, правдивість, її виваженість. Бо все, про що йдеться в ній, як свідчить підзаголовок, – пережите автором, а не проспіване з чужого голосу. Тому беззаперечно
віриш йому, співпереживаєш разом з ним, мимоволі стаєш ніби його співавтором.
Лише людина непересічна, талановита, сповнена тривоги за подальшу долю
знедолених своїх земляків і окраденої, хоч і нарешті незалежної України, приступаючи до щирої сповіді про свій тернистий шлях, може перейматися сумнівами:
“Чи варто всім показувати свою душу? Яка від цього користь людям? Чи взагалі
захочуть написане прочитати? Чи зрозуміють? Чи не осміють? Чи не осудять?”.
Бо саме такими роздумами сповнене серце доктора філологічних наук, професора
Львівського державного університету ім. І. Франка, заслуженого журналіста Украї
ни Василя Васильовича Лизанчука, які він висловлює, приступаючи до написання
“З-під іга ідолів”.
Проте даремні сумніви автора стосовно того, чи потрібна ця книга людям і чи
захочуть її прочитати. Потрібна, необхідна, бо йдеться в ній перш за все про долю
України, долю нації, про нашу долю.
“Архітектори “світлого майбутнього” із привиду, примари, яка блукала по
Європі, витворювали “єдину спільність – совєтский народ”, тобто під пресом
бездуховної ідеології, творці якої освячували терор, закликали “не хворіти” ні
великодушністю, ні чесністю, коли треба утримувати узурповану в народу владу,
формували юшкоїдів, перевертнів, суржикових інтернаціоналістів – гомо совєтику-
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сів. Тому маємо людину забріхану, перелякану, з понівеченими душею і свідомістю,
сковану кайданами догм, людину злодійкувату й байдужу”.
Сумно читати такі слова. Адже йдеться про нас з вами, мої земляки. Сумно
й боляче. Але ж у чому не правий автор? Погортаємо подумки історію нашої
Батьківщини. Кров’ю мільйонів полум’яних борців-патріотів залиті її сторінки
в ім’я споконвічного прагнення здобути свободу, незалежність. І коли ціною неймовірних жертв і зусиль нарешті цю свободу здобуто, ми, “правнуки погані”,
брутально заявляємо: “А зачєм мнє ваша нєзалєжность?”.
А й справді, для чого, коли улюблена мною ще до недавнього часу українська
артистка Софія Ротару співає по українському радіо: “Москва моя, страна моя, ти
самая любимая”? Заробляє собі гроші на рекламі, яких їй не вистачає для покупки
в українському ж таки місті Ялті будинку – пам’ятки архітектури, з гектарами
української землі на додачу, за менш ніж півтори тисячі українських гривень. До
речі, її прізвище стоїть третім у списку кандидатів у народні депутати України від
антиукраїнської політичної партії “Союз” (звісно ж, не шлюбний). Отож, виборці
мають щасливу можливість віддати за неї свої голоси, а вона розважить їх за це
чим-небудь на кшталт “Россия, матушка Россия”.
Спитай, читачу, американців, французів, естонців, спитай, врешті-решт, росіян, чи люблять вони свою країну. І ти не почуєш заперечної відповіді. Бо це
– природно. І лише любов моїх співвітчизників до своєї “між рівними рівної, між
вільними вільної” “республіки-сестри” розцінювалась нашим “старшим братом” як
“оголтелый”, “пещерный сепаратизм”, буржуазний націоналізм. “Ну, якщо – націоналізм, та ще й буржуазний, то не любитимем”, – з волячою покірністю бубнимо
ми. “Москва моя … ты самая любимая”…
“Нашу свідомість настільки отруювали, і робота ця велася так регулярно і
планомірно, що ми вже й не помічали, як нас розтоптують і впихають в болото
брехні і фальшу”, – пише автор.
Народна мудрість гласить: якщо людину сто разів назвати свинею, то на сто
перший вона захрюкає. Тож якщо 340 років поспіль людині вбивати її душу, методично доводячи, що вона не гідна не те, що своєї мови чи держави, а й зватися
людиною, то не дивно, якщо рабська сутність не лише її свідомість заполонить, а
й все єство нею просякне.
Це лише народи з далекої Уганди чи Мозамбіка можуть боротися за свою незалежність, бо їм нічого втрачати, окрім ганчірок на своїх стегнах. А ми ж – ярмо
втратимо! Тому – “зачєм мнє ваша незалєжность?”.
До слова сказати, не лише у Донецьку і не лише нашу солов’їну мову продають
за ковбасу. І якщо це роблять “чужонароджені та інакоговорящі”, то що тут дивного.
Вони ж, за висловом Кобзаря, – “дядьки отєчєства чужого”. Бо, як писав “вождь
світового пролетаріату”: “У пролетаріату нема своєї вітчизни. Вітчизна його – весь
світ!”. Найстрашніше, коли рідною мовою, Україною, її незалежністю торгують
оптом і вроздріб свої ж таки перевертні, мутанти, христопродавці. “За шмат гнилої
ковбаси у вас хоч матір попроси, то віддасте”, – писав наш безсмертний Пророк.
Але ж той, хто залюбки пристав би на такий обмін, сам тої ковбаси не має. Та
й мав би, то не дасть. Бо ось ще ми трішки повтішаємося нашою свободою, то й
самі віддамо її. За так. “А зачєм мнє ваша нєзалєжность?” – “Москва моя, страна
моя, ты самая любимая”.
Перепрошую, шановний читачу, за надто розлогий і далеко не ліричний відступ. Дуже вже боляче за те, що ми з вами ось такі, ніякі, “моголи”, “варшавське
сміття, грязь Москви”.

220

Глибокою любов’ю автора до України, невтолимим болем за її долю, тривогою
за її майбутнє пронизаний кожний рядок цієї полум’яної сповіді. І про що б не
йшлося в розповіді, пам’ять раз по раз повертає до кривавої нашої сторії.
“Голод (мається на увазі голодомор 1933 р. в Україні. – В. В.) позбавляв
людину її людської суті. Мертві годували живих. Свіжі могили розкопували.
Покійникам не було спокою і після смерти. Комуністична політика щодо українського селянина полягала в тому, щоб, за висловом Сталіна, зламати йому хребет.
Ось у такий спосіб можна було виховати селян в пролетарському дусі”.
Понад сім мільйонів українців померло страшною смертю в тому чорному
33-му – така плата нашого народу за “мудру” політику “батька всіх народів” і
очолюваної ним партії. А ще ж були 21–22-й, 46–47-й роки, була колективізація,
репресії 37-го, “депортації, неймовірні муки в тюрмах, незбагненні страждання
по сибірах…”, був Чорнобиль і був Афганістан, і впродовж всіх цих років – “морально-духовне каліцтво”.
Василь Лизанчук прагне не нав’язувати зумисно читачеві своїх поглядів чи
переконань. Частіше всього – це життєві факти, спогади автора, свідчення очевидців чи наведення якихось документів. А читач сам робить певні висновки та
узагальнення. Інколи ж це – просто співбесіда розумного, з чималим життєвим досвідом товариша з незацикленим на “єдіном могучєм” читачем. Так, про “переваги”
соціалістичного ладу над капіталізмом свідчить наведена сповідачем така історія.
На запрошення свого знайомого, українця за походженням, В. Лизанчук з дружиною приїздять в німецьке село, де той знайомий мешкає. Перше, що впадає у вічі
приїжджому, – це ідеальної чистоти вулички, “ніби їх щодня миють шампунями”.
“Посеред села телефонна будка, в якій не видно жодної подряпини, напису. Ніхто
не розмалював телефонний довідник, не повиривав сторінки…”
А ви, шановний мій читачу, чи змогли б ви уявити собі в нашому селищі нерозмальоваму телефонну будку з непошматованим довідником? А може, ще й з
невибитими шибками? – доповните ви. Довідник полежав би там хіба що перші 3–
5 хвилин. Шибки вибили б тої ж ночі. А телефонна трубка, укріплена товстелезним
ланцюгом, проіснувала б дещо довше. Бо ж певний проміжок часу функціонував і в
нас громадський телефон, укріплений на хлібній лавці. Були в нас також впродовж
усього шкільного проспекту красуні ялинки, висаджені на честь відкриття нового
приміщення, – “печальна їм дісталась доля”. Як і телефону. Правда, жалюгідні
сліди отого порівняно недавнього дійства на проспекті можна подекуди побачити
ще й нині...
Так ось, з приводу приїзду гостя на квартирі господаря (триповерховий особняк
з найсучаснішим, за європейськими мірками, умеблюванням і побутовим обладнанням) зібралися знайомі, друзі. І, як це і в нас водиться, посипались запитання:
ким працює гість, скільки заробляє тощо. Коли почули, схвально вигукнули: “О,
університет, професор!”. Названа ж місячна зарплатня професора на німців враження не справила: не зорієнтувалися. Коли ж довідалися, що в перерахунку на
німецьку валюту ця сума складає ледве 34 марки, всі присутні були приголомшені.
“Хіба ж можна за такі гроші прожити?” – дивувалися. Хазяїн же повідомив, що
він, звичайний громадянин, отримує щомісяця 2000 марок пенсії і ще 50 марок із
Франції, бо колись рік працював там на заробітках. (І це в країні, яку в 1945 р.
поставила на коліна “нєпобєдімая і лєгєндарная”.)
А мені згадалось десь прочитане. У вже немолодого за віком студента московського Університету дружби народів ім. Патріса Лумумби з далекої африканської
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країни запитали, яке його враження від перебування в СРСР. Він відповів: “Усе
своє свідоме життя я боровся за соціалістичне процвітання своєї батьківщини. Тепер
же решту життя я присвячу, щоб це процвітання ніколи не настало”.
Автор книги не рядиться в шати народного героя-звитяжця. Він – людина
пересічної долі громадянина великої імперії, каральна машина якої жорстоко
утискувала бодай маленьку спробу відступу від “могутньої ходи героїчного радянського народу до світлої мети усього прогресивного людства – комунізму”. Вона не
терпить інакомислення, тим більше – спротиву. “Надзвичайно важко психологічно
подолати самого себе, щоб навіть самому собі зізнатися, що належиш до тих, які
спостерігали, стояли на узбіччі, не кидались відкрито на зловісну амбразуру комуністичної системи. В основному ухиляєшся від розмов на цю до нестями болючу,
складну, до непристойності оголену тему”.
Автор роздумів постає перед читачем не як людина, що заради торжества
національної ідеї готова йти на самопожертву, а як звичайний журналіст, який
бачив, відчував на собі облудність політики КПРС. Однак знав, що варто йому
виступити через засоби масової інформації з різким осудом цієї політики – і його
перебування в межах України стане вельми проблематичним. Тому хоч його дії були
більш обережні, більш виважені, проте постійно приносили позитивні наслідки.
Тож не випадково поява друком чергової статті В. Лизанчука в совєтський
період викликала безліч відгуків, схвальних, доброзичливих чи навпаки – злостивих, ворожих, погрозливих. Як ось цей, який я за браком місця подаю зі значними
скороченнями. Пише “украинец Николай Савчук из г. Киева”: “Мы, советские
украинцы, сами разберемся, какая нам власть нужна и какая символика нам подойдет по душе. Принятая “паном” Кравчуком желто-синяя тряпка с противным
щербатим трезубом – националистическая символика. Ми еще придем к власти и
таким, как автор книги… не сдобровать...”. Однак ці відгуки, різні за змістом та
характером, і є найвищою оцінкою праці автора: люди не лишаються до неї байдужими, оскільки найголовніше призначення публіцистичної діяльності п. Лизанчука
– пробудження національної свідомості українця, якщо він – ще українець. Якщо
він ще й нині не стоїть осторонь, на узбіччі життя, мовчки спостерігаючи, як обкрадають Україну, як з неї, обкраденої, потім глузують, зневажаючи нас. Бо лише
завдяки високій національній свідомості кожного із сущих на Україні ми можемо
побудувати життя, гідне цивілізованої людини. Бо лише завдяки національній
ідеї досягли розвитку (а не загнивання) такі демократичні країни, як Японія,
Швеція, Південна Корея, Німеччина, Фінляндія, Франція і багато-багато інших.
“Історичний досвід підтверджує, що лише національно-демократичні держави
найповніше забезпечують національну свободу, всебічний розвиток особи, духовно-матеріальний рівень життя”.
Не можна не відзначити великого історичного значення книги “З-під іга ідолів”.
Адже вся розповідь її побудована на тлі історичних подій на Прикарпатті. І нехай
часом ті далекі події автор подає фрагментарно, епізодично, однак дуже виважено,
майстерно. Ось як зображено події 1944 року: “Військова частина зупинилася в
селі. “Визволителі” розійшлися по хатах. В одного газди забрали бика, в іншого
– кілька овець, у когось закололи свиню… Варили, смажили, їли, пили горілку.
Жарти, сміх, співи. У пограбованих сім’ях – плачі…”.
Один з персонажів книги, в єстві якого начисто вбито радянською дійсністю
почуття любові до свого краю, свого народу, його героїчної історії, після ліквідації
в одному з населених пунктів Прикарпаття історико-краєзнавчого музею і пере-
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творення його в музей комсомольської слави заявляє: “Учнів слід виховувати на
героїчних прикладах комсомольців, комуністів, борців за встановлення радянської
влади на Прикарпатті. Це – наша історія. Вона бере початок від Великого Жовт
ня. Все інше – баласт”.
Є в кінці розділ, що зветься “Не продай душі своєї”. Мабуть, це і є квінт
есенція цієї мужньої книги. Де б ти не був, які б випробування не випали на твою
долю, завжди пам’ятай, що ти – Українець! Не продай душі своєї дияволу ні за
ковбасу, ні за зручне керівне крісло, ні за квартиру з теплим нужником.
Як би тяжко нині не жилося нам, проте разом з автором віриш, що країна з
такою героїчною історією, з таким могутнім економічним потенціалом, з таким,
нарешті, прекрасним, працелюбним народом мусить бути в одному ряду з найрозвинутішими демократичними країнами світу. Якщо будемо робити для цього все від
нас залежне, а не покладатися на “старшого брата” чи “доброго дядю” з-за океану.
“Україна послідовно, зважено іде шляхом демократичних перетворень до свого державного суверенітету. Вірю, що здійсняться мрії Великого Пророка Тараса
Шевченка, що розквітне вільна українська земля і щасливо заживуть люди”, – наводить автор книги слова народного депутата України, талановитого письменника
Романа Іваничука.
Скільки за свій довгий жорстокий вік побачила Україна різних зайд і нападників, які гірш за лютих звірів мордували, нищили, катували її. Вона ж, мов
міфічний фенікс, знову і знову відроджувалася. Тож бути Їй завжди, доки сини Її
будуть свідомі того, що жити слід перш за все заради Неї, обдуреної, окраденої,
зацькованої ворогами, заради святої України.
Та якщо й цього разу втратимо свою віками вистраждану незалежність, то
утвердимось в цивілізованому світі як абсолютні нікчеми, які на більш, ніж рабське
існування, і не заслуговують.
З кожним днем все більше і більше тих, що усвідомлюють свою приналежність
до омріяного віками процесу суверенності України, що стають під священні знамена
національного відродження. І роль книг полум’яного патріота Василя Лизанчука
в цьому процесі – неоціненна.
Віктор Вовк
Слава хлібороба. – 1998. – 7 лют.

ЯКЩО ЖУРНАЛІСТ ВІДКРИВАЄ ДУШУ
Книга “З-під іга ідолів” завідувача кафедри радіомовлення і телебачення
Львівського державного університету імені Івана Франка, доктора філологічних
наук, професора Василя Лизанчука стала не тільки цікавим явищем “постперебудовної” літератури, а й змусила по-новому глянути на процеси відродження
української держави.
Чи є якась “запрограмованість” ролі журналіста в долі краю, країни, народу?
Що таке членство в партії, яка керувала всім і вся і більше всього прагнула знищити національну гідність цього народу? Відповідь на ці та інші запитання можна
знайти в біографічній сповіді. Читаєш книгу і замислюєшся, як швидко плине час.
Кожен рік змінює ритм життя, дає новий досвід і відбирає ілюзії минулого.
Журналісти відзначають пройдений шлях сотнями, тисячами рядків, цілими низками матеріалів. Колись настає і момент власної сповіді. Це свого роду феномен.

223

Адже одна справа – вторгнення в потаємний світ психології і думок інших людей,
і зовсім інша – розповісти про себе.
Думки, поведінка, реакція на події. У радянські часи все це утискувалося в
прокрустове ложе комуністичного світогляду. Був і вищий рівень стерилізації мислення. Це коли писали під рубрикою “Чесне обличчя партійця”. То все минулось.
Перебудовна хвиля інформації змела ідолів, які впродовж десятиліть з прісним
виразом обличчя слідкували за поведінкою мас. Так, КПРС зійшла з арени. Так, ми
дізналися, про що насправді думали в ті роки політики, науковці, воєначальники,
студенти, робітники, панки, проститутки... І є своя логіка в тому, що суспільство
перетравило “Сповідь на задану тему” Бориса Єльцина і численні мемуари високопосадових чиновників. Зараз багато хто розуміє, що то також була частина
політичної стратегії. То чи варто журналісту “всім показувати душу”?
Напевно, це запитання зовсім не випадково зривається у Василя Лизанчука
ще на перших сторінках книги. Минулим тепер вже майже не дорікають. Що з
того, що розпочинав свій творчий шлях не в епоху гласності. І авторитет імені
міцнішав на шпальтах газет та у випусках радіопередач, обплутаних павутиною
тоталітаризму. Всі ми зараз громадяни нової країни, і слово “розбудова держави”
увійшло навіть в лексикон нової номенклатури. То чи варто ворушити минуле?
Василь Лизанчук з якоюсь особливою настирністю вихоплює зі своїх спогадів найрізноманітніші епізоди. Село Ганів Коломийського району на ІваноФранківщині. Дитинство, сповнене драматизму подій знищення національно-визвольного руху. Батьки, що балансують між минулим і радянським, умудряючись
зберігати чесність і порядність. Репресовані знайомі, родичі. Сталін і тоталітарна
дійсність, які прагнуть увійти у свідомість завдяки масовому зомбуванню.
У цій книзі вражає перш за все не точне висвітлення подій, а їх наповненість
переживаннями того часу. “Тебе партія учить, дає хліб, а ти паплюжиш звання
комуніста”, – говорить один із номенклатурних співрозмовників Василя Лизанчука.
І читач відчуває – це була правда. Як і більшість пересічних українців того часу,
Лизанчук не вдається до активного протесту. Він думає, аналізує, перемежає це
спогадами дитинства і згадує батьківські поради. Та й чи був можливим протест
проти могутньої, добре налагодженої партійної машини? Потрібен був час: 70-ті,
80-ті, аби ця енергія знайшла вихід і поєдналася з поривом однодумців.
Узагалі жанр сповіді дуже невдячний. Недовірливий читач відкрито сприймає оті батьківські поради, які лейтмотивом проходять через декілька розділів.
“Будь обачний. Менше політикуй. Завжди оглядайся на задні колеса”, – каже
Лизанчук-старший. У цьому відчувається такий собі західняцький прагматизм,
який дозволив зберегти дух народу і за Австрії, і за Польщі, і за совітів. Але коли
автор з гнівом пише про спір апологетів ленінізму на зламі радянської імперії, це
змушує задуматись – чи то та сама людина? Василь Лизанчук описує свій вихід з
партії і активне залучення до табору прихильників незалежності. Він стає одним із
журналістів, які віддають свій професіоналізм служінню ідеї суверенної України.
То чи логічна така трансформація свідомості і вчинків?
Напевно, лейтмотив “Я – Українець!”, який вплітається в біографічну розповідь, – то, радше, лише констатація таких змін. Відповідь на це питання варто
шукати, знову ж таки, в уривках спогадів. Про те, як тяжко було працювати
у відділі партійного життя “Прикарпатської правди”. Тому що публікації доводилось підганяти під рубрики “Партійне життя”, “Звіти і вибори в партійних
організаціях”, “Якщо ти комуніст”. Як зрусифіковувалася культура й охоплював
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відчай від такого розвитку подій. Як змітала тоталітарна система людей, що викликали симпатію і почуття духовної єдності. Тож почуття протесту було давно.
Дійсність не давала йому виходу.
Ще одна особливість книги – ретельне перелічення прізвищ людей. І уважний
читач не може не помітити, що коло знайомих Василя Лизанчука, особливо ж у
роки викладання на факультеті журналістики Львівського університету, постійно
ширшає. Друзями стають провідні письменники, науковці – всі ті, хто визначає
якість української інтелігенції. Це створює відчуття неминучості тих подій, які ми
називаємо волевиявленням народу України.
Сьогодні ідея незалежності втілена в реальність, це логічно вплітається в завершення книги “З-під іга ідолів”. Тепер кожен має змогу бути тим, ким він прагнув
бути все життя. Партія, що була найжорстокішим з усіх відомих експлуататорів,
втратила владу. Але чи є право в кожного з нас відходити на обочину суспільного
життя? Автор вважає, що найкращу відповідь на це питання дав Іван Франко,
який писав, що варто працювати для цього народу, і ніяка праця не піде намарне...
Альбій Шудря
Флот України. – 1998. – 7 берез.

СМАК ЗЛОБНОГО СЛОВА
Думки з приводу однієї публікації
На початку жовтня газета “За вільну Україну” провела з читачем чергову
освітньо-настановчу бесіду. До розмови був запрошений професор Львівського
університету ім. Івана Франка, доктор філологічних наук В. Лизанчук, відрекомендований редакцією як “широко відомий не тільки в Україні, а й за її межами”.
Утім, про “широкомасштабність” можна було б і промовчати, бо не завжди вона
випливає з добропорядних діянь її носія. Наприклад, дехто, мабуть, чув про поета
Баркова. А наприкінці ХІХ ст., та ще і у 30-ті роки ХХ ст. його переписували,
вивчали напам’ять. Навіть Максим Рильський, згадуючи свого дядька (коли це
було!), похвалявся, що той міг декламувати цілі поеми популярного в чоловічих
колах автора, оригінальність якого полягала в тому, що він усе життя писав...
порнографічні твори.
Наш професор порнографії не пише. Для досягнення популярності обрав іншу
(також провідну нині) тему. Вона й відкрила йому широку дорогу, а точніше –
двері ряду видавництв.
Враження від пропонованого серіалу (видрукувано в п’яти номерах “ЗВУ”),
м’яко кажучи, не з приємних. Відразу пригадалось читане про давню делікатесну
страву одного з північних народів. Жінки готували її для гостя в оригінальний
спосіб: старанно пережовували сирий оленячий мозок, випльовували порціями в
чашку, яку потім подавали прибульцеві...
Отак і тут – не раз пережована й виплювана продукція (чийого мозку?). За
принципом: хоч погане, зате багато. Що нового, наприклад, до всім відомого додає “відкриття” про жорстокість царизму, його національний гніт народів, у тому
числі й українського? Адже ще півтора століття тому один знаменитий росіянин (!)
зробив сміливий на той час висновок про велику царицю, котра серед інших злих
діянь “закрепостила свободную Малороссию”, тож за “жестокую деятельность
ее деспотизма под личиной кротости и терпения” ніщо не захистить “ее славной
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памяти от проклятия России” (О. Пушкін). А згадаймо іншого видатного росіянина, котрий назвав царську Росію тюрмою народів. Про це відомо кожному зі
шкільних років. То чи є така необхідність (сьогодні!) монблани написаного на цю
тему підтягувати до рівня Евереста, коли народ задихається, держава конає під
тягарем тисяч інших, важливіших проблем?
Це не випадковість, а авторський прийом – намагання з певними намірами дати
відповідь на запитання, які ніхто не ставить. Поводячись при цьому з історичними
фактами, як американський президент зі своїми колишніми коханками, схиляючи
їх до давання неправдивих свідчень. Ось як цей науковець, перескочивши від
царизму до комунізму, інтерпретує успіхи народу в роки “гноблення”: “В СРСР
розвивались освіта, культура, мистецтво (ще б не визнати! – І. Б.), але все це...
повинно було створювати ілюзії про переваги соціалістичної системи, соціальний
захист трудящих, постійну турботу про людину”.
Зрозуміли? Ну точнісінько, як в Івана Карася: так глянути – козак, а отак –
турок. Визнані світом досягнення нового суспільства, здобуті в рекордно короткі
історичні строки, – це, мовляв, пропагандистський трюк, а високоосвіченість усього
населення, відсутність безробіття, забезпечена старість, безоплатне медичне обслуговування з масовим санаторно-курортним оздоровленням громадян усіх вікових
категорій – ілюзія, міф... Нічого не скажеш, логіка – професорська.
Пропагандист-новатор змушений погодитись, що й морально-психологічна
атмосфера в ті часи характеризувалась небаченим припливом ентузіазму.
Але... (знову, бачте, але!). Робилось то спеціально і “підтримувалось ідео
логічними й політичними засобами”. Схоже, пан науковець перебуває за межами
розуміння, відчуття чи бодай уявлення про вибухову енергію народу, котрий,
сприйнявши соціалістичну ідею, “до світла йде, хоч був запертий в льох”; розуміння про його нестримний потяг до знань, творчої праці, його природне бажання
влаштувати нормальне життя для себе, своїх дітей і внуків. Тому й не вірить
В. Лизанчук у щирість чесно виконуваного обов’язку мільйонів, роздратовано
мстить їм зневагою, називаючи “біологічною масою в оболонці людей, які сліпо і
від страху виконують будь-які вказівки володарів-колонізаторів”.
За браком здорового глузду справді трудно зрозуміти, що не все досягається
силою і владою. Як говорить прислів’я, коня можна привести до річки, але примусити пити проти його власної волі – ніколи. Якби панові професору було це
відомо, він би не здивувався, чому нині не зіграла національна ідея, і не шукав би
винних у народі, котрий ще, мовляв, недостатньо свідомий. А все виглядає зовсім
просто: не спрацювала ця ідея, бо не могла стати прийнятною хоча б для більшості
– спаплюжена, спотворена численними претендентами на лідерство, пророками зі
сумнівною репутацією та “відомими як в Україні, так і за її межами” теоретиками.
Захисник національної ідеї крушить усі попередні режими ідеології, і розмах
його кийка широченний: від Івана Грозного до Олександра Ткаченка. А дісталося
спікеру нашого парламенту за його “крамольну” доповідь з нагоди сьомої річниці
незалежності України. Зокрема, за похвальне слово на адресу “колишніх”. “Невже
Голова Верховної Ради зовсім не знає історії?” – гнівно запитує В. Лизанчук.
Схоже, навпаки, то він виявив забудькуватість через переповнення серця злобою. Навіть зарубіжні вчені, діячі культури, котрі відзначаються об’єктивністю,
визнавали в різні часи, та й тепер визнають, що саме на радянський період припадає пік розвитку всіх об’єднаних у Союзі націй і національностей. Тож, якщо
наступним поколінням доведеться ритися в архівах, гортати мемуарну літературу,
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аби в цьому пересвідчитися, то сьогодні значна частина населення країни – не
лише свідки, а й учасники тих історичних перетворних діянь. Голові Верховної
Ради вистачило розуміння своєї ролі, усвідомлення права і обов’язку; він просто,
по-людськи не міг замовчуванням образити покоління творців, зневажити титанічну
працю співвітчизників, з котрими сам був завжди поруч. Дав зрозуміти, що стоїть
не з тими, що пнуться з усіх сил, аби минулі десятиріччя на карті життя зобразити
проваллям і цим обірвати зв’язок і спадковість поколінь. Тому й згадав шанобливо
подвиг народу та імена достойних його представників різних рангів і звань.
Пан професор зводить іншу споруду, тільки йому явно бракує солідних підпорок. Якщо вже відомий примітивно-вузьким мисленням Б. Горинь фігурує в
арістотелях і цитується як незаперечний речник мудрості, то виникає великий
сумнів відносно завершення задуманого будівництва.
Зацикленість на сумнівній ідеї породжує егоїзм, байдужість до конкретної людини, колективу з їх сьогоденними клопотами, болями, навіть трагедіями. Пригадуєте
анекдот про лікаря, котрого зовсім не збентежила смерть пацієнта, а тільки зацікавило, чи покійник пропотів перед смертю? Був незмірно радий, почувши позитивну
відповідь. Наш народ ступив на останню межу (точніше, його до неї підвели), і вже
не тисячі – десятки тисяч гинуть передчасно. А подібні панові Лизанчуку зацікавлені
лише в одному: щоб ті нещасні прощалися з рідними, зі світом по-українськи.
Звідси й ультиматум – безальтернативний, швидкісний, повсюдний перехід
усіх і вся на українську мову. Стартовий ривок і бурхливий фініш на найкоротшій
дистанції. Ех, якби ж то в цьому допомогла Божа сила! Суспільству таких раптових
метаморфоз не дано. Це доступно лише людині (та й то не кожній): одержить, наприклад, диплом про високе почесне звання від однієї влади, перейде в найми до
іншої – і давай обпльовувати попередню. Зведення багатонаціональної держави до
спільного мовного знаменника потребує часу. Можливо, навіть не одного покоління.
Справжню ціну надто войовничим уболівальникам за українську культуру,
мову визначає безліч сумних фактів. Скільки таких уболівальників на Львівщині
– завзятих, стійких, рішучих, прославлених! По густоті на кожний квадратний
кілометр – найбільше від усіх близьких і дальших сусідів. Хто ж тоді, якщо їх
так багато, нищить, гасить вогнища освіти, мистецтва, чому вони гинуть, серед
них, наприклад, драматичний театр у Дрогобичі – прекрасна квітка Прикарпаття,
посаджена й виплекана Радянською владою?
А ви, пане Лизанчук, кажете – Москва, совєти...
Повертаючись до думки про Історію, зауважимо, що це не та пані, котра терпить
усілякі витівки дослідників: підтяпання зі злорадними намірами, істеричні прокляття,
фанатичні пророкування тощо. Вона байдужа до оцінок і обнажається повністю тільки
перед тими, хто здатний після споглядання її на серйозні роздумування і висновки.
Століття, що закінчується, вона ознаменувала всесвітньо значимою подією. То
був феноменальний, як запуск першого супутника, експеримент. Величне багатонаціональне суспільство, отримавши небувалої сили двигун, ракету-носія – ідею,
вийшло на незвідані траси, і протягом десятиріч здивований світ стежив за стрімким
його злетом. На жаль, рух виявився не тільки тріумфальним, а й позначився невдачами, навіть трагедіями, їх жертви, як і належить, оплакані й удостоєні доброї
й довгої пам’яті, а винуватці – вічних проклять.
Однак помилиться той, хто подумає: те, що перервався грандіозний експеримент, Історія вважає остаточно катастрофою. Ще в минулому столітті висловлювалась думка, що кожна життєздатна ідея має проходити різні стадії – посилення
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й послаблення, піднесення й спаду, навіть втома й тимчасова поразка для неї
нормальні. Та щоразу вона, ця ідея, озброюється додатковими запасами енергії
й нових засобів, удосконалює форми і продовжує діяти ще могутніше. Ідея соціальної справедливості – вічний супутник людства, його найпотужніший двигун
космічної тяги. Історія визначить час запуску нових кораблів, склад екіпажів і під
яким прапором їм злітати для освоєння нових омріяних світів.
Зрозуміло, така небезпечна романтика не в планах і не в стилі В. Лизанчука.
Поливаючи фонтаном проклять “царських і совєтських катів” та добиваючи читача оглушливими вигуками про небезпеку, яка й досі існує для української мови,
він зовсім не приховує своєї чисто людської зверхності у ставленні до її творця
й носія – народу. З “біологічної маси в людській оболонці” виділяє “українців
справжніх і сумнівних”. Залежно, хто де живе. Бо, за теорією пана професора, на
території нашої держави є Україна і Малоросія. Як ви вже здогадалися, Україна
– це те, ближче до хати просвітителя, а зрусифікована Малоросія – вважай усе
Лівобережжя. Тож, мовляв, не віддамо “малоросів” на поталу! Визволяймо!
“Жодна країна світу не має стільки ворогів суверенітету, як Україна. Їй протистоять потужні ворожі сили... як у власній хаті, так і за її межами. Маю на увазі
Росію”. Аж тепер ясно, куди цілився цей недобросовісний анатом суспільства зі самого
початку. Без усяких натяків і підводок закликає загострити зір і нюх, приглянутись і
принюхатись до всіх кутків у хаті – десь там обов’язково причаїлась “потужна ворожа
сила”. Це вже вам не порнографія, бо серйозно насторожує й віддає небезпекою, примушує замислитись: а чи не стали прямим відгуком тих закликів провокації з польською
школою і повторні теракти в приміщенні Російського культурного центру у Львові?
Дуже цікаво: чи спадає коли на думку панам лизанчукам, що вони давно вже
опинилися у таборі тих, хто руйнує державу, вносить розкол у суспільство; що
вони об’єктивно зімкнулися з недоброзичливцями, котрі ніколи не бажали нашому
народові добра, а докладали всіх зусиль і старань, аби остаточно закабалити його;
стали вірними слугами тих, хто висмоктав з України живу кров, прилаштував до
неї доларову крапельницю й краником з вигодою для себе регулює не лише режим
її поведінки, а й дихання?
Висловлювалася думка (навіть у пресі майнуло), що творчість В. Лизанчука
заслуговує Державної премії. Мабуть, така ідея полонила й самого професора,
А чому б ні? Дають же найвищу нагороду розкольникам нації, держави, як-от
В. Чорноволу. А чим він гірший? От і старається чоловік.
Тепер усе можливе, особливо в нас: все нові й нові біди, непередбачені нещастя, катастрофи, навіть високі нагороди за великі гріхи. Тільки не віриться, що
всі люди або більшість остаточно втратять слух і зір, і їхнє вухо й око перестануть
розбирати написане чи мовлене слово, як язик і горло розбирають смак їжі.
І. Білоцерківець
Вільна Україна. – 1998. – № 13. – Жовт.

ОГЛЯД ЛЬВІВСЬКОЇ ПРЕСИ

Вільна Україна

Велич Жовтневої революції, її неминуле значення полягає в тому, що її безпосередні результати були реальними і незаперечними. Вона вибрала Росію із виснажливої війни, відвернула національну катастрофу, зберегла цілість і незалежність
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країни, дала землю селянам – і так далі. Дивно, що є ще хтось, хто береться писати
подібні дурниці. Чи вірить він сам у те, що пише? Якщо так, то місце йому на
Кульпаркові. Адже тут усе брехня. Ще один більшовицький соловейко Мирослав
Нечай засумнівався в доцільності святкування ЗУНР. Для нього це всього-навсього “відродження націоналістичних настроїв у західноукраїнському реґіоні”.

І не тільки
Ще якийсь І. Білоцерківець, заховавшись за псевдо, врізав по докторові філологічних наук В. Лизанчукові. На місці пана професора я б подав до суду, бо
стаття аж кишить від ядучих випадів. Відразу видно, що автор пройшов добру
школу совіцького памфлетиста.
“Наш професор порнографії не пише”. Його статті – “не раз пережована й
виплювана продукція”. А він сам обзивається “паном просвітителем”, “недобросовісним анатомом суспільства”. Аж врешті глумливо згадує “панів лизанчуків”.
Дісталося і Богданові Гориню, відомому “примітивно-вузьким мисленням”.
Автори “ВУ” старанно маскують свої російські і не зовсім російські фамілії
під місцеві, але ж видно пана по халявах, а точніше, по їхній канцелярсько-українській мові.
Юзьо Обсерватор
Поступ. – 1998. – 13 листоп.

СВЯТІШИЙ ЗА ПАПУ РИМСЬКОГО?
У грудні минулого року “Молода Галичина” опублікувала чималеньку статтю під назвою “Українсько-російська двомовність – чи російська одномовність в
Україні?”. Автор її – Василь Лизанчук, титули якого в сім разів довші від даних
йому батьками імені і прізвища: доктор філологічних наук, професор, завідувач
кафедри радіомовлення і телебачення Львівського держуніверситету імені Івана
Франка, академік. Якби не оці високі титули, то я промовчав би, бо подібної вся
кої всячини уже вдосталь начитався й наслухався. І ще: це ж він отруту вкладає
в голови молоді, котрій доведеться витягати Україну з того баговиння, у яке її
затягнули дуже “демократичні” уболівальники нації.
Отже, звичайна антирадянська, антикомуністична писанина. Таке може писати
або невіглас, що не в злагоді з історією (та й іншими науками), або людина, котра
не поважає історії власного народу, ставлячись до неї вороже,
Із згаданою статтею перегукується величенька стаття новоспеченого академіка
“Чим менше української мови, тим менше України”, надрукованої в січні цього
року в газеті “Високий Замок”.
Я – не молоденький студентик, котрому можна запаморочити голову різ
ною нісенітницею, багато бачив на своєму віку й усе життя працював на благо
Батьківщини. Якщо комусь не подобається, щоб її називали радянською, то це
мене мало обходить, бо до великої Радянської Батьківщини складовою частиною
входила й моя рідна Україна, і розвинулась вона у могутню державу, місце якої
було в першій десятці найпотужніших країн світу. Це тепер її довели до того, що
вона вже “очолює” позаду другу сотню держав...
Багато, неймовірно багато пишеться сьогодні про боротьбу українського народу
за свою державність, про відновлення державності.
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Насправді ж нічого відновлювати й відроджувати не доводиться. Нині можна
лише доруйнувати, дотрощити те, що нищиться, починаючи з 1991 року. Держава
ж Україна, нехай і автономна, з чітко окресленими кордонами, адміністративнотериторіальним поділом, урядом, парламентом, Конституцією, возз’єднаними землями і навіть територією з неукраїнських земель – це творіння Великого Жовтня.
І як би не тужився професор Лизанчук, він не зможе довести інше, бо іншої карти
з позначенням сучасних кордонів і назви держави України в природі не існує.
Щоправда, недавно довелося бачити одну, де є назва “Козацька держава Богдана
Хмельницького”, але ж це приблизно восьма частина сучасної України, яка саме
тоді й приєдналася до Російської держави, а не була загарбана.
Упродовж століть більшість земель сучасної України входила до складу
Російської держави. Так само, як і землі інших народів. І хіба може викликати у
людини з нормальним глуздом якесь здивування чи невдоволення той факт, що
державною мовою тоді була російська? Це ж природно! І українець Гоголь писав
російською мовою, увійшовши в історію як великий російський письменник, те ж
саме можна сказати і про Короленка та багатьох інших. А Шевченко якою мовою
писав, спілкувався поза межами України? Знаємо про “Кобзар”, а про те, що
багато своїх творів він написав російською, замовчуємо. Комусь не подобається?
Те, що слов’янські мови мають багато спільних коренів, не викликає сумнівів.
А що їх найбільше в російській, українській та білоруській мовах, це й спростувати
неможливо. Тож навіщо відривати українську від братніх мов і вигадувати якусь
окремішність її, якусь надзвичайність, зверхність і т. ін.? Це ж безглуздя, і навіть – злочинне! Крім того, український народ упродовж своєї історії розвивався
не у вакуумі, а перебував у постійних взаєминах з іншими народами, й не лише із
найближчими сусідами. Тому не дивно, що в нашій мові стільки запозиченого та
занесеного, що нема йому ліку, але ми вважаємо все це нашим, українським, не
відаючи, що зовсім не наше воно. Інші мови щось і в нас запозичили. В. І. Ленін
слушно писав, що не слід вживати іноземні слова там, де є свої, які точно й вірно відтворюють смисл якогось явища, і те, що нині ми захаращуємо українську
мову (та й усе життя) іноземщиною, не має виправдання й перебуває за межею
здорового глузду.
Але повернемось до статті В. Лизанчука.
Три десятки рядків знадобилося йому, щоб переліком указів та листів царів
та царських чиновників Російської імперії показати, як витравлювалася українська мова з усіх сфер життя й діяльності українців, як знищувався національний
мікросвіт, через що душа українська “переходила на грунт чужої національності,
збагачуючи її інтелектуально”. Ач куди загнув! Як це можна когось інтелектуально
збагачувати, а самому інтелектуально бідніти? Нісенітниця!
А далі – ще більше мороку й туману. Автор звинувачує Радянську владу в
усіх можливих і неможливих смертних гріхах. Не посилаючись на документальні
джерела, він твердить, ніби в Радянській Україні насаджувались “різні вигадки,
наклепи, брехня, інсинуації про неприродність існування української нації, її мови,
культури, духовності”. І це всупереч відомих усьому світові фактів, які свідчать,
що за радянських часів Україна досягла таких вершин розвитку національної куль
тури, які іншим і не снилися. Якби, наприклад, запитати В. Лизанчука, скільки
в Україні було письменників до 1917 року та попросити назвати їх, то, напевне,
йому для ліку вистачило б пальців на кінцівках. А скільки їх було у 1990 році? У
довіднику – сотні прізвищ! І це – тільки щодо письменників...
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Хай на сумлінні пана професора залишиться твердження про якісь наміри “підірвати голодомором біологічну силу українського народу”, про міфічні сотні ешелонів з Російської Федерації, які доставляли в Україну російські сім’ї для оселення
в українських хатах, де ще “не встигали захолонути трупи... під час голодомору
1933 року”. Однак зазначу: щоб так писати, треба не мати ні серця, ні совісті.
Пан Лизанчук дуже вільно поводиться зі статистичними даними. Щоб довести
наявність “політики російщення”, він наводить цифри зменшення кількості українських, єврейських, німецьких, польських, ін. шкіл, але робить це на тлі простого
збільшення кількості шкіл з російською мовою викладання в період 1930–1941 рр.
А слід було показати й цифри, які б засвідчили зміни і в даних про інші школи.
Тут, напевно, довелося б наголосити на тому, скільки і яких саме шкіл з’явилося
в Західній Україні з часу її приєднання до Радянської України, але це, звичайно,
не входило в наміри професора.
І взагалі він створює образ ворога української нації в особі комуністичного
режиму, який “ще жорстокіше, аніж царський, вичавлював національний дух з
українців”. Робити такі безвідповідальні заяви йому легко, бо його писанині надається зелена вулиця, а опонентам – дзуськи!
А ось ще “перлина мудрості”: “Відомо, що метою московських комуністів
було світове панування”. Це ж з якого пальця висмоктано? Схоже, що Лизанчуку
не дають спокою лаври Бжезінського, та того пана вже не переплюнеш! Проте
позмагатись з ним можна, і ось Лизанчуків “доробок” у справу антикомунізму: “Український радянський уряд... встановив режим терористичної окупації”.
“Не лише фізично винищено мільйони національно свідомих громадян України,
але й морально, психологічно, духовно покалічено цілі покоління українців”.
Фантастично! А щодо фізичного винищення, то за сім років самостійності України
її населення зменшилося майже на два млн чоловік. І “досягнуто” це зростанням
смертності й зниженням народжуваності. То хто в цьому винен? Комуністи? Може,
запитаємо в наших Леонідів?
Пан Лизанчук запитує, чому так сталося, що виробництво валового внутрішнього продукту за сім років скоротилося в 2,6 раза, і серед причин такого лиха
– чиновники, які байдужі до українського народу і – страшно сказати! – до української мови. І пішло-поїхало! Коли не хочеться сказати народу правду, через
що він утрапив у таку халепу й позбувся набутих багатств, зубожів і наблизився
до межі вимирання, хто його пограбував і довів до краю прірви, то розумники
типу пана професора починають відволікати увагу людей від справжніх причин
галасуванням про українську мову, її державність... Назвіть мені африканського
негра, котрий сказав би, що його мова погана; назвіть мені того британця, німця
або француза, котрий щодня горлав би, що його мова найкраща. Нема таких! А
Лизанчук вважає, що його рідна мова найкраща: “Цією мовою витворений і найбагатший у світі фольклор, одних лише пісень понад 300 тисяч!”. Можна подумати,
що іншим народам немає чим пишатися...
Виявляється також, що “не можна відкладати на “ліпше майбутнє” вирішення
нагальних проблем порятунку української мови в Україні”. А чому саме і як виникла ота “нагальна проблема”? За Радянської влади в Україні дві третини газет
випускалися українською мовою, у самостійній же Україні кількість україномовних
видань різко зменшилася. І навряд чи треба посилатись на “москалів”, як це робить
Лизанчук, якого чомусь не турбує те, що навіть київський Хрещатик захаращений
вивісками, виконаними англійською мовою. Аякже, ми ж пнемося в Європу!
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Стаття В. Лизанчука починається мудрствуванням “з позицій здорового глузду”. І саме керуючись здоровим глуздом, наведу приклади існування державних
мов, які чомусь ретельно замовчуються.
Фінляндія (до речі, отримала незалежність завдяки Жовтневій революції)
має дві державні мови – фінську і шведську. Фіни становлять 93 % населення,
решта – шведи, саами та інші. Швейцарія (за територією у вісім разів менша
від Фінляндії, а за населенням на третину більша) має аж три державні мови:
німецьку, французьку та італійську. Кожна національна частина населення в цій
країні використовує одну з мов як державну. Велике герцогство Люксембург з
населенням 378 тис. чол. має дві державні мови – німецьку і французьку. Навіть
маленька Андорра (15 тис. жителів) користується двома мовами як державними
– каталонською та іспанською.
То ж чому в Україні, де російською мовою користуються понад 52 % її жителів,
декому хочеться, щоб “з 9.00 у понеділок” усі заговорили виключно українською?
І це називається позицією здорового глузду? Навпаки! Така позиція свідчить про
неповагу до “меншин” (і як тільки язик повертається так називати багатомільйонну
частину народу країни!), а також до власне українського народу, котрий ніколи
впродовж своєї вікової історії не ставився зверхньо до інших народів.
Україна, твердить пан академік, проривається в цивілізований світ з “пут тоталітаризму”. І має вже, скажемо ми, “надбання”: розтрощену економіку, пограбоване
й закинуте за межі зубожіння населення, безробіття, неоплачувану працю, недоступні навчання й медичне обслуговування, організовану злочинність, проституцію,
наркоманію і багато-багато дечого іншого. В Україні у 1995 р. офіційно оголошена
епідемія туберкульозу, в 1996 р. зареєстровано 8,5 млн випадків інфекційних захворювань. За останні два роки майже в 9 разів зросло число інвалідів, нині їх майже
1,3 млн. Народ вимирає, перетворюється в націю калік. Ось приводи, з яких треба
бити тривогу! А народу підкидають мовну проблему як найголовнішу. До того ж з
однобокою направленістю – проти вживання мови братнього російського народу.
Анітрохи не сумніваюся, що всі мовні проблеми випливають саме з Галичини,
саме галичанам найбільше втовкмачується у голови, що вони – найщиріші українці. А про те, що Галичина упродовж століть була відірвана від матері-України
і перебувала під впливом Австро-Угорської монархії та Польського королівства,
панської Польщі, саме про гноблення українського народу цими державами нині
нічого не розповідається. А слід було б не забувати, як польська шляхта настром
лювала на палі запорозьких козаків та в якому “раю”, створеному Габсбургами,
“процвітали” етнічні українці. Це позначилось і на розвитку української мови в
регіоні. Але лизанчуків це не тривожить. Вони, звичайно, не помічають, що в нашій місцевості запитальні речення будуються за правилами німецької граматики,
а мова захаращена польськими, німецькими, угорськими та румунськими словами.
Виходить, як у відомому анекдоті: “Зате добре видно, що не москальські”.
На закінчення зауважу ще раз: не треба перелицьовувати історію. Що було,
то було. Минуле потрібно осмислювати, використовуючи найкращі його надбання.
Тим паче не слід оббріхувати радянське минуле. Навіть Папа Римський визнав, що
комунізм багато доброго дав людству. Тож не слід В. Лизанчукові та іншим удавати з себе святіших за Папу Римського. А щодо мовних проблем, то український
народ з часом розбереться з ними, і я певен: багато з того, що зараз настирливо
нав’язується народові, він відкине як непотріб.
Іван Петрів
Вільна Україна. – 1999. – № 3. – Лют.
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КНИГИ, ЩО КЛИЧУТЬ ДО ДІЇ
Здобувши державну незалежність, ми й досі, на дев’ятому році від тієї історичної події, не маємо справжньої економічної, духовної незалежності. Нас
нерідко й сьогодні влаштовує “Краткий курс истории ВКП(б)”. Ми не хочемо
знати історії власної, справжньої, повної, а не кастрованої і перекрученої сталінсько-брежнєвською комуністичною “історіографією”. Ми нерідко й сьогодні
з чужого голосу підхоплюємо лицемірні обурення прихильників “единой-неделимой”: мовляв, утискують “русскоязычное население”, закривають російські класи
в українських школах! Ми й сьогодні запобігливо переходимо на російську, ледь
зачувши говірку свого ж таки співгромадянина, але – “русскояз ычного”. І навіть
наш брат журналіст, бесідуючи з “русскоязычным” (особливо ж – керівником!),
одразу ж “забуває”, що він українець, що представляє Українську державу, і
послуговується, на догоду тому, хто зневажає її, російською мовою, – топчучи
гідність держави, власну гідність...
Ось чому, коли читаєш книги професора Львівського національного універ
ситету імені Івана Франка, доктора філологічних наук, Заслуженого журналіста
України Василя Лизанчука “Навічно кайдани кували”, “Завжди пам’ятай: Ти
– Українець!”, “З-під іга ідолів”, складні почуття переповнюють душу. Це й обурення злочинними діяннями тих “наших вождів”, що душили українство не тільки
голодоморами, сибірами та “психушками”, а ще й тим, що відбирали в нього мову,
культуру, саму душу народу. Це – радість від того, що, незважаючи на століття
гонінь і переслідувань українського народу, підступних планів “мирної асиміляції”,
царські і сталінські сатрапи так і не змогли знищити українську духовність. Настав
час, і вона знову відроджується, мов казковий птах Фенікс, дякуючи таким людям,
патріотам України, яким є видатний публіцист Василь Лизанчук.
Коли читаєш його науково-публіцистичні праці, то проймаєшся непереборним
бажанням поділитися ще з кимось своїми відкриттями, почерпнутими з його бездоганно аргументованих, живих рядків, що немов пульсують, стукають у саме серце.
Хочеться йти з ними до людей, щоб утверджувати патріотів у великій правоті їх
дій, – і водночас будити душі байдужих, ламати “ковбасну” психологію. “Завжди
пам’ятай: Ти – Українець!” – ці слова в академіка Академії наук вищої школи
В. Лизанчука не з якогось порожнього гонору. В них – стрижень його багатогранної
наукової, педагогічної, творчої і громадської діяльності. У них – стиль його життя.
У кожну мить свого буття, в кожному своєму друкованому рядку, в кожному мовленому слові Василь Лизанчук постає як Людина, сповнена власної гідності і поваги
до інших. Своїми полум’яними творами він начисто розбиває розхожу (і провокаційну!) тезу україноненависників, що, мовляв, “українські націоналісти утискують
представників інших національностей, створюючи нестерпні умови для життя, і
прагнуть збудувати “Україну для українців”. Ні, стверджує Василь Лизанчук, хай
в Україні в мирі, злагоді й добробуті живуть усі народи, що її населяють. Хай розвиваються їх національні культури. Українці ніколи не плекали в собі ворожість чи
зневагу до представників інших народів. Ми з повагою ставимося до росіян і євреїв,
до молдаван і болгарів, до греків і гагаузів – до всіх. Ми всі – Український народ,
як це й записано в Конституції України. Але ми хочемо, щоб у нашій незалежній
Українській державі представники національних меншин з такою ж повагою ставилися й до нас, українців. Щоб знали історію нашої країни, володіли мовою народу,
серед якого живуть. Щоб мали Україну своєю Батьківщиною.

233

І тут, гадаю, з професором Лизанчуком погодиться кожен, – у нас чимало
труднощів, непорозумінь і нерозв’язаних проблем. Дається взнаки багатовіковий
розгул російського шовінізму, який і по сьогодні не здає своїх позицій у суверенній Україні. Ще в 1989 р. в одній зі своїх публіцистичних статей “Утверджуймо
національні ідеали” (нею починається книга “3авжди пам’ятай: Ти – Українець!”)
Василь Лизанчук писав: “Зрозуміло, що після ухвалення Закону “Про мови в
Українській РСР” нагромаджені валуєвсько-сталінсько-брежнєвською ідеологією
проблеми зникнуть не зразу. Потрібна буде величезна психолого-педагогічна, політико-виховна робота серед різних верств населення. І найскладніше буде переконати
багатьох батьків про потребу вивчення їхніми дітьми рідної української мови”. Ці
рядки актуальні й нині. Викривлення в свідомості тих, що, будучи українцями,
раніше віддавали своїх дітей до “престижних” російськомовних шкіл, ще дають
рясні сходи в умах їх молодших за віком співгромадян. Вони й самі живуть за
принципом: “по-руськи воно какось легшеє”, і дітей своїх не виховують патріотами рідної держави. Хоча маємо й інші приклади. В суціль зросійщеному місті
Южному, що побіля Одеси, одна з чотирьох шкіл – українська. Так от, завдяки
тому, що вчать і виховують у ній дітей справжні патріоти України, заяв з проханням прийняти дитину до цієї школи надходить утричі більше, ніж є навчальних
місць. Але ж інші три школи в місті – російськомовні...
Цій болючій проблемі в книзі “Завжди пам’ятай: Ти –Українець!” присвячується багато місця. Нинішні апологети подальшого російщення України криком
кричать про “утискування”, а українські діти навчаються в російськомовних школах. Відповідаючи авторові статті “Двомовність: ідеологічні догми чи життєві реалії?” І. Золочевському (“Голос України”, 3 листопада 1994 р.), Василь Лизанчук
у своїй книзі наводить неспростовні цифри. На початок 1993/1994 навчального
року в загальноосвітніх школах І–III ступенів навчалося 6 млн 920 тис. 700 учнів,
з них українською мовою – 3 млн. 476 тис. 600 учнів, тобто 50,2 %. Російською –
35,3 %. Всесоюзний перепис населення 1989 р. показав, що в Україні проживало
72,7 % українців і лише 22,1 % росіян. Варто завважити, що перепис проводився
в радянські часи...
Ще цифри, які наводить Василь Лизанчук. У 1939/1940 році у початкових,
неповних середніх та середніх школах України навчалося 6 млн 543 тис. учнів, з
них – 5 млн 500 тис. учнів українською мовою, тобто 84 % від їх загальної кількості. Отже, в 1993/1994 навчальному році порівняно з 1939/1940 роком на 34 %
збільшилася кількість українських дітей, які навчаються у російських школах,
виховуються у чужому середовищі.
Розбиваючи тези україноненависників стосовно звуження сфери застосування
української мови, що, мовляв, “так сложилось исторически”, “народ желает изучать
й разговаривать на великом русском языке” і т.ін., автор книги запитує: “За чиїм
велінням так сталося, п. Золочевський? Не думаю, що до цього причетні “українські буржуазні націоналісти”. Не вони формували “русскоязычное население”.
Вагомим, неспростовним аргументом проти тих, хто й сьогодні ще лементує
про “націоналістів”, які хотять збудувати “Україну для українців”, є і такий. На
квітень 1938 р. в Україні налічувалося 786 єврейських, 628 німецьких, 381 польська,
8 татарських загальноосвітніх шкіл, діяли також болгарські, грецькі, молдавські
школи. Постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У “Про реорганізацію шкіл в Україні”
(1938 р.) кваліфікувала ці школи як осередки “буржуазно-націоналістичного впливу
на дітей”, а їх функціонування визнано було “недоцільним і шкідливим”. Тепер, коли
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в Україні відроджуються навчальні заклади для національних меншин, україноненависники знову кричать... про “націоналістичні тенденції” і “утиски” “русскоязычного
населения...”.
І це не просто лемент. Усе набагато серйозніше. “Мы присутствуем при бурном
й чрезвычайно опасном для нас процессе: зарождении нового украинского национального сознания, в сущности новой нации, – читаємо наведені В. Лизанчуком
рядки російського філософа Г. Федотова, видрукувані в журналі “Знамя” № 2
за 1992 рік. – Убить её невозможно, но можно работать над тем, чтобы её самосознание утверждало себя как особую форму русского сознания”. Це вже, якщо
хочете, питання національної безпеки України.
Ось яким боком повертається до нас мовне питання, про яке новітні наші
манкурти-безбатченки полюбляють говорити: “А яка різниця? Що, ковбаси від
цього стане більше?”. Василь Лизанчук своєю працею переконливо доводить, що
“разниця” – величезна. Адже саме оце “яка разниця?”, оця байдужість відносно
“ситого раба” і призвела до, як пише автор, “нівечення національної гордості,
людської честі, гідності, господарської кмітливості”, “до морально-психологічної,
соціально-політичної, ідеолого-державницької ущербності багатьох людей”. І саме
це дало підставу поетесі Антоніні Листопад у вірші “Відчинена брама (До Лесі
Українки)” написати:
Ви знаєте, Лесю, вже є Україна!
Але українців ще майже нема...

Переконаний, що праці Василя Лизанчука мають величезну духовну цінність
і неперехідне значення ще на багато років. Вони розвінчують замшілі догми про
“злиття націй”, про “союз славянских народов”, про “положительное влияние русской культуры на украинскую” (яке саме “положительное”, очевидно, в значенні:
“положить” – ми вже знаємо), кличуть до напруженої розумової, духовної праці,
спрямованої на те, щоб роз’яснювати, нести в народ ідеї українства, боротися з
психологією меншовартості, пробуджувати національну самосвідомість і утверджувати національну гідність.
Книги “Навічно кайдани кували”, “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!” – це
велике наукове й історичне дослідження, що спирається на факти, архівні документи, висловлювання в пресі. Автор показує й аналізує історію та методи російщення
України від Переяславської угоди між Українською гетьманською державою і
Московським царством й до наших днів. Він переконливо показує, що першокорені
цього етнопсихологічного розбою – там, у XVII столітті, і що російська імперія в
плані нищення української духовності і культури не скінчилася в 1917-му. Крім
того, комуністичний тоталітарний режим удосконалював, робив витонченішими ті
єзуїтські “заходи впливу” на “непокорных хохлов”, які колись запроваджували
московські самодержці та їх міністри. Як саме – про це у книгах Василя Лизанчука.
Автор наводить чимало висловлювань, реплік конкретних людей, з якими він розмовляв, наводить убивчі для теоретиків і практиків україноненависництва діалоги.
Він також досліджує історію визвольної боротьби українського народу за свою
державу, за власну церкву, за українську віру.
Науково-публіцистичні праці Василя Лизанчука кличуть всіх свідомих громадян України до дії, до єднання у прагненні побудувати справді демократичну
державу, гідну свого великого народу. Вони відкривають очі тим нашим співгромадянам, хто ще не позбавився комуно-шовіністичної облуди, – аби повернути
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їм втрачену колись національну гідність і самоповагу, допомогти усвідомити, що
ми – великий народ, а не “малороссийская народность на юге России”. І як тут
не згадати рядки відомої пісні, що у виконанні Теодора Кукурудзи аж за душу
беруть своєю щемкою і відвертою правдою!
Українці мої! Дай вам, Боже, і щастя, і сил.
Можна жити й хохлом. І не згіркне від того хлібина.
Тільки хто ж колись небо прихилить до ваших могил,
Як не зраджена вами, зневажена вами Вкраїна...

Прочитаймо ці мудрі книги і подякуймо автору за величезну дослідницьку роботу, яка передувала їхньому виходу в світ. Професор, публіцист Василь Лизанчук,
на моє переконання, безумовно, заслуговує на премію імені Івана Огієнка.
Дмитро Мартинюк
член Національної Спілки журналістів України.
Селище Комінтернівське Одеської обл.
20 січня 2000 р.
З архіву редакції газети
“Літературна Україна”

“…СТАТТЯ РЯСНІЄ РУСОФОБСЬКИМИ
І АНТИСЕМІТСЬКИМИ ВИПАДАМИ”
(Лист головному редактору
журналу “Друкарство”
Олегові Розуму)
Вельмишановний Олегу Федоровичу!
З великим задоволенням читаю кожне нове число Вашого журналу. Завжди з
приємністю беру його до рук, адже за останні роки він і за формою, і за змістом
став найкращим фаховим виданням в Україні та нічим не поступається аналогічним
російським чи польським виданням.
Тому дуже дивними виглядали матеріали двох останніх номерів “Друкарства”
(№ 3 та № 4) за цей рік. У цих числах журналу була вміщена стаття завідувача
кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету
імені Івана Франка, професора Василя Васильовича Лизанчука “Чи свобода слова
стоїть нині на сторожі інформаційної безпеки України?”. Окрім перекручення
окремих фактів минулого та сучасності, ця стаття рясніє русофобськими і антисеміт
ськими випадами, що, погодьтесь, є дуже дивним для науково-практичного часопису
фахівців видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження, співзасновниками
якого є державні структури.
Ви, шановний Олегу Федоровичу, з повним правом можете заперечити мені,
що редакція не обов’язково поділяє думку автора, якому часопис надає свої сторінки, про що журнал повідомляє своїх читачів на початку кожного нового номера.
Але одночасно з цим у нашій країні існує відповідальність за розпалювання міжнаціональної ворожнечі та поширення неправдивої інформації. Тому одразу хотів
би пояснити, що не маю претензій до Вас особисто, а просто хотів би поділитися
з Вами тими міркуваннями, що виникли у мене при читанні вищезгаданої статті
професора В. В. Лизанчука.
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Оскільки стаття шановного професора рясніє натяками на недостатнє розуміння
нашим державним керівництвом усієї складності питань, що піднімаються у статті,
я звернувся до фундаментальної праці, яка, без сумніву, дає можливість отримати
відповіді на більшість питань, що поставлені у статті. Це книга Леоніда Даниловича
Кучми “Вірю в український народ”, що містить вибрані твори керівника нашої
держави за 1994–2000 pp. та щойно була представлена київським видавничим домом
“Альтернативи” на останньому форумі видавців у Львові. Але про все по черзі...
Стаття професора В. В. Лизанчука починається з низки цікавих запитань: “Чи
можливо органічно поєднати режим національного інформаційного суверенітету
та його безпеку і повнокровну свободу слова? Чи вони взаємно не виключають
одне одного? Чи не закладено у самій Конституції протиріччя між нормами права
на свободу слова і створення умов для інформаційної безпеки України?” Досить
дивна постановка питання. Адже наш Президент Л. Д. Кучма постійно наголошує
на необхідності глибинного усвідомлення значення Конституції нашої держави
як суспільного договору, що створює принципово нові засади для утвердження
стабільності в країні, морально-психологічної єдності народу [2, 204]. А наш шановний автор, очевидно, сумнівається у цьому.
Розвиваючи свою думку, автор виділяє три групи громадян України з різним
розумінням свободи слова.
Перша група “розуміє свободу слова як усвідомлену потребу творити добро
і ставить її на службу високим морально-духовним принципам, українським національним інтересам, здоровим потребам людини”.
Друга група “тлумачить свободу слова як уседозволеність,.. яка нерідко перетворюється у політичне блюзнірство стосовно інтересів українського національного
державотворення”.
Третя група використовує “свободу слова для руйнування державницького
мислення, розмивання національних почуттів, морально-психологічного приниження, політико-ідеологічного цькування українськості, насаджування психології
холопства, малоросійської меншовартості”.
На перший погляд, така точка зору може видатися дещо надуманою, але коли
замислитися над тим, кого автор відносить до кожної з цих груп, багато стає зрозумілим, адже з одного боку – це ті, хто хоче збудувати не “громадянське суспільство”, а “національну державу”, а з другого боку – це “зловорожі політичні сили”,
“партноменклатурні чиновники, московські плебеї”, росіяни та їх прислужники в
Україні. У цьому контексті краще можемо зрозуміти пророчі слова Л. Д. Кучми,
що він їх виголосив у радіозверненні 9 листопада 1999 р.: “Ми повинні пишатися,..
що не зійшли до поділу народів на “своїх” і “чужих”. Однак покривив би душею,
не сказавши, що такі спроби мають місце. Незалежно від того, на якому фланзі
політичного спектра і під якими прапорами їх ініціюють, в яких формах вони
матеріалізуються – націонал-шовінізму, українофобії, антисемітизму чи русофобії
– усе це вкрай небезпечно для України і її народу” [2, 221].
Хотілося би звернути Вашу увагу, шановний Олегу Федоровичу, на перелік
часописів, що, за словами професора Лизанчука, займають принципову позицію
українського національного державотворення. Серед цих видань особливу увагу
привертає до себе газета “За вільну Україну”, що виходить у Львові. Дуже добре
пам’ятаю, як в редакції “За вільну Україну” мені з захопленням і радістю у голосі
за свою роботу співробітники газети розповідали про те, що робочий день посла
Ізраїлю в Україні починається з читання їх часопису. Адже ця газета завжди сла-
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вилася своїми антисемітськими випадами. Так, декілька років тому, на сторінках
газети “За вільну Україну” точилася жвава дискусія про те, “жид” – це національність чи громадянство, коли мова йде про Господа нашого Ісуса Христа, адже
наш Бог не міг бути євреєм. І таким прикладам немає кінця. В іншій газеті з цього
переліку патріотично налаштованих видань друкували матеріали С. Плачинди про
те, що на Україні уперше в світі з’явилося оране землеробство, приручили коня,
винайшли колесо. Після читання таких матеріалів може скластися враження, що
Україна – батьківщина слонів.
На противагу виданням, про які мова йшла вище, про газету “Факты” автор
говорить, як про таку, що підриває основи держави. Дивна логіка, адже усім відомо, що ця та багато інших газет України, що виходять російською мовою, послідовно й без хитань підтримали на останніх виборах чіткий та передбачуваний курс
Л. Д. Кучми, а не ліву загрозу П. М. Симоненка. Так само підтримали на останніх
виборах нині діючого Президента і багато зірок російської естради, які, на думку
В. В. Лизанчука, також загрожують українському державотворчому процесові. А
чого варта цитата, яку наводить шановний професор про те, що “найпрестижніші
сцени України витоптують недорослі масляковських кавеенів, одночасно витоптуючи українську мову і саму Україну”. Автор, очевидно, забуває, що ці “недорослі”
змагаються за Кубок Президента України. Коментарі, як кажуть, зайві.
Продовжуючи тему невиправдано різких випадів автора на національному
грунті, потрібно звернути увагу ще на деякі “родзинки”. Можна було б зрозуміти,
якщо автор, керуючись своєю “хворобливою сором’язливістю, гіпертрофованою
чемністю, історично успадкованими страхами образити Москву, зачепити її інтереси”, переймався тільки долею “росіян та їх прислужників в Україні”. Але ж ні
– є ще п’ята колона. І з тим, хто це, – потрібно розібратися детальніше. Автор, на
щастя, сам роз’яснює це: “чимало нинішніх чиновників з колишньої промосковської
партійної номенклатури... є засновниками або співзасновниками періодики, яка
друкується російською мовою, а також російськомовних телерадіоорганізацій”.
Далі за текстом автор ще більше конкретизує свою думку, посилаючись на слова
іншого достойника – Павла Мовчана: “Ініціаторами створення в Україні російських газет є переважно громадяни єврейської національності. Постає питання: а
чому вони не народжують видань українською мовою (живуть же в Україні), або
нехай уже мовою ідіш? Незрозуміла їхня любов до російської і зневага до української”. Читаючи це, чомусь пригадав, що один з відомих вітчизняних власників
періодичних видань і відомий політик Деркач-молодший очолює всесвітню спілку
журналістів, що пишуть російською мовою. Напевно, з родоводом цього поважного пана (знову ж таки, виходячи зі слів П. Мовчана, що їх наводить професор
Лизанчук) – не все добре. Наші думки можуть зайти ще далі: як рідний батько
(маємо на увазі Деркача-старшого) такої людини може очолювати святая святих –
Службу безпеки України? Далі цей ланцюжок небезпечних міркувань прийдеться
перервати тому, що нами дійсно можуть зацікавитися компетентні органи.
В статті наводяться слова єврея-слідчого з Харківського КДБ (у цьому місці
автор чомусь не наводить джерела, звідки взяті ці слова, не кажучи вже про те,
звідки у КДБ взялися євреї), який “на запитання підсудного (“Невже нашій країні
не потрібні українці-вчителі, невже Ви не думаєте будувати Україну?”) відповів:
“Украину строить будем, но без вас”. Тепер вже зрозумілішим стає: хто ця п’ята
колона. Продовжуючи цю тему, В. В. Лизанчук наводить ще одну красномовну
цитату, вже з Павла Романюка: “Апогеєм відчуження української культури від
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українців стало також новорічне телешоу Яна Табачника “Честь имею...” (на жаль,
автор не називає, в якому році відбувалося це шоу, адже на багатьох заходах, що
їх проводить Народний артист України Ян Табачник, бувають присутні і Президент
України Л. Д. Кучма й інші високі посадові особи нашої держави – О. М.)... саме
в такий спосіб “мали на увазі” українців, їхню мову, культуру, якими на телешоу
і не пахло. Аромати були інші. Одеського привозу, бесарабського шалману, бердичівського напівсвіту...”. Як тут не згадати про “зловорожі політичні сили,.. що
насаджують чужу ідеологію, невластивий українцям спосіб життя”.
Потрібно відзначити й математичні здібності шановного професора: я маю на
увазі роздуми В. В. Лизанчука над даними переписів населення 1897 p., 1926 р.
та 1979 р. За даними перепису 1897 p., автор вираховує кількість українців в
Російській імперії – цікаво було б знати за якою методикою, адже в царській
Росії не існувало графи національність, а тільки віросповідання, але залишимо ці
підрахунки на совісті автора статті. Набагато цікавішими є аналіз автором даних
переписів населення CPCР 1926 та 1979 pp. Якщо зменшення населення у 1926 р.
порівняно з 1897 р. автор пояснює Першою світовою та громадянською війнами,
то, порівнюючи кількість населення у 1926 та 1979 pp. на Україні, про Вітчизняну
війну автор вже не згадує, а дарма. Окрім того, автор не пояснює, з яких міркувань він аналізує тільки цифри 1926 та 1979 pp., адже переписи проводилися і
між цими роками, і в 1989 р. Вертаючись до наслідків Вітчизняної війни, потрібно
відзначити, що довоєнна чисельність населення на Україні була досягнута тільки
у 1960 р. Цікавим є те, що дані перепису 1926 р. автор наводить в абсолютних
значеннях і в процентах (%), а дані за 1979 р. тільки в процентах (%), що дає
можливість для певних маніпуляцій цифрами і перекручень. Дещо по-іншому виглядають ці дані, коли звести їх в єдину таблицю, доповнивши даними перепису
1979 р. в абсолютних цифрах (Див. табл.) [5].
			1926		1979
			
млн
%
млн
Українці
23,6
80,0
36,5
Росіяни
2,7
9,2
10,5
Євреї
1,6
5,4
0,6

%
73,6
21,1
1,3

Немає ніякої потреби додатково коментувати ці цифри, нехай на совісті автора
статті лишиться риторичне питання: “Яким чином так різко збільшилась кількість
росіян в Україні порівняно з 1926 p.? Є над чим подумати. Багато народів Європи
і світу за 100 років зросло у 4–5 разів (залишимо дане конкретне твердження на
совісті шановного професора. – О. М.). Порахуймо, скільки за сприятливих умов
було би нині українців?” Далі автор сам відповідає на своє запитання і говорить,
що за сприятливих умов українців могло бути 100 мільйонів. Не хочеться вплутуватися в безплідні дискусії про народонаселення, лише процитую секретаря Ради
національної безпеки Є. К. Марчука: “За прогнозами Інституту економіки НАН
України, до 2026 р. в Україні населення зменшиться до 42 млн чоловік”. Тут тільки
можна додати, що такою чисельність населення України була у 1959 р. На перший же квартал 1999 p., за даними того ж Є. К. Марчука, чисельність населення
держави складала 49,8 млн чоловік – це рівень 1979 р. [3]. Підсумувати усе це
можна словами М. Г. Жулинського: “Ні спрощення, ні випрямлення історичної
ситуації до істини не веде” [1].
Продовжуючи математичну тему і тему екскурсів із сьогодення в минуле, потрібно поговорити й про ситуацію з книговиданням в нашій державі. У 1997 р.
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сумарний наклад книг, випущений в Україні, впав до рівня 1940 р. Насправді,
ситуація ще гірша: за даними Книжкової палати України, вже в 1996 р. було видано
0,99 книжки на одного жителя України, а в 1940 р. – 1,16 книжки [4]. Але причина
цього не у тому, що “партноменклатурні чиновники, московські плебеї підкосили
україномовні видання”, причина набагато прозаїчніша: різке зменшення тиражів
книжок, періодичних видань пов’язане з високою собівартістю поліграфічних
матеріалів, високою вартістю послуг на пересилання видань поштою, а найголовніше – з низькою купівельною спроможністю основної маси населення держави.
Напрямки ж, за якими уряд країни може виправити дану ситуацію, вже давно відомі: це точне визначення податкової політики і виключення поліграфічної
техніки та матеріалів з переліку товарів, з яких платиться податок на додану
вартість (ПДВ); прийняття спеціальних знижених тарифів на пересилання книг
та періодики; виділення коштів бібліотекам й освітнім закладам на закупівлю
літератури; визначення, а основне – фінансування у повному обсязі державної
програми книговидання. І дещо у цьому напрямку вже робиться: так, 14 червня
2000 року Президент нашої держави подав до Верховної Ради проект Закону “Про
внесення змін і доповнень до деяких законів України з питань оподаткування”, яким
передбачається встановлення податкових, митних та інших пільг для вітчизняних
поліграфічних підприємств і книжкових видавництв. Тепер слово за Верховною
Радою, у якій створена відповідальна більшість.
І останнє, на що хотілося би звернути увагу вельмишановного автора. “Ми...
повинні розуміти те, що Україна є багатонаціональною державою. Будь-які спроби ігнорувати цей факт загрожують глибоким розколом у нашому суспільстві і
крахом ідеї української державності. Україна – це рідна мати для всіх громадян,
незалежно від того, якого віросповідання, яку мову вважають рідною... Ми повинні повертати борг українській культурі і одночасно створювати найкращі умови
для вільного розвитку національних культур всіх народів, що живуть на території
України, консолідувати, а не роз’єднувати суспільство у цей переломний момент
української історії”. Це слова Л. Д. Кучми, виголошені ним ще у 1994 р. [2, 9].
Додати до цих слів ще чогось важко.
На закінчення, хочу подякувати Вам, шановний Олегу Федоровичу, що знайшли час та можливість переглянути цей матеріал.
З повагою!
Олександр Мельников
10 жовтня 2000 р.
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УКРАЇНСЬКІЙ ЖУРНАЛІСТИЦІ –
НАЦІОНАЛЬНУ КОНЦЕПЦІЮ
Повна чи часткова монополізація телевізійного і пресового слова, а отже, – і
правди, породжує монополію й на істину. Це прозоро засвідчує ситуація в сучасному інформаційному просторі України. Радіожурналістика, якій передрікали неминучу загибель, виявила себе чи не найбільш готовою до спілкування і миттєво
відреагувала на події останнього часу...
Сьогодні все менше й менше у пресі, та й загалом у журналістикознавстві обговорюється питання про те, чи “вб’є” телебачення радіо? Ця дискусія, як відомо,
виникла ще в 60-х роках і викликала жваве обговорення у тодішній радянській
журналістиці. Згодом амплітуда гучних та категоричних висновків стала меншою,
а відтак зійшла майже нанівець. Радіомовлення стрімко проникло в усі сфери суспільного життя: культуру, мистецтво, ідеологію, політику, науку, виховання. Радіо
журналісти набули досвіду підготовки різноманітних програм, використовуючи
багату жанрову палітру.
У нашій колишній батьківщині за 70 років створилася особлива, заідеологізована і викривлена, система не лише радіожурналістики, а й системи ЗМІ загалом.
Природно, після проголошення незалежності в Україні відчувся справжній голод
наукової та навчальної літератури, яка була б зорієнтована на нову національну
ідеологію та загальнолюдські цінності. Чи не найбільше серед гуманітаріїв цей
брак навчально-методичної літератури відчули на собі викладачі та студенти журналістики. Перші підручники та навчально-методичні посібники з української незалежної журналістики були видані професорами В. Здоровегою, А. Москаленком,
В. Лизанчуком, В. Шкляром, Б. Потятиником, О. Кузнецовою, В. Івановим,
В. Вергуном, Г. Почепцовим, М. Нечиталюком, М. Тимошиком. Однак і досі підручників фундаментального характеру недостатньо. А радіожурналістика як навчальна дисципліна донедавна була чи не найслабше забезпеченою підручниковим
фондом та навчально-методичними посібниками. Перший підручник з радіожурналістики в незалежній Україні – “Основи інформаційного радіомовлення” (1996)
В. Я. Миронченка – видано Інститутом журналістики Київського національного
університету ім. Т. Шевченка. Видання дещо заповнило прогалину, яка відчувалася
у цій галузі журналістики.
Підручник “Радіожурналістика: засади функціонування” завідувача кафедри
радіомовлення і телебачення Львівського національного університету ім. І. Франка
професора В. Лизанчука є ніби логічним продовженням попереднього видання.
Він рекомендований Міністерством освіти й науки як підручник для студентівжурналістів. Складається видання із 6 теоретичних розділів, після кожного з яких
автор пропонує питання для обговорення на практичних заняттях, і додатків. Крім
того, цікавими видаються орієнтовні теми рефератів, курсових і дипломних робіт.
Студент, не шукаючи спеціальних видань, може прочитати у додатках Закони
України “Про інформацію”, “Про телебачення і радіомовлення”, “Про рекламу”,
“Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, знайти
“Кодекс професійної етики українського журналіста”, “Кодекс Асоціації директорів відділів новин радіо і телебачення США”, витяги із Кримінального кодексу
України тощо.
Підручник висвітлює не лише такі загальновідомі у журналістиці проблеми,
як радіомовлення в системі засобів масової інформації, принципи діяльності радіо-
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організацій, різновиди та функції радіомовлення, а й подає специфічну й швидкозмінну інформацію: структура радіомовлення України та характерні особливості
радіо. У вигляді схем представлено усі центральні та більшість регіональних
радіоорганізацій України – як державні, так і приватні. Промовистим є те, що
“до 1991 року обсяг добового мовлення Українського радіо становив 8 годин, а
російського (московського) – 11 годин”; сьогодні, коли “до складу Національної
радіокомпанії входить три програми внутрішнього мовлення і програма Всесвітньої
служби радіомовлення України”, середньодобове “мовлення становить 94,5 години”.
В. Лизанчук зазначає: приватні радіоорганізації ведуть мовлення російською.
Прикро, що в багатьох горе-ведучих стиль спілкування в ефірі напористий, з надмірним використанням молодіжного й напівзлочинного сленгу. На жаль, в Україні
поки що відсутня виважена і цілеспрямована національна інформаційна політика,
хоча на різних рівнях державного управління про це багато говорять…
Аналізуючи діяльність приватних радіоорганізацій, професор В. Лизанчук не
займає позицію стороннього спостерігача, статиста, а інколи експресивно (як для
підручника) обурюється: “Єдина ідеологія і практика для переважної більшості
приватних радіостанцій – максимальні прибутки за мінімальних витрат. Одним
із шляхів мінімальних витрат є широке застосування у їх діяльності ретрансляції
чужих програм або ж виготовлення власних передач, які не потребують особливих
зусиль і високої кваліфікації. Майже всі приватні FM-станціі потурають вульгар
ним соціальним міфам із “совковою” етимологією”.
У підручнику автор використав власний величезний досвід роботи, адже працював і в газетах, і старшим редактором Івано-Франківського облтелерадіокомітету, і власним кореспондентом Українського радіо по Івано-Франківській області.
Крім того, В. Лизанчук скористався досвідом вітчизняних і зарубіжних фахівців
з радіожурналістики. Але, мабуть, не тільки зазначене є важливим у цьому фундаментальному виданні. Це один з перших українських підручників із журналістики, в якому так яскраво простежується національно-патріотична ідея. У автора
чітка методологічна позиція: “Найважливішим, нагальним завданням українських
радіожурналістів є формування у людей державницького мислення як мислення
національно-гуманного, демократичного, громадянського, відповідального за особисту долю, долю родини, України”. Загалом така позиція В. Лизанчука – то його
щира позиція як людини, педагога, автора понад 200 наукових та науково-публіцистичних статей. Це не є виконанням якихось формальних, іноді набридливих,
вимог чиновників, які пишуть інструкції для українців, вимагають патріотизму й
громадянськості, а в побуті, та часто і в своїх кабінетах, не те що думати, а навіть і двох слів не можуть зв’язати по-українськи. Автор вірить: розумна, зважена
національно-патріотична ідея не може не спрацювати, тим більше не може бути
руйнівною. Справжня українська радіожурналістика, на думку В. Лизанчука, має
функціонувати на національних засадах.
Юрій Бідзіля
Срібна Земля. – 2001. – 20 січ.

ЙДЕМО ГОСТИНЦЕМ, СТРАЖДУЩІ ДО СЕБЕ
Сталося так, що на минулому тижні день за днем на мій робочий стіл лягли
дві книжки. Спершу “Московство” Павла Штепи (вид. фірми “Відродження”,
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2000 р.) подарував президент ВФВ Петро Бобик, а наступного дня академік Василь
Лизанчук завітав із сигнальним примірником другого доповненого видання “Завжди
пам’ятай: Ти – Українець!”. Гадаю, що постійним читачам нема потреби представляти ні авторів книжок, ні самих творів. Річ у тім, що якраз видавництво “ЗВУ”
першим видало одну і другу книжки кілька років тому, причому “Московство” ми
перевидавали двічі, попередньо друкуючи в часописі дві колонки з продовженням.
Очевидно, коли книжки перевидаються, значить, на них є попит, у них є потреба.
Часом нам навіть важко собі уявити, наскільки вони актуальні.
Ось переді мною лист до редакції Ольги Благоєвич, яка, вирішивши згадати
молодість (вчилася у Києві за часів СРСР), відвідала нещодавно столицю України.
Що ж вона пише? “Коли за декілька днів перебування у столиці України я майже
не почула української мови, то, напевно, я чогось не розумію. Коли на десятому
році незалежності України, у своїй Самостійній Державі, у столиці цієї держави
на мої побутові запитання у магазині чи в транспорті відповідають: “Нє панімаю,
скажитє чєлавєчєскім язиком”, я не знаю, як це назвати!” А далі Ольга Благоєвич
продовжує: “Десь зо дві години я провела в Національному університеті імені
Тараса Шевченка. І за весь цей час – жодного, повторюю – жодного українського
слова з вуст студентів, повз котрих я проходила чи котрі проходили повз мене, я
не почула. І це Національний університет!”.
Чому ж так, питаємо себе, здвигаючи плечима. Шукаємо причини й знаходимо
тінь найяснішої першої леді на конкурсі українських міс-красунь у візках. А там не
лише ноги дівчатам життя покалічило, а й душі. Бо українські у них хіба прізвища, а
мова – московська. І ні в кого не виникає запитання: а чому цей конкурс російською
мовою провадять? І чи не тому так натхненно аплодує віце-прем’єр із гуманітарної політики цим нещасним дівчатам, що поруч нього – ясновельможна “госпожа”
Президента? Про попередника п. Жулинського – В. Смолія, який прийшов від імені
того ж таки Президента привітати російську меншину, не говоримо. Він лише встиг
сказати кілька слів державною мовою, як братія завила, неначе вовки на місяць: “Нє
панімаєм!”. І що ви гадаєте, мусив п. Смолій, як мовиться, на марші міняти курс.
“Нє панімают вони нас, а ми їх – так, із півслова”. Обіцяв наш державний “тато”
стати іншим на другий термін – не зміг. У всякому разі у ставленні до Яна Табачника
та української мови не змінився аніскілечки. Як ходив на вечірки, так і ходить, як
“штокав” і “какав” на “общепонятном”, так і “какає”. Риба гниє від голови, кажуть
у народі. Я схиляюсь до протилежного: з нами роблять те, що дозволяємо. “Мене
дуже болить, – продовжує Ольга Благоєвич, – що мій народ так себе не поважає,
так себе не любить... Як – жити у своїй державі, а розмовляти мовою іншої?.. Невже
так і не усвідомимо своєї значущості і гордості?” Гай-гай, якби ж то! – прокинувся
вранці, та й усвідомив. Якраз про те, як довго кастрували нашу свідомість чужинці
протягом віків, ідеться у книжці Павла Штепи “Московство”, яка вже у згаданому
“Відродженні” витримала три видання. “Ми називатимемо речі своїми іменами, –
пише автор у передмові. – Покажемо, що т. зв. “совєтская” влада є не що інше, як
стара, традиційна, історична, загарбницька Московська влада, глибоко шовіністичнонаціоналістична. Покажемо, що т.зв. КПСС є не що інше, як стара, з ХVI сторіччя
московська національна “опричнина”. Що т.зв. “республіки СССР” є не що інше,
як старі з-перед 1917 р. московські осади (колонії) з московськими губернаторами.
Коротко кажучи, покажемо, що т.зв. СССР є не що інше, як найцинічніше в історії
лицемірство під машкарою найбрехливішої термінології”. Воістину, не пізнавши
московства, не переможемо московщину. Вже у власній державі.
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Нині у часопису “ЗВУ” додалося свіжих читачів. Тож радимо їм ознайо
митися з “Московством”. Та й книжкою Василя Лизанчука “Завжди пам’ятай:
Ти – Українець!”, де автор, як сказано в анотації, розкриває глибинні процеси
антиукраїнства і російщення, аналізує складні політико-ідеологічні проблеми відродження національної культури, духовності, функціонування української мови в
усіх клітинах державного організму, характеризує морально-психологічні бар’єри
на шляху українського державотворення, формування національної ідентичності,
розглядає синдром анархізму, егоцентризму, вождизму, що призводить українців
до взаємного поборювання...
Читач може сказати: про російщення українців, утиски окупантами написано
чимало. Це звичайна, чергова книжка? Ні. У передмові письменник Роман Федорів
на цьому наголошує особливо. Унікальність статей, що ввійшли до збірника Василя
Лизанчука, полягає у тому, що вчений, “перелопативши” величезний документальний пласт, об’єктивно й переконливо узагальнив вражаючу правду про гено-, етно-,
лінгвоцид українського народу. У книжці Василь Лизанчук, окрім того, розкрив
маґістральну лінію лиходійної царської та комуністичної політики, спрямованої на
викорінення національної духовності. Ця маґістральна стратегічна лінія, цей гостинець були для нашого народу досить довгими і твердими. Вони наклали тяжкий
відбиток на всі прошарки суспільства: від найвищих “владних щаблів” до “низів”.
Правда, ми одужуємо. Інша річ, що темпи цього виздоровлення задовільняють
далеко не всіх. “Московство” і “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!” мали б нам
допомогти робити це швидше.
Ілько Колодій
За вільну Україну. – 2001. – 6 лют.

РЕПАТРІАЦІЯ ПАМ’ЯТІ
Не диво, що людина тут шаліє,
І розум тратить, і в гіркім одчаї
Плює на себе, інших пожирає!
Адам Міцкевич
(перекл. Максима Рильського)
І на десятому році задекларованої незалежності майбутнє українського народу тривожить душу інтелектуальної еліти. Питання, яке ще в шістдесятих роках
порушив Іван Дзюба, постало в наготі і викристалізувало мету компартійного інтернаціоналізму – російщення! Тенденція невтішна. Письменник Роман Федорів,
який недавно покинув нашу грішну землю, в передмові до другого доповненого
видання праці відомого публіциста і вченого Василя Лизанчука “Завжди пам’ятай:
Ти – Українець!” (Львів, 2001) з болем писав, що “зволікати далі не можна, не
маємо права, не використати історичний шанс для здійснення мрії про щасливу
незалежність – злочинно супроти себе, родини, нації, держави”.
Василь Лизанчук не може змиритися з навалою байдужості, яка перетворює
громадян в обивателів. Його хвилюють проблеми пробудження історичної пам’яті,
а їх розв’язання неодмінно вимагає деколонізації нашого духовного життя. Більше
200 наукових і публіцистичних праць вийшло з-під його пера. Працьовитість
вражає. Лише за останнє десятиліття він видав окремими виданнями праці “О
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рідне слово, що без тебе я?!”, “Засоби масової інформації про русифікаторську
політику в Україні”, “Навічно кайдани кували: Факти, документи, коментарі про
русифікацію в Україні”, “Завжди пам’ятай: Ти –Українець!”, “З-під іга ідолів
(Роздуми про пережите)”.
У книзі “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!” Василь Лизанчук наголошує на
хронічності процесів, прояви яких наприкінці XX століття доходять до звироднілості. Що протиставити їм? Національний ідеал, бо, як писав Іван Франко, “все,
що йде поза рами нації, се або фарисейство людей, що інтернаціональними ідеалами
раді би прикрити свої змагання до панування одної нації над другою, або хворобливий сентименталізм фантастів, що раді би широкими “вселюдськими” фразами
покрити своє духовне відчуження від рідної нації”. Майже століття минуло, коли
пролунали ці слова, а їх актуальність, нам на біду, залишається. Ще й нині автор
названої книги змушений аргументувати істини, які для інших народів визнаються
без жодних застережень.
До книги додаються важливі документи, що також доречно, адже читач може
порівняти їхні положення з тим реальним становищем, яке проаналізоване на науково-публіцистичному рівні. Хронологічно праця В. Лизанчука охоплює період
від Закону про мови в Українській РСР (1989), за яким мова української нації набувала статусу державної на теренах республіки. Звичайно, певні зміни помітні, але
вони більше позірні, ніж реальні. Державна програма розвитку української мови та
інших національних мов в Українській РСР до 2000 р. виконується лише для однієї
національної мови в нашій державі, мови російської. Програмні вимоги забезпечити збільшення середньодобових обсягів радіотелевізійного мовлення українською
мовою, як, до речі, майже всі її 100 пунктів, звучать глумливо при зіставленні
з дійсністю. Те саме стосується урядових Комплексних заходів щодо всебічного
розвитку і функціонування української мови (1997). Рішення Конституційного
Суду України про застосування української мови в державі ігнорується, хоча, за
його роз’ясненням, “положення Конституції України зобов’язують застосовувати
державну – українську мову як мову офіційного спілкування посадових і службових осіб при виконанні ними службових обов’язків, у роботі і в діловодстві
тощо органів державної влади, представницьких та інших органів Автономної
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а також у навчальному процесі в державних і комунальних навчальних закладах України”. БОРОТЬБА
ЗА УКРАЇНСЬКІСТЬ УКРАЇНИ ТРИВАЄ І В УМОВАХ ДЕКЛАРОВАНОЇ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ.
Мету Лизанчукової книги, як на мене, найлаконічніше передає назва останнього науково-публіцистичного роздуму – “ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ВІД ФАТАЛЬНИХ
ПОМИЛОК”. Він наголошує: “В основі екзистенції нації лежать передусім мова,
культура, духовність, багатство яких творить розмаїття, красу світу. Тому
права людини не повинні обмежувати права нації на її історичній території, адже
нація – це насамперед люди, права яких треба також поважати. В Україні права
людини обертаються ідеологічною зброєю проти нас, українців. Наша демократія
дає свободу дій завойовникам у всіх сферах суспільного життя. Мовно-духовне
російщення не слабне, навпаки – набирає нових обертів, колонізація свідомості
триває, культурно-мовні завоювання Росії в Україні, по суті, узаконено”. Вчений
визнає рацію Юрія Бадзя, що в ідеології та практичній політиці політична влада
в Україні намагається увічнити нашу країну як “російсько-малоросійську”, бо не
уособлює державної суб’єктності українського народу.
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“Одужуймо!” – закликав В. Лизанчук ще десять років тому, коли шовіністичні
сили КПРС гальмували національне відродження підневільних народів, виступали проти виходу союзних республік з “імперії зла”, а на Півдні, Сході, Півночі
України паплюжили представників Народного руху, некомуністичних партій. “Щоб
зберегти своє панування, – вказував автор книги, – можновладці щоденно у своїх
засобах масової інформації перекручують загальнолюдські поняття: розбій і жорс
токість називають мужністю, змову – угодою, жорстоке насильство – встановленням
права; організовані вбивства у національних республіках – священним захистом
російськомовного населення; неволю – порядком, накази гнобителів – правом, а
безперервну принуку – управлінням в інтересах трудящих; придушувач свободи і національної гідності вважається героєм; агресія в Афганістані називається
інтернаціональною допомогою...” Інакше кажучи, слова не просто перекручуються,
а набувають протилежного забарвлення. Централізаторські імперські сили спираються на так зване російськомовне населення, яке опинилося поза межами Росії в
процесі здійснення злочинної міграційної політики КПРС. Відірване від рідного
ґрунту, позбавлене природної основи національного життя, воно начебто стає безнаціональним, бо не пристає до культури корінного етносу, серед якого живе, а
насправді користується суржиковим варіантом російської мови і домагається збереження “Отечества российского, которое собирали веками”. Знову вихолощення
змісту слова, бо події в Чеченії викривають справжню суть такого “собирательства”.
Напередодні розпаду СРСР основний удар патріотичних сил у неросійських
республіках спрямовувався проти влади імперських сил, що спричинило об’єднання
борців за деколонізацію своїх країн під прапором ідеї національного звільнення. Як
наслідок, конфлікт між республіками і центром, цебто між реакцією і демократією,
переростав у конфлікт росіян (російськомовних) і неросіян (корінного населення).
Отож, відчувалося цілком очевидне, за словами В. Лизанчука, “розуміння того, що
і росіяни, і неросіяни – жертви саме імперської політики та мілітарної економіки,
які заклали основи їхніх нинішніх непорозумінь і зіткнень”.
Особливим цинізмом відзначалася компартійна боротьба проти національнодемократичних домагань українців в УРСР, в якій “під впливом царсько-великодержавної і комуністичної ідеології у мільйонів людей сформувалося викривлене
сприйняття багатьох фактів, подій і явищ, пов’язаних з трагічною історією українського народу”. В. Лизанчук закликає припинити залякування людей “новим
жовто-блакитним терором”, а правдиво оцінити національно-визвольні змагання
українського народу.
Після проголошення незалежності України, зазначає В. Лизанчук, не сформувалися високі національні, християнські, гуманістичні морально-психологічні
цінності, – “і тому часто-густо на поверхню щоденного життя виринають нестримні, вульгарні, жовчні, егоїстичні, кримінальні “норми” поведінки, нерідко також
сфальшовані, але тепер – під національну, демократичну позолоту”. Егоцентризм
“дистильованого ультра-патріотизму” під українськими гаслами завдає національнодержавному творенню і всьому суспільству не менше шкоди, як вчорашня більшовицька практика. Наш час докорінно змінив суспільні реалії, тому не кожен
вчорашній руйнівник “всесоюзної в’язниці”, який ще вчора скандував “Ганьба!”
слугам компартійно-бюрократичного режиму, здатний нині кваліфіковано будувати незалежну Українську державу. Проте збагнути таку цілком очевидну істину
нелегко тим, хто не подолав егоцентризму. Ідеологія ненависті під національним
прапором не допомагає державотворенню. “Треба, – читаємо в книзі, – поступитися
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місцем чесним, ерудованим спеціалістам, які можуть на “обломках самовластья”
зводити незалежну економіку України, сприяти духовно-національному відродженню народу таким чином, щоб не давати ворогам жодної підстави кепкувати,
насміхатися з нас, вважати меншовартісними, нездатними піднятись до високого
рівня національної гідності і цивілізованих загальнолюдських взаємин”.
Читаю-перечитую ці слова, написані майже десять років тому, і перед очима
постає кумир юрби з пшеничними вусиками а ля Шикльгрубер і циновими зіницями. Чи ж не його вина в тому, що майже півроку була паралізована діяльність
парламенту, бо “ультра-патріот” не міг відрізнити в столичному переході огрядної
п’яниці від німецької журналістки? Замість схвалювати закони, які доконечні для
відродженої держави, парламентарі змушені були боротися за його звільнення з
в’язниці. Чи ж не його вина в тому, що після проголошення незалежності на чолі
державної служби безпеки став не кандидат від національно-демократичних сил,
а був затверджений вихованець радянських чекістів? Чи ж не його вина в тому,
що у Львові не був обраний народний депутат, коли в парламенті голосували за
Конституцію і кожен голос для державотворчих сил мав вагу золота? Лише з
перевагою в два-три голоси деякі статті конституційного закону набули найвищої
правової сили. А що дали створені ним так звані “штаби національного порятунку”
під його самочинним головуванням? Та нічого! У центрі галицького “П’ємонту”
в такому штабі нудилися десь з два тижні старенькі пенсіонери (“штабісти”!),
наповнюючи бляшанки від консервів недопалками, а потім – у кущі! Самозваний
“рятівник” не визнав (і ніколи не визнає!) хибності своєї затії. А тепер бачу його
знову серед “рятівників”! Чи не ліпше йому задуматися, що своєю агресивністю
він не рятує деморалізованої людності, а паплюжить саму ідею національного
державотворення?
Звичайно, такі “рятівники” нації книги В. Лизанчука “Завжди пам’ятай: Ти
– Українець!” не читали і не будуть читати. Вони народилися провідниками, хоч
могли вчитися на стоматологів чи проктологів. Страшно читати в ній пересторогу
“бабусі в сіренькому пальті і вицвілій хустині” до черги біля крамниці за ковбасою:
“Схаменімось! Опам’ятаймось! Доки будемо рабами свого невігластва? Думаймо,
дбаймо насамперед про Україну, бо знову втратимо її у різних суперечках, сварках,
доріканнях. Нам тепер важко, дуже важко! Саме тому будьмо добрими, допомагаймо одне одному, щоб виборену незалежність зміцнити. Найвища, найсвятіша ідея
державності має допомогти кожному з нас стати над непорозуміннями, витримати
злигодні. Наші нащадки зможуть бути щасливими лише в незалежній соборній
Україні. За це славитимуть нас навіки. Коли ж перегриземось, втратимо здобуту
волю, то раби-нащадки проклянуть нас – рабів-прадідів”.
Слова ранять у саме серце. В уяві відтворюються події цьогорічного 9 березня. Молодий нардеп топче кошик з квітами біля пам’ятника Тарасові Шевченку і
запалює стрічку з національними барвами. Через десять днів оправдовуватиметься, що не він перший підпалював стрічку, а запальничкою чиркнув тільки раз.
Утримаюсь від коментарів, бо вважаю, що кожному політикові, який потрапив у
нинішню круговерть, корисно почитати слова “бабусі в сіренькому пальті і вицвілій
хустині”, які так пристрасно передав Василь Лизанчук. Дивлюся на дату під цим
роздумом. “Добро у собі шукаймо!” 1992 рік. Тепер уява переноситься в тогорічний
лютий, коли розлючена (а може, і спровокована?) юрба коло будинку обласної
ради таврувала окриками “Ганьба!” відомого в’язня гулагівських таборів, батька
цього нардепа. Минуло тільки два місяці, коли, гадаю, майже кожен з цієї юрби
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хотів бачити його на чолі відродженої держави, а ось тепер... – такі різкі зміни.
А може, варто запитати словами В. Лизанчука “На кого нарікаєте?”, як названий
один з його роздумів.
Якщо кожен з нас зобов’язаний пам’ятати про майбутнє, то на парламентареві
лежить ще тяжча відповідальність. Згадаймо, як смакували засоби масової інформації топтання кошика з квітами і спалення стрічки біля пам’ятника Шевченку. А хто
чув слова вибачення нардепа? Та, признатися, чи вони будуть полегшенням для тих
глядачів, які таку печерну сваволю сприйняли як образу цілої нації? Як прикро! У
нашій історії вже не раз трагедія перетворювалася у фарс, а висновків жодних. В.
Лизанчук аналізує статті часопису “Станіславівське слово” воєнного часу. Ось деякі
цитати, котрі, як на мене, актуальні для нас. “Нації йдуть до упадку, якщо одиниці
не признають влади над собою, якщо вони репрезентують “отаманщину” в найгіршому її виді, якщо зривають зв’язок із солідарною групою та репрезентують згубне
“хуторянство”... До упадку йдуть нації, якщо її складові одиниці не бережуть добра
і слави їхніх членів нації, якщо у своїй злобі є схильні зводити особисті порахунки...
Нація паде, якщо її члени є неморальні в особистому і становому житті, якщо вони
не вміють пошанувати себе...”. Думки, гадаю, не потребують інтерпретації, але їх
суть сконцентровано передає в тому часописі Д. Дем’янчук: “Національна держава
– це величава суспільна будівля, що завершує організацію нації. Її треба здобути
жертвою мільйонів і щоденною працею мільйонів її розбудувати”. Отож, за словами
В. Лизанчука, “майбутнє української нації залежить від конкретної справи кожної
людини, від згуртованості та єдності всього народу”.
КОНКРЕТНА СПРАВА! Чи маємо право вважати такою деструктивні дії, які
розхитують корабель національного державотворення у розбурханому морі анархічних пристрастей? “Так прикро бачити, як молоді політики-українці сваряться,
ненавидять одне одного, звинувачують у “гекачепе”, – дорікає нашому юнацтву
онук Степана Бандери.
В. Лизанчук нагадує своїм читачам слова великого нашого історика В’ячеслава
Липинського, що “ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її не збудуємо, і
ніхто з нас не зробить нації, коди ми самі нацією не схочемо бути”. Принагідно
зазначу, що історик розрізняв нації поневолені і недержавні. Поневолені спільноти
– це жертва зовнішніх обставин, вони прагнуть вирватися з неволі. Українці, за
переконанням В. Липинського, належать до недержавних націй. До цього, як пише
В. Лизанчук, спричинилися хвороби малоросійства, з одного боку, та вождизм,
отаманія, егоцентризм – з іншого. “Народ, – вказує вчений, – занепадає духовно, культурно, матеріально, його охоплює загальна деморалізація, а гетьманчуки
ніяк не втамують спрагу егоїзму і марнославства, авторитаризму і нестерпності до
опозиційної думки”. Справді, чи спроможний пересічний громадянин зрозуміти
“гризню” в такій ще на початку 90-х років потужній організації, як Народний рух
України? Скільки в нас партій, у назвах яких повторюються одні й ті самі слова:
“демократична”, “консервативна”, “народна”, “християнська” тощо. Навіть “партія
в пелюшках” прагне бачити керманичем держави свого представника – осуджує
таку “політику” В. Лизанчук. І треба визнати йому рацію. Та ба! Хвороби не виліковуються, а число партій збільшується. Якщо нині маємо “морську партію”, то
логічно чекати в майбутньому річкової, озерної, ставкової, болотяної... А користі,
як від цапа молока!
Одна з частин книги В. Лизанчука названа майже пророче: “На поталу катам
більш себе не дамо!”. Дослідник шукає джерел невмирущості нації. Читач знайде
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в ньому аналіз видань воєнного часу, рецензії на книги, що повернулися до нас
із середини минулого століття і наших сучасників. Такий підхід заслуговує схвалення тому, що розкриває генезу ідеї національного державотворення і дає змогу
відчути пульс нинішньої політичної думки. Якщо читачі і могли ознайомитись з
ними в різних періодичних виданнях, то публікація їх в одній книзі дозволяє з
окремих фрагментів створити цілісне уявлення про пошуки шляхів національного
державотворення.
Книгу В. Лизанчука із зацікавленням прочитає і науковець, і журналіст, і
студент, і громадський діяч; вона змусить задуматися будь-якого фахівця. Скільки
наших громадян б’ється над питанням, чому за десять років незалежності Україна
не посіла свого місця під Сонцем, як інші, менші від неї, держави? Українців
зневажають не лише за те, що вони ще кілька років тому на державному кордоні
подавали чужинцям червоношкірий паспорт з гербом СРСР, хоч він уже перестав
існувати. Нас таврують “юками” з напівазіатської країни “Юкрейн”, бо ми не
можемо прогодувати всіх наших громадян, хоч топчемо родючі чорноземи. Нам
дивуються, що ми, спадкоємці жертв трьох більшовицьких голодоморів, не очистилися від чужого ідеологічного бруду, не спромоглися притягнути злочинців до
Міжнародного суду, а обираємо їх послідовників до представницьких державних
органів. Обираємо демократично! Без якогось примусу.
Назва Лизанчукової книги “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!” багатозначна.
Як сприйняти її? Заклик чи докір? Пересторогу чи вирок? Термосіння приспаного
чи биття циніка? А може, все разом? Як наш сучасник, вчений і публіцист, не задовольняється нинішньою суспільною тванню. А де ж точка опори, яка допоможе нам
вибратися з цього багна і стати на твердий грунт національного державотворення,
консолідації нації, радикального оновлення всіх сфер нашого життя? Не претендую на безапеляційність, але гадаю, що лише повернення історичної ПАМ’ЯТІ
утвердить національну гідність, а вона вилікує нас, велику (нині, на жаль, тільки
числом) європейську націю, від задавненої хвороби комплексу меншовартості і
виведе Україну на світовий Олімп.
Вчений і публіцист має одну зброю – СЛОВО, а воно, як знаємо зі Святого
Письма, було в почині. Нинішню боротьбу за Незалежність заініціювали письменники, які ставляться до Слова як до божественного дару. Чи випадково вороги
українського народу завше намагалися знищити наше слово? Не вдалося. На сторожі УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА стояли інтелектуали: вони не дали йому загинути.
Останнє десятиліття знесилило АРМІЮ УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА, бо його захисники бездумно поринули в політику. Слово втратило оборонців, а держава не набула будівників. Українське слово відступило з тієї лінії, на якій воно утвердилося
після народження Товариства української мови імені Тараса Шевченка. Василь
Лизанчук – волонтер з тієї когорти Армії Українського Слова, яка не відступає,
намагаючись стримати навальний ворожий шквал. Його книга вийшла накладом
у дві з половиною тисячі примірників. Для 50-мільйонної України – мало, але
треба мужності, щоби в нинішніх умовах міцно тримати смолоскип, присвітити
зневіреним у нічній пітьмі, повертати їм пам’ять.
Така праця за напругою сумірна праці Франкових каменярів, які крок за
кроком прокладають шлях поступу. Нині, чого лукавити, вона невдячна і... небезпечна. Заздрісники нападають на думку, що не для їхнього куцого розуму, а
вороги українства не гребують нічим. Виявляється, що навіть запропонованих 19
правил українського правопису україножери (і доморощені невігласи!) не хочуть
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допустити до вжитку. “Московські асимілятори, – пише В. Лизанчук, – добре
засвоїли постулат: “Чия мова, того й влада, і того суд”. Тому вдаються до
морально-психологічного шантажу, нового ідеологічного терору, розпалювання
національної ворожнечі, щоби взяти політичний реванш, закріпити російське
етнокультурне панування в Україні і зберегти старі привілеї. При цьому спираються на зросійщеність українського суспільства та могутню дію стихії подальшого російщення. Вдало використовують кризу, спричинену промосковськими
ворожими силами у владних структурах, маніпулюють зниженням престижу
українськості внаслідок соціальних розчарувань. Знаходять підтримку серед розмитої, неповноцінної, продажної, корумпованої владної еліти, у якої відсутній
потужний український дух”.
Кожен читач може по-різному поставитися до такого діагнозу нашої націо
нальної хвороби, але справа не в цьому: хвороба задавнюється – і лікування
ускладнюється. Мусимо вилікуватися від безпам’ятства.
Олег Гринів
Молодь України. – 2001. – 13 квіт.

ПОВАЖАТИ ІСТИНУ ТА ГІДНІСТЬ ЛЮДИНИ
Серед усіх ланок засобів масової інформації найбільшу аудиторію має радіо.
Створене порівняно недавно, за неповних сто літ воно потіснило газету і згодом
навіть спричинилося до дискусій, у яких вчені передрікали пресі тяжку долю,
вважаючи, що її місце займуть радіо і телебачення.
Та час усе розставив на місце: в інформаційному просторі будь-якої держави
знайшли свою нішу і преса, і радіо, і телебачення, а тепер вже й Інтернет. Однак,
конкуруючи між собою, ці ланки ЗМІ є незамінимими і лише доповнюють та поглиблюють одна одну – радіо найшвидше передасть новину, телебачення – її зображення, газета зробить аналітичний огляд...
Однак у чому ж, усе-таки, секрет довголіття радіо, як зробити так, щоб слухачі завжди отримували насолоду від прослуховування радіопередач. На жаль,
таких наукових досліджень в Україні небагато – їх, образно кажучи, можна порахувати на пальцях однієї руки. Між тим життя не стоїть на місці – щороку із
вищих навчальних закладів виходять десятки радіожурналістів, а літератури, яка
б допомогла їм в оволодінні радіожурналістикою, немає. Цю прогалину істотно
заповнює підручник доктора філологічних наук, професора В.В. Лизанчука “Ра
діожурналістика: засади функціонування” (366 с.), що нещодавно побачив світ
під егідою Львівського національного університету імені Івана Франка та Академії
наук вищої школи України, і в якому повно і системно викладено концептуальнотеоретичні основи функціонування сучасної радіожурналістики.
Побудований підручник так, що теоретичний виклад матеріалу в ньому логічно поєднується з практикою радіожурналістики. Окрім того, усі положення, що їх висуває
автор, підтверджуються багатьма прикладами з українських та закордонних радіопередач. Завершуються розділи, а їх у книзі шість, списком літератури та добре продуманими
питаннями для обговорення, даючи відповіді на які, студентам необхідно ознайомитися
й з іншою літературою, прослухати й проаналізувати ті чи інші радіопрограми.
Відкривається науково-педагогічне дослідження, так водночас можна трактувати книгу В. Лизанчука, розділом “Радіомовлення в системі ЗМІ”. Передовсім
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у ньому критично аналізуючи визначення українських та зарубіжних теоретиків
мас-медіа, автор дає своє трактування сутності терміна “засоби масової інформації”.
Зазначимо, що це визначення видається досить повним і переконливим.
Відтак В. Лизанчук встановлює роль ЗМІ в суспільстві, розглядає взаємини
між ними і політичною системою суспільства, що особливо актуально нині, та
попри це залишається дискусійним як серед політологів, так і теоретиків журналістики. Тому в книзі наведено погляди деяких зарубіжних вчених з цього
питання. Зокрема, німецький науковець-публіцист Х. Кеплінгер запевняє, що
система ЗМІ постійно нав’язує політичній системі свої правила комунікації. Інший
німецький учений-публіцист Ф. Ранненбергер, навпаки, не бачить будь-якого
суттєвого впливу ЗМІ на політичну систему. На його думку, ЗМІ не сильніші за
політичну систему, бо вони не мають у своєму розпорядженні належного дієвого
механізму прийняття рішень.
Вказавши на “плюси” та “мінуси” цих та інших теорій, В. Лизанчук зауважив,
що оскільки призначення системи ЗМІ полягає у безперервному відображенні
суспільного життя у всіх його діалектичних зв’язках і взаємозалежностях, суперечностях і конфліктах впливати на формування громадської думки, то ЗМІ входять
як складова частина до системи ширшого порядку – соціального управління суспільством. При цьому система ЗМІ виступає, на його думку, як соціально-психологічна
система взаємодії, спілкування, взаємин людей у процесі інформаційного обміну.
ЗМІ сприяють солідарності, згуртованості суспільства, служать одним із засобів
соціалізації, допомагають самопізнанню та обміну культурно-духовним досвідом
між людьми. Процес же комунікації між журналістом і аудиторією безперервний,
циклічний і спрямований на соціальну практику.
Намагаючись акцентувати увагу на ролі радіо саме в українському інфор
маційному просторі, В. Лизанчук подає короткий історичний огляд українського
радіомовлення від перших його передач до нинішнього дня, позитивно відгукується
на виникнення недержавних, приватних радіостанцій, хоча й переймається тим,
що журналісти приватних радіостанцій здебільшого розповідають своїй аудиторії
про інтриги й закулісну боротьбу і лише зрідка звертаються до дійсно важливих
проблем національного державотворення. При цьому В. Лизанчук не ідеалізує й
державні радіостанції, говорить про недоліки у їхній роботі.
Відштовхнувшись від історичної панорами розвитку українського радіо, в
окремому розділі В. Лизанчук розглядає структуру сучасного радіомовлення нашої держави, зокрема систему його підпорядкування, джерела фінансування тощо.
Глибшому проникненню в тему сприяє добре підібраний ілюстративний матеріал,
серед якого, наприклад, низка схем, що відображають структуру Національної
радіокомпанії України, творчо-виробничого об’єднання художніх колективів
“Музика”, творчо-виробничого об’єднання інформаційно-публіцистичних програм
Національної радіокомпанії України, творчо-виробничого об’єднання “Промінь”
тощо, а також структуру деяких обласних державних телерадіокомпаній: Донецької,
Волинської, Івано-Франківської, Рівненської, Закарпатської та й окремих недержавних радіоінформаційних центрів. Окрім цього, в книзі наведено тематичні
плани редакцій багатьох обласних радіоорганізацій і грунтовно проаналізовано їх.
В окремих розділах автор визначає принципи діяльності радіоорганізацій та
досліджує функції радіомовлення. При цьому він доводить, що принципи діяльності
радіоорганізацій нерозривно пов’язані з нормами службової чи професійної етики
журналіста, його світоглядною позицією, національно-духовним переконанням,
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державотворчим мисленням, фаховою обдарованістю, інтелектом, здатністю зав
жди бути готовим до праці.
Творчий процес, на думку автора книги, повинен грунтуватися на органічному
поєднанні свободи слова, плюралізму думок, гласності і журналістської етики,
основними принципами якої є повага до істини і гідності особи, захист національних інтересіі України.
Автор книги має рацію, що, реалізуючи принципи діяльності радіоорганізацій,
кожен журналістський матеріал повинен бути спрямований не на роз’єднання, а на
згуртування українських громадян, порозуміння, злагоду, інтеграцію областей для
розбудови своєї держави, вирішення соціально-економічних, духовно-культурологічних проблем, формування національно-державницького мислення як мислення
гуманістичного, демократичного, громадянського, господарського, відповідального
за особисту долю, за долю родини, України.
Загалом розкриті у книзі теоретико-методологічні принципи з принципами,
які проголосили на Європейській конференції у Празі (1994) представники країн
– членів Ради Європи, і є основою діяльності радіоорганізацій України.
Щодо функцій ЗМІ, то серед науковців і досі немає одностайної думки. Так,
академік А.Москаленко виділяв такі функції, як організаторську, виховну, пропагандистську, контрпропагандистську, соціологічну, інформаційно-пізнавальну й
соціально-педагогічну. Інший поділ пропонує А. Роскошний, ще інший – зарубіжні
вчені. Взявши з цих теорій раціональне зерно, В. Лизанчук пропонує і свою версію,
підкреслюючи, що радіомовлення виконує такі функції: інформування, вираження
і формування громадської думки, пропагандистську, агітаційно-організаторську,
просвітницько-педагогічну, виховну, естетичну, розважальну, спілкування й інтегруючу. Усі названі ним функції в книзі всебічно і скрупульозно проаналізовані.
Висвітлюючи різновиди радіомовлення та акцентуючи увагу на факторах, які
впливають на нього, В. Лизанчук обгрунтовано виокремлює такі види українського
радіомовлення, як інформаційні, політико-ідеологічні, історико-культурологічні,
соціально-економічні, освітньо-пізнавальні, релігійні та ін. Для підтвердження
своєї тези В. Лизанчук проаналізував десятки програм різних радіокомпаній, чим
водночас певною мірою й розкрив секрети журналістської майстерності радіожур
налістів з різних регіонів держави, що, безумовно, зацікавить не лише тих, хто
мріє про фах радіожурналіста й робить для цього перші кроки, а й тих, хто уже
працює в царині українського радіомовлення.
Чітко відображено в книзі і характерні особливості радіо як засобу масової
інформації. Відчувається, що В. Лизанчук має неабиякий творчий досвід практичної
роботи в радіожурналістиці. Саме такий сплав теорії і практики спричинився до
всебічного розкриття задекларованої автором теми.
Серед поданих у книзі додатків – витяги з Конституції України і закони,
які торкаються тих чи інших сфер радіожурналістики. Це допоможе українським
журналістам успішно працювати у правовому законодавчому полі держави, не порушуючи його вимог, не виходячи за межі морально-етичних критеріїв. Отож книга
В. Лизанчука – корисний підручник для студентів-журналістів, добрий порадник
і творчим працівникам електронних ЗМІ України.
Іван Крупський
За вільну Україну. – 2001. – 16 трав.
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БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНСЬКУ УКРАЇНУ ТРИВАЄ!
Василь Лизанчук. Завжди пам’ятай: Ти – Українець! Друге доповнене видання – Львів: Мальва, 2001. – 680 стор. Над заголовком: Львівський національний
університет імені Івана Франка. Науково-дослідний центр періодики Львівської
наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. Серія: Сучасні публіцисти.
Хоча Україна переживає важкі часи під оглядом економічним, не позбулася
вона ще й політичних труднощів, бо при владі залишилися ті ж самі комуністи,
що були й раніше. Правда, деякі з них перефарбувалися на синьо-жовто, але ще й
сьогодні плачуть за СРСР. Вони вийшли з компартії, заграваючи на українському
патріотизмі, де цього вимагають обставини, і зуміли затримати для себе теплі місця.
Іншими словами, вони вийшли з компартії, але компартія ще не вийшла з них, і вони
продовжують політику, де тільки можуть, щоб національна ідея “не спрацювала”.
Проте деякий поступ можна завважити в різних ділянках національного життя.
Проголошена свобода слова і думки дає змогу молодим людям, дійсним патріотам, дошукуватися правди, щоб заповнити білі плями в історії нашого народу,
щоб піднести національну свідомість його і закріпити українську державність. До
таких каменярів, що лупають скалу українського невігластва, належить, у першу
чергу, Анатолій Погрібний зі своїми радіодискусіями та виданою працею “Якби
ми вчились так, як треба” (Київ, “Просвіта”, 1999 і 2-ге видання “Про наболіле,
або якби ми вчились...” Київ, “Просвіта”, 2000). Це збірка-цикл його радіопередач, книга роздумів з приводу наболілих проблем українського державотворення,
реальних позицій українства, що їх воно посідає сьогодні в царині мови, культури
та духовного життя взагалі.
До того роду публікацій належить також праця професора Львівського університету Василя Лизанчука “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”, що появилася у серії
“Сучасні публіцисти” Науково-дослідного центру періодики Львівської наукової
бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України (Львів, 2001). Це доволі об’ємиста книга
на 680 сторінок. Вона поділяється на три більші розділи: І. “Стоголосо дзвени,
рідна мово!”, II. “Нам усім пора для України жити”, III. “На поталу катам більш
себе не дамо” і “Додаток”.
Перші два розділи – це аналіз русифікаційної політики раніше царським і
совєтським урядами, спрямованої на знищення української мови й культури та витравлення національної духовности й самосвідомости. “За 70 років комуністичної
тоталітарної системи і більш як три століття царського режиму певні психологічні
комплекси проникли в генетичний рівень українського народу, – стверджує Лизан
чук. – Тому важко позбутися почуття вторинности, меншовартости, малоросійства,
бездержавности й імперсько-комуністичних мітів про мудру ленінську національну
політику, які досі гальмують політичні та економічні реформи в Україні” (стор.
271). Усе це виходить наверх сьогодні, коли настав час використати свободу слова,
простудіювати минуле свого народу. На жаль, в Україні народ терпить на брак
ініціятиви не тільки в економічній ділянці, але також і в теоретично-політичній.
Сьогодні, як це стверджують чужинці, українці – це культурний і освічений народ, і причини браку ініціятиви слід шукати в колоніяльному стані України за
царських часів, почавши від панування Петра І, а кінчаючи на розвалі СРСР. А
духовність замінити не так то вже легко.
Третій розділ цього твору, який називається “На поталу катам більш себе не
дамо!” (стор. 452-604) – історичний за своїм змістом, це радше погляд у минуле, бо
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відноситься до воєнних і передвоєнних років, коли один колоніяльний стан мінявся
іншим, польський совєтським, а той знову німецьким і кожний з тих окупантів
плянував витягнути з України якнайбільше користи для себе. З другого боку, йшли
намагання українських діячів закріпити національну свідомість народу й готуватись
до боротьби за національну свободу. Цей розділ дещо відмінний від попередніх
двох і, на нашу думку, становить собою окрему цілість. Він, властиво, повинен
бути вступом до перших двох, бо показує культурно-освітній стан України як і
політичні умовини перед і під час Другої світової війни. Він міг би бути опублікований як окреме видання.
“Додатки” – це “Постанова уряду Ради Міністрів УРСР з 12 лютого 1991 р.” та
“Державна програма розвитку української та інших мов” і “Рішення Конституційного
Суду України щодо застосування державної мови органами державної влади...”
Офіційне тлумачення 10-ї статті Конституції України тощо. Отже, ухвали у справі
вживання української мови є, але, на жаль, немає чинника, який перевірив би
наскільки ці закони виконуються і тому, мабуть, не виконуються.
Недоліком, позаяк цікавої і потрібної під сучасну пору праці, є брак принаймні поіменних покажчиків, а в такого роду творах повинен бути також і предметний покажчик. Українські наукові праці тратять дуже багато часу на тому, що
в них, звичайно, не має покажчиків, які улегшують науковцям у їхніх дослідах.
Незважаючи на це, праця академіка Лизанчука є цінним надбанням україністики,
бо вияснює труднощі, в яких знайшлася українська людина.
Видання присвячене світлої пам’яті мертвим і живим борцям за незалежність
України, високодостойним жителям рідної Івано-Франківщини.
Василь Верига
Вісті комбатанта. – 2002. – № 1. – С. 59–60.

КРОКИ ДО ВИЗНАННЯ
“Ви своїх людей робите винними козлами, обзиваєте тих, хто говорить російською мовою... Це тільки вороги нації так можуть робити і творити – пани націоналісти, екстремісти. А нездорові настрої підігрівають такі пани, як Ви. Простим
людям все одно, хто як говорить, аби добра людина була, не дворушничала” (с. 222).
“Кратко: хороший человек несёт народу мир и дружбу; плохой – несёт вражду и рознь. А ваша статья в газете несёт людям горе. Уже появились беженцы с
Западной Украины, а это значит – в ваш адрес появились проклятия, а значит
Васыль Лизанчук является врагом человека... Разве тебе не пришлось бы у пана
свиней пасти, если бы не русские? Кончай мутить народ! Ганьба тебе и проклятие!
Мир настанет между людьми только тогда, когда все будут разговаривать на русском языке, как ты перестанешь проявлять национализм!.. Только добровольное,
свободное владение двуязычием спасёт тебя и других от ганьбы” (с. 226).
“Невже Ви вірите, що на ненависті до комуністів, якою пронизаний Ваш
матеріал, анафемі Комуністичній партії, членом якої Ви були, можна збудувати
щось путнє?” (с. 279).
“Не буду більше хвалити... Але дуже радий, що Ви зуміли виробити свій шлях
і маєте чимало прихильників. Однодумців у Вас буде ще більше... У моїй особі,
моїх синів (молода генерація), моєї сім’ї маєте великих прихильників, однодумців.
Ідіть твердо вперед, не звертайте уваги на злостиву критику” (с. 228).
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“Буду всегда рад видеть Вас в Москве. Крепко дружески обнимаю! Иван
Кузнецов. 29 апреля 1992 г.” (с. 273).
“Ваші слова знайдуть і знаходять масово родючі ґрунти, бо так, як Ви, думає
багато українців-патріотів,.. але так дохідливо, справедливо, щиро і душевно викласти свої думки не можуть.
Читаєш статтю і з усім згідний... Стаття надзвичайно актуальна в нинішній
складній ситуації і заставляє тих, хто ще “хитається”, замислитися, оцінити минуле, зробити правильний вибір і активно сприяти розбудові нашої вільної України”
(с. 284).
Це уривки з листів до Василя Лизанчука, оприлюднених у книзі “Кроки... Василь
Лизанчук – публіцист, вчений, педагог” (Львів, 2001. – 968 с.). Один із законів логіки
– закон виключеного третього – формулюють зазвичай так: з двох висловлювань, які
суперечать одне одному в той самий час і в тому самому відношенні, одне неодмінно
істинне. Котре із двох суджень про Василя Лизанчука, про його творчість, його науково-педагогічну діяльність є істинним, дійде висновку читач, ознайомившись із книгою
про відомого вченого та публіциста, борця за відновлення прав українців, української
мови, за національне відродження України, за те, щоб саме слово Україна було не
лише назвою території, на якій мешкає близько 50 млн людей.
Читаючи праці В. В. Лизанчука періоду кінця 80 – початку 90-х років, легко розумієш пафос публікацій на теми утвердження державності, захисту права
української мови на вільний розвиток у вже напівдемократичному суспільстві.
Ознайомлюючись із виступами Василя Лизанчука початку XXI ст. на ті самі
теми, розумієш Василя Лизанчука, але не можеш збагнути суспільства. Минуло
десятиріччя відтоді, як Україна здобула незалежність, а публіцист захищає ті самі
цінності, що й тоді, скажімо, 15 років тому, коли про незалежність реально майже
ніхто ще не думав. То чи є поступ у нашому, українському, суспільстві? Чому ми
маємо в незалежній, самостійній державі чинити спротив зросійщенню, ледве не
сильніший, ніж 15 років тому? Чому наступ на українську мову триває? Що справді
“навіки кували кайдани” (назва однієї з книг В. В. Лизанчука)?
Наприклад, розвіялися останні сподівання на те, що реформа українського
правопису колись відбудеться. І розвіялися вони не після того, як частина українського суспільства вирішила, що ця реформа віддалить українську мову від
російської, а через те така реформа є дуже шкідливою. Як же можна втікати від
Росії в Європу!? З Росією навіки разом! І в її радості, і в нашому горі! Всі сподівання вкрилися шаром пилу, який зітруть хіба що майбутні покоління українців,
тільки після провалу задуму про реформу російського правопису. Невелика надія
ще була на те, що запропоновані РАН зміни до російського правопису пройдуть. А
наші правителі, як завжди, змавпують те, що вже відбулося в Росії. Хоча російська
реформа ще зовсім юна, а українська вже встигла відростити бороду, але ми погодилися б “у інтересах справи” пропустити росіян уперед. Тільки б зрушилася наша.
Проте філолог Людмила Путіна вказала на невчасність такої реформи, оскільки
російська мова зараз перебуває в розвитку. Аргумент, звісно, вбивчий, адже не
розвиваються тільки мертві мови. Та, що найцікавіше, це все дружина російського
президента сказала не тільки про російську реформу. Це вона дала вказівки нашим “реформаторам” з уряду. І назву можна підшукати цьому явищеві відповідну.
Можна сказати, що це вторинність, несамостійність у політиці, нехтування власних
інтересів. А можна це все називати зваженістю, багатовекторністю та ін. І ще одна
цікава деталь. РАН пропонувала змінити написання деяких іншомовних слів: писа-
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ти журі, парашут тощо. Це вже з десять років тому зроблено в українській мові.
Вагомий аргумент: в українській мові вже десять років пишуть журі, парашут
і ніхто від цього не помер. Але в жодному російському ЗМІ, в жодній науковій
дискусії цей аргумент не пролунав. От вам і близькоспоріднені слов’янські мови.
Що б не робилося в українській мові, для росіян це не указ. Вони й не думають
хоч якось зважати на нас, брати нас до уваги. Ми брати і сестри з ними тільки
тоді, коли хтось у черговий раз хоче заманити нас у якийсь союз – байдуже, чи
він буде повноформатним, чи тільки митним.
Тому й можна вкотре зрозуміти Василя Лизанчука, і не хочеться розуміти нашого суспільства, наших найвищих достойників. Раніше ясною й зрозумілою була
його позиція борця за незалежність, за права української мови. Тепер зрозуміла його
невдячна місія “гавкати раз в раз, щоби вона не спала” і “не любити її з надмірної
любови”. Її – це, звісно, за Франком, Україну. Але йдеться не про ту Україну, яка
мала б бути, а про ту, яка є. Якщо навіть не згадувати про соціальні проблеми, то
все одно ми не можемо погодитися багато з чим, нині наявним в Україні. Скажімо,
зі зросійщенням культури, із денаціоналізацією, деукраїнізацією в політиці тощо.
Абсолютну більшість своїх праць Василь Лизанчук якраз і присвятив цим проблемам. Найвідоміші з його книг “Засоби масової інформації про русифікаторську
політику в Україні”, “Навічно кайдани кували: Факти, документи, коментарі про
русифікацію в Україні”, “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”. Не можна сказати,
що хоча б одна з цих праць пройшла непоміченою, вони справили позитивний
уплив на наше суспільство, навернули до українства багатьох людей. Василя
Васильовича, його журналістську й дослідницьку працю належно оцінила громадськість. Він має звання “Заслуженого журналіста України”, є академіком Академії
наук вищої школи України. В. В. Лизанчук лауреат Огієнківської премії в галузі
науки, вчений має Нагороду Ярослава Мудрого АН Вищої школи України, інші
відзнаки. Зрештою, Василь Лизанчук має таку книгу про себе, як “Кроки”. Це
також нагорода йому за його подвижницьку працю. Докладна бібліографія його
праць, зібрана в цій книзі, налічує сотні назв. Подано тут також і всі публікації
про В. В. Лизанчука, листи до нього, рецензії, відгуки, анотації. Передмову до
“Кроків” написав один з найвідоміших учених України професор А. Г. Погрібний.
Василь Лизанчук як публіцист, учений, педагог чесно заслужив таку книгу
про себе.
Анатолій Капелюшний
Кандидат філологічних наук, доцент
Молодь України. – 2002. – 21 трав.,
Вільне слово. – 2002. – 22 трав.,
Народна газета. – 2002. – № 21.

ПОЗОЛОТА ПАСТКИ
Останнім часом довго думала: хто я? Українка. Соромно признатися, але раптом збагнула – не знаю рідної мови. Ні, звісно, початковий запас знань у школі, як
і всі учні, отримала... Але не давало спокою те, що говорити рідною мовою можу
тільки з обмеженою кількістю людей.
Довелося якось стати свідком знайомства у поїзді донецьких юнаків з дівчиною,
які, подорожуючи в одному купе, не могли, звісно, не спілкуватися. Спочатку гово-
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рили російською, потім дівчина, заговорившись, почала переходити на українську.
Вона хотіла сподобатися їм, хотіла бути схожою, але непомітно для самої себе,
захоплено щось розповідаючи, перейшла на так званий суржик, дуже схожий на
наш, місцевий, олександрійський. Дивно, а я чомусь згадала себе. В одному місці
я розмовляю українською, в іншому – російською, а там ще якось... І вже довгий
час не можу визначитись: яка з цих мов мені ближча? Та дівчина стала ніби моїм
відображенням у дзеркалі, з усіма недоліками і вадами, які кожна жінка помічає
за поганого настрою. Вона – ніби погляд з боку на саму себе...
Дівчина вийшла з купе, а їй услід регіт. “Колхозница!..” – вигукнув один з
попутників, і всі засміялися, підтримуючи “дотепного” друга. А я не знала, куди
подіти очі, хоч сміялися не з мене.
Десять років ми живемо в незалежній Україні, але й до цього часу українська
мова не набула статусу загальновживаної. Чому так? Тут доречно було б пригадати
деякі факти з історії русифікації нашої держави. Хоча навіть сам термін “русифікація”, на думку професора Б. Романенчука, виявляється, завузький і неправильний. Зокрема, він стверджує, що правильним є термін “російщення”. Походить
він від актуальної назви країни й держави Росія, яка й виконує дію російщення,
а термін “русифікація” тут зовсім невдалий, бо започаткований від давньої назви
нашої країни Русь, а колишнє Московське князівство такої назви офіційно ніколи
не мало і Руссю в дійсності ніколи не називалося.
Василь Лизанчук у своїй книзі “Навічно кайдани кували” наводить такі історичні факти. Московський цар Петро І прийняв цю грецьку назву нашої країни
з політичних мотивів для своєї імперії. Зобов’язав усіх своїх послів у Європі провести широкомасштабну роз’яснювальну роботу, підкресливши, що “во всех газетах
печатают государство наше Московским... Извольте у себя сие перестеречь, чтобы
печатали Российским”.
Для того, щоб постати перед світом прогресивним діячем Петро І після
Полтавської битви купував у Європі журналістів і наказував, аби ті висвітлювали
діяльність Мазепи та історію України з його, Петрового, погляду.
Як бачимо, історія повторюється й сьогодні. Усім нам добре знайомі піарівські
кампанії ідеологічної підтримки російськомовних політичних чи культурних ідолів.
Тих, що “купують” свиту для висвітлення їх діяльності в ім’я та на благо України.
За п’ять останніх років особливо гостро постали питання, на які держава і
суспільство дотепер не звертали уваги. Мовляв, чого журитися: якось воно перемелеться, якось воно буде. І гірко помилилися. Фактично, втратили інформаційний простір, а отже – й ідеологічне поле. Далі у книзі В. Лизанчука наводиться
сумна статистика аналізу інформаційного простору. Переважна більшість передач транслюється російською мовою, лише 8–10 % – українською. Серед понад
10 тис. видань в Україні реально 20 % – повністю україномовні, 59 % – двомовні
(практично російськомовні), 7 % – російськомовні. Страж з нафтовою трубою,
страж із газовою магістраллю або з великим гаманцем стоїть на варті російської
мови в Україні.
Ще вчора, у передвиборних перегонах, багато політичних об’єднань у своїх
програмах також мали за мету добиватися надання російській мові статусу другої
державної. Цим вони завойовували свої рейтинги серед населення східної і центральної України, де російська мова є досить поширеною.
Отож, маємо чи не “найкращий” шанс перетворити свою мову на “колхозну”
й неприйнятну для спілкування, маємо шанс її втратити...
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Позолота пастки, яка одурманює й винищує українство... Бо ж найчистішим і
єдиним джерелом розвитку нації є рідна мова. Саме у мові народ закодовує свою
духовність, історію й багатовіковий досвід, здобутки культури та світоглядні ідеї,
самобутність та неповторність.
Антоніна Пілецька
Вільне слово. – 2002. – 29 трав.

ПРАВДИВЕ СЛОВО – НЕ ЛУКАВЕ
“Оптимальним варіантом утвердження демократичних, загальнолюдських цінностей, морально-духовних чеснот є національна держава, а їхнім гарантом – національні уряди”, – таким твердженням розпочинає свою нову науково-публіцистичну
працю “Не лукавити словом” доктор філологічних наук, професор Львівського
національного університету імені Івана Франка Василь Лизанчук . Передмову до
цієї книжки написав Роман Лубківський – відомий громадсько-політичний діяч,
поет, лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка.
Життя народу, нації, держави як консолідуючої сили української національної
спільноти стало для автора об’єктом постійного, глибокого і всебічного дослідження
не лише з мотивів суто академічного зацікавлення. Ця невичерпна і гостроактуальна тема торкається духовного єства, збурює почуття і переживання автора за
сучасний стан Української держави та її майбуття. Не випадково епіграфом до його
нової книги стали слова В. Яворського: “Україна – це Ти!”. Їх можна віднести і
до інших, раніше опублікованих праць автора.
Відомий український публіцист XX ст. Д. Донцов слушно зауважував, що “людина
мусить виробити собі власне чуттєве відношення до окруження, мусить чогось хотіти,
щось поборювати, в щось вірити, щось кохати і щось ненавидіти, щось похваляти і
щось осуджувати. І то гаряче і пристрасно, щоб було видно, що це щось палить її мозок
і серце”. Сучасні реалії українського життя не тільки палять душу В. Лизанчука, а
й змушують його звертатися до широкого загалу і говорити про ті біди й важкі проблеми, які переслідують сучасне українство. Розуміючи підстави соціальних змін і
поворотів, які переживає Україна, автор намагається дати вичерпну характеристику
процесів національного відродження й утвердження таких важливих його складових,
як українська мова, культура, політична думка, національна самосвідомість та ін.
Василь Лизанчук продовжує і розвиває ті студії, що так чи інакше висвіт
лювалися на сторінках його книг “Навічно кайдани кували”, “Завжди пам’ятай:
Ти – Українець!”, “З-під іга ідолів”, які викликали зацікавленість широкої громадськості, гострі дискусії, рецензії, відгуки, багату читацьку пошту. Він вкотре
нагадує багатьом про “гріхи вольнії і невольнії перед Україною”, які примушують
нас до пильності, пам’ятати, що ворог знову “точить зуби на Україну...”. Автор
нагадує цим про те, що настав найвищий час розв’язати сучасні болючі проблеми
українського народу, бо патріотизм – “то важке ярмо”, яке доля поклала на наші
плечі. Зміст, сенс, перспектива розвитку та майбутнє взагалі для народу можливі
тільки тоді, коли пошуки й сумніви, бажання і прагнення, наполеглива праця
кожного будуть об’єднані спільною волею і зосереджені на життєво необхідному.
Сьогодні – це подолання глибокої системної кризи в Україні й визначення
чітких перспектив історичного поступу, усунення паразитуючих на національному
й державному організмі “бісів наших днів”.
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У рецензованій праці сім розділів, кожний з яких торкається проблем гострих,
болючих, життєво важливих для сучасного українського суспільства: “Розвиваймо
національне розмаїття світу!”, “Чому москаль добром і лихом з козаком не ділився?”, “Чи відмовиться Росія від економічного поневолення України?”, “Якою мовою
розмовляють росіяни в Росії, французи – у Франції, турки – в Туреччині?”, “Кому
належить інформаційний простір в Україні?”, “Спілкуймося із Всевишнім рідною
мовою!”, “Коли ж таки у своїй хаті буде й своя правда, і сила, і воля?”. Такі запитання у назвах – не риторичні. Відповідь на них украй необхідна, однозначна
і чесна, вже сьогодні. А вона можлива лише на основі дійсного знання фактів й
історичних реалій та закономірності їх появи, а водночас викриття намірів і дій
тих можновладців, які прагнуть задовільнити своє честолюбство, свою користь і
зберегти привілейоване становище в Україні, зловживаючи соціальною демагогією
і “заштовхуючи в її обійми” народ. Неупередженість, наукова об’єктивність, найвище толерування фактичних свідчень, громадянська мужність дозволяють автору
зрозуміло й логічно структурувати своє дослідження і повно відтворити зіткану із
суперечностей, часто затемнених, перекручених і сфальсифікованих реалій картину
нашого минулого і сьогодення. Визначаючи дві світові тенденції, які дедалі повніше виявляються у XXI ст., – глобалізацію економіки, торгівлі, інформаційних
процесів, політичних прагнень керувати світом і ренаціоналізацію, тобто духовне
і національне відродження народів та народностей і творення ними новітніх держав, автор наголошує, що вони не збігаються, а часто “є протилежними за дією”,
навіть ворожими, особливо коли стикаються національні інтереси і наміри втілити
у практику доктрину нового світового порядку. Насправді йдеться про підпорядкування світу одному гегемону, на роль якого претендують США і Росія. Остання
виявляє особливу агресивність в утвердженні під прикриттям збанкрутілих, латано-перелатаних гасел т. зв. “русского мира”, в збереженні й розширенні впливів
на території колишніх колоній, реанімації давно запліснявілого слов’янофільства
й ін. Небезпечним є те, що чимало політичних гендлярів в Україні запопадливо
прислужують цим намірам і пропагують відповідні теорії. Глобалізація як версія
ідеалу майбутнього людства, вважає В. Лизанчук, може завдати йому величезних
втрат, призвести до збіднення і примітивізації, незважаючи на певні економічні
здобутки. Глобалізація і відкрите суспільство як панацея від бід і проблем сучасності не витримують критики. Світ ставатиме все перекошенішим, коли невеликий
відсоток багатіїв, який зараз володіє майже 90% світових багатств, ставатиме ще
заможнішим. Історичний досвід людства показує, до чого призводить прагнення
оволодіти якомога більшою частиною світу, що спровокували доктрини світового
панування у XX ст. Автор, залучаючи різноманітні статистичні дані, документи
офіційного характеру, дослідження різних спеціалістів, розмірковує над можливими
перспективами світового розвитку і місцем сучасної Української держави в ньому.
Він не нав’язує своїх рецептів гармонізації людських і міждержавних відносин, але
висловлює тривогу з приводу того, що т. зв. “фінансовий Інтернаціонал” – купка
людей, які отримують надприбутки, нічого не виробляючи, – і що МВФ і Світовий
банк та деякі інші інституції можуть спричинитися до творення “уніфікованого
варива” замість національно розмаїтого світу.
“Утвердження національної свідомості” може стати захистом перед руйнівними
впливами відцентрових сил, пов’язаних із глобалізацією. Не треба забувати і про
те, що окремі сучасні автори-антиглобалісти договорилися до того, що невдовзі світ
розпадеться на таку кількість малих і дрібних держав, в якому чи не кожне село і
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циганський табір стануть незалежними державними утвореннями. Як прихильники
глобалізації, так і їхні вкрай радикальні опоненти затемнюють проблему, яка реально
існує. Перед людством постає завдання гармонізації процесів новітніх перетворень
для блага людини, а не на користь “грошових мішків”, розвитку культурно-духовних якостей особи, її слова, гуманної сутності на противагу новітнім сурогатам, які
штовхають людей у дурман релятивізму й цинічного споживацького практицизму.
Автор розмірковує над питанням, який вклад у світову культуру може внести
Україна, які здобутки вона має у цій сфері, чи сприяють цьому історичні коріння
нації та національні традиції. Він особливо уважно підходить до проблеми розвитку
й утвердження духовності і стану української мови в умовах, коли Україна мусить
вибрати свій стратегічний шлях. Його висновок про те, що негативним впливам
глобалізації може протистояти “лише економічно міцна, національно гідна, патріотична і згуртована спільнота, організована у власній державі”, – незаперечний.
У таких умовах можливе виховання політичних і державних діячів, головними
якостями діяльності яких стане уміння працювати, думати і відповідати. “Наш
характер – це результат нашого способу життя”, – вважав Арістотель. Це потрібно
пам’ятати сьогодні, оскільки сучасний світ ускладнюється настільки швидко, що
без чіткого визначення свого місця у ньому ми можемо перетворитися у підпорядкований матеріал для інших, у “підніжку і грязь “зайд-чужинців та їхніх наймитів”.
Поява такої важкої проблеми, як міжнародний і державний тероризм, може
призвести до руйнації громадянського суспільства, відкидання ідеї правової держави, і в остаточному підсумку – до нагромадження нездоланних перешкод стосовно
розв’язання на засадах моралі, духовності та справедливості національних і соціальних проблем. “Терор породжує тероризм”, – вважає 3. Бжезинський. А розмірко
вуючи над сторінками книги В. Лизанчука, доходимо висновку, що це явище призводить до глибокої внутрішньої спустошеності особистості і соціального організму. Це
шлях у безвихідь, тому Українська держава мусить визначити чіткі орієнтири своєї
політики щодо цієї проблеми, а українці – запитати себе: чи потрібна участь їхніх
збройних сил у різного кшталту оборудках “умиротворення” за межами України.
У 2-му, 3-му і 4-му розділах дослідник, згрупувавши масштабний і різноманітний матеріал, де кожна цифра і кожне слово відображають соціально-культурну і
політичну реальність, яка мала місце в житті українського народу, здійснив вдалу
спробу встановити відповідну взаємозалежність між історією і тими силами, які
впливали на її хід. Він виявив ритм історичних чергувань і змін, які торкалися
безпосередньо українства. Автор намагається знайти відповідь на питання, чому
сучасні державні провідники, як і частина українського суспільства, так і не вийшли із совкового минулого, занурилися у кон’юнктурщину, політичні спекуляції,
шахрайство і словоблудство. Замість національно відповідальних дій і вчинків
владні верхи демонструють споживацьку захланність і безпрецедентну зажерливість, цинічне нехтування потребами духовності й соціального благополуччя народу.
Сучасні можновладці України можуть із цинічною відвертістю виказувати схвалення Переяславської угоди 1654 p., високо оцінювати діяльність В. Щербицького,
яка буцімто принесла користь українському народові, й відзначати державні радянські свята. Ці та інші кроки на найвищому державному рівні здійснюються у
тому ж напрямі російщення, яке було і є невід’ємною складовою частиною політики
північно-східного сусіда. У книзі В. Лизанчука читач знайде повний список тих
заходів, які реалізовувала російська влада, щоб остаточно поневолити Україну й
перетворити її у безлику провінцію імперії. Сатанинська методичність у їх реалізації
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простежується як у часи панування російського царизму, так і в період комуністичного тоталітаризму. Українське суспільство за роки незалежності так і не спромоглося
остаточно визначитися у своєму ставленні до цих дій. Навіть страшна трагедія голодомору 1932–1933 pp., винищення мільйонів безневинних українців упродовж 70-ти
років московсько-більшовицької влади все ще не сприймаються частиною суспільства,
окремими політиками і науковцями як акт антиукраїнського геноциду, який має бути
визнаним світовою спільнотою, Організацією Об’єднаних Націй.
Численні документи, статистичні викладки, свідчення очевидців, які автор
наводить на сторінках книги, ще раз засвідчують, з якою жорстокою байдужістю
і садистською злорадністю опускали поневолювачі Україну у прірву принизливого
животіння. Віддана на поталу чужинецьким зайдам при допомозі та сприянні доморощених шкурників і душепродавців, багата і прекрасна країна втрачала свої
історичні здобутки, пам’ять, національні цінності, традиції, силу й здатність до
опору. “Довічна трагедія Переяслава”, наголошує дослідник, спричинилася в історичному розвитку до наслідків, які відчуває і сучасне українство. Він наводить
слова письменника В. Яворівського про те, що тоталітарній системі вдалося “таки
створити українця “під себе” – мовчазного й покірного, глухонімого й терплячого:
без землі й національної гідності”. Це результат державного терору проти українства
з боку Росії, колоніально-адміністративного апарату, сформованого з доморощених
прислужників режиму, який став слухняним знаряддям геноциду і тероризму.
Коли в серпні 1991 р. з’явилася реальна можливість скинути з себе жахіття
минулих бід і вступити на шлях гідного людського поступу, національного відродження й оновлення, совки тоталітарного режиму, всі ті, хто був при владі в
часи комуністичної диктатури, миттєво переорієнтувалися, врахувавши нові реалії.
Процес деколонізації, який розгорнувся в Україні, уже 1994 р. був припинений.
В. Лизанчук пов’язує такий поворот із заявою Президента Л. Кучми про те, що
національна ідея не спрацювала, й про необхідність надати російській мові статус
офіційної (державної). “Сьогодні Україна, – зауважує автор, – виглядає як національна, економічна і соціальна руїна.” Більш того, як писав соціолог Ю. Саєнко:
“Для переважної більшості громадян України майбутнє не існує. Перед майбутнім
залишається тільки страх... В атмосфері невизначеності й страху перебувають і
деякі наші державні мужі – гравці у політичну рулетку... Це страх втратити все,
збанкрутувати... Зневіра й знеохочення поселилися в душах людей”. І справді: на
що сподіватися тим мільйонам українців, які заробляють хліб насущний важкою
працею далеко за межами Батьківщини, до чого прикласти свої знання й уміння
40 відсоткам дипломованих спеціалістів, які не мають роботи в сучасній Україні?
“Вихолощені релігія, філософія, психологія, мораль українського життя, порушені
національні традиції у сім’ї, тобто у тій царині, де етнос, народ, нація відтворюється,
завели нас у духовну прірву, призвели до кризи особи, яку дуже важко нині подолати”, – так відповідає В. Лизанчук на непрості запитання, які стоять перед українським
суспільством. Коли гігантська біда скручує і гризе країну, “обранцями долі” стають
табачники, медведчуки та їм подібні, які розігрують із себе великих політичних осіб,
замало не батьків нації і рятівників народу. Насправді ставлеників кланів, які розпинають і грабують Україну, мало турбують проблеми творення соборної держави, яка
була б очищена від номенклатурної і чужинецько-мафіозної скверни, другорядності й
загумінкованості. У нині правлячих “генералів” і “полковників”, які невідомо якими
арміями командували, свій інтерес – остаточно приватизувати владу і державу. Тож
недарма віце-прем’єр Д. Табачник заявляє, що в Україні є прошарок політиків, для
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яких “патріотизм став професією”. Не подобається багатьом можновладцям патріотизм,
і вони намагаються зробити з нього лайливе слово. Деякі заходи сучасної української
влади в сфері економіки, про які пише В. Лизанчук, переконують у тому, що для неї
поняття патріотизму, національних інтересів абсолютно чужі. Для них є інші цінності,
вони підвладні іншій силі. Те, що в економічному житті держави розпаношується іноземний капітал, особливо російський, не може не викликати тривоги за її майбутнє.
Якщо сьогодні російський посол В. Черномирдін повчає українців, якою мовою вони
повинні користуватися, то чи не станеться так, що невдовзі “московські благодійники”
будуть диктувати умови, що Україна повинна виробляти і споживати. Цій проблемі
відводиться значна увага у книзі “Не лукавити словом”.
Василь Лизанчук – один із небагатьох українських дослідників, який намагається
не тільки всебічно проаналізувати процеси інтернаціоналізації економіки й засилля
російського капіталу в Україні, а й показати, як жорсткий політичний прагматизм сучасних російських державних лідерів використовується для дедалі тіснішої прив’язки
України й підпорядкування її глобальним російським інтересам. Тож планомірне
безсоромне розграбування Української держави впродовж одинадцяти років замість її розбудови відбувається не без участі зовнішніх сил. Ті, хто захопив владу в
Україні і хто планує й надалі скуповувати її, не збираються зупиняти цей процес,
більш того, вони “не несуть фактично ніякої відповідальності за стан справ у країні
і збираються розтягнути цей стан перманентної руйнації до безкінечності”, – робить
висновки автор. Наявність неоколоніальної економічної експансії стає дедалі очевиднішою. Велика небезпека для України в тому, що вона (експансія) супроводжується
потужним ідеологічним і пропагандистським наступом, оскільки інформаційний
простір щораз більше відходить у сферу впливу зарубіжних телекомпаній та інших
ЗМІ. Наведені фактичні дані про стан справ в українському медіапросторі, у сфері
мовної політики, видавничої справи викликають велику тривогу за збереження національної ідентичності, за майбутнє народу, нації, держави. “Нинішній наступ на
життєві інтереси населення України, – вважає В. Лизанчук, – має на меті викликати
зневіру в національній ідеї української незалежності, дискредитувати її і штовхнути
народ у “дружні обійми” нової Російської імперії”. Росія, до речі, не приховує агресивної інформаційної політики, у якій вона знаходить чимало помічників в Україні.
Нещодавно навіть український парламент голосами відповідних сил вніс і свою лепту
у цю справу, ратифікувавши Європейську хартію мов національних меншин, яка
створила юридичне прикриття для поглиблення російщення українців.
Поки що не відомий сценарій просування російських інтересів, обстоювання
прав т. зв. “русского мира”, але кожен громадянин України може легко зрозуміти, як це виглядає на практиці: досить увімкнути будь-який канал телебачення,
особливо у святкові дні, коли низькопробні російськомовні шоу і підстаркуваті
російські зірки естради з настирливою повторюваністю втовкмачують українському
глядацькому загалу примітивщину, похабщину, фривольні та космополітичні стереотипи. Відбувається глобальне прополіскування суспільної свідомості. Посередність
і сірість, а не громадянська виваженість і відповідальність панують у ЗМІ, більша частина з яких є російськомовною. Це відбувається тоді, коли в Україні було
прийнято низку законів і законодавчих актів, спрямованих на формування національного інформаційного простору. Однак, зауважує дослідник, “в Україні не
розроблено повновартісної концепції і програми державної інформаційної політики.
Ситуація в інформаційному просторі України критична: український національний
інформаційний простір, по суті, не існує, він перебуває під потужним російським
інформаційним впливом” – такий невтішний висновок.

262

Автор намагається уважно і неупереджено розглядати реалії, які склалися у
царині інформації, книгодрукування й культури загалом, щоб виявити можливі
виходи із вкрай занедбаної, затоптаної не без участі своїх “моголів” ситуації. Він
гостро заперечує твердження і міфи, створені за сприяння частини політичного
істеблішменту й академічних верхів, про зверхність російської культури, науки,
літератури. Інформаційне павутиння, яким обплутано Україну, брутально порушує безпеку українського національного простору, який виявився беззахисним
перед тиском зовнішньої експансії та провокативних дій певних внутрішніх сил.
Автор показує ці сили, називає прізвища їх лідерів, друковані органи, розкриває,
хто за ними стоїть. Це не тільки україножери свистунови і бахарєви, а й потужні
фінансові засоби, які надходять для оплати різних “движений” і “союзов”, на
організацію провокаційних зібрань, пікетів і походів, на видання відповідної пропагандистської макулатури.
Не менш гострі проблеми, вважає дослідник, існують у сфері національної
освіти. Природне бажання українців навчати своїх дітей рідною мовою у ряді
регіонів Української держави викликає в чиновництва опір і цинічне нехтування.
Наявність “глухого небажання” влади зрозуміти і бодай щось змінити для позитивного розв’язання завдань національної школи – просто вражаюча. Автор звертає
нашу увагу на численні приклади такої поведінки осіб, уповноважених здійснювати
політику у сфері освіти. Тож говорити про сприяння відродженню “національнодуховної аури” не доводиться.
Як професійний журналіст В. Лизанчук звертає увагу на те, як українські ЗМІ
намагаються втручатися і сприяти справі розвитку національного шкільництва.
Вони висвітлюють ті настрої, які панують серед дітей і учнівської молоді та їхніх
батьків стосовно потреб освіти, навчання рідною мовою тощо.
Завершуються авторські роздуми й аналіз непростих подій у сучасній Україні
післямовою, в якій В. Лизанчук стверджує, що єдиною метою книги є будити в
читачеві добрі та чисті помисли, високі поривання, глибоке переконання в тому,
що без духовного розвитку, відстоювання рідної мови, національної культури не
можливе існування вільної національної держави. “Нам пора для України жить”, –
нагадує автор слова І. Франка.
Великий фактичний матеріал, проаналізований у книзі, струнка, логічно послідовна структура викладу, легкий, зрозумілий і прозорий стиль роблять книгу
В. Лизанчука доступною кожному, хто переживає за долю свого народу, його
духовності, за майбутнє Української держави. Д. Донцов мав рацію, коли писав:
“Ті, чиї серця не очерствіли до щенту, чий розум не потьмарився і чия не охляла
мужність, мусять бити на сполох, “будити мертвих”, щоб не стали українці знову
“водоносами” чи “дроворубами” чужих народів”. Додамо від себе: щоб не стали
кріпаками й наймитами чужих хазяїв.
Нова праця В. Лизанчука одухотворює кожного з нас спрямувати свої зусилля
на захист і розвиток української національної сутності, утвердження в Україні
українського життєвого середовища, закликає до взаєморозуміння, взаємоповаги,
дружби між людьми різних національностей, між великими і малими державами,
між сильними і слабкими земної цивілізації.
Микола Рожик
Кандидат історичних наук, доцент
Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. –
Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 857–866.
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НЕ ЛУКАВИТИ СЛОВОМ
Не одне покоління журналістів виховав наш краянин, уродженець села Ганева
на Коломийщині, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення факультету
журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор
філологічних наук, професор, заслужений журналіст України Василь Лизанчук.
Педагогічною працею він зайнявся після багатьох років роботи журналістом, зокрема й у Коломиї. Та й тепер, готуючи нову журналістську зміну, не відкладає
пера. Останнім часом вийшла низка його науково-публіцистичних книг, у яких він
аналізує наші проблеми і біди, накреслює шляхи подолання духовної кризи. І ось
з’явилася нова книга – “Не лукавити словом” (Львів, 2003. – 560 с.). У ній автор
аналізує головні аспекти негативних наслідків впливу Переяславської військової
угоди 1654 року між Українською Гетьманською державою і Московським царством
на розвиток українського суспільства впродовж подальших трьох з половиною сотень років. Про книгу можна судити хоча б з назв розділів: “Чому москаль добром і
лихом з козаком не ділився?”, “Чи відмовиться Росія від економічного поневолення
України?”, “Якою мовою розмовляють росіяни в Росії, французи – у Франції,
турки – в Туреччині?”, “Кому належить інформаційний простір в Україні?”,
“Спілкуймося із Всевишнім рідною мовою” та ін. Книжка Василя Лизанчука кличе
нас вийти зі стану інертності, бо, як пише в передмові до неї Роман Лубківський,
ми “стали мовчазними свідками того, як обманюють і зневажають власний народ,
а державу – обмежують до значимості хутора “Диканька”, вбиваючи в душі недозомбованого “народу України” отруйні міфологеми про “єдиний корінь”, “спільну
колиску” і “слов’янське братерство”. Багато місця у виданні присвячено й ролі
преси, друкованого слова у житті суспільства. Книга вчить і нас, журналістів, не
лукавити словом.
Микола Васильчук
Вільний голос. – 2003. – 6 черв.

НЕ БУТИ МОВЧАЗНИМИ СВІДКАМИ
ВЕЛИКОГО ОБМАНУ
Наш земляк, професор Львівського університету Василь Лизанчук недавно
видав понад 550-сторінкову науково-публіцистичну книгу “Не лукавити словом”,
в якій йдеться про нинішні гострі духовні проблеми українців: витіснення державної мови на периферію суспільного життя, засилля малоросійщини, економічну
та інформаційну неоколоніальну експансію Росії в Україні і т. п. Як зазначає у
передмові до книги відомий літератор Роман Лубківський, “без праць Василя
Лизанчука годі уявити протестний фронт діячів культури, який не лише мужньо
тримає оборону державної сутності рідного слова, а й наступає на позиції тих, хто
веде неоголошену війну проти України”.
П. П.
Галичина. – 2003. – 26 черв.
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СЛОВО ПРАВДИ
“Нас хочуть повалити, але ми не падаємо...”
У передмові до нової книжки Василя Лизанчука “Не лукавити словом” Роман
Лубківський пише, що “без праць відомого вченого, публіциста і педагога годі
уявити протестний фронт діячів культури, який не лише мужньо тримає оборону
державної сутності рідного слова, а й наступає на позиції тих, хто веде неоголошену війну проти України”.
Гадаю, стосовно того, хто уже впродовж віків з нечуваною ненавистю і злобою
веде неоголошену війну проти України, – уточнювати не потрібно. Ця болюча тема
стала супровідною багатьох попередніх праць Василя Лизанчука. І зокрема “О рідне
слово, що без тебе я?!” (1990), “Засоби масової інформації про русифікаторську
політику в Україні” (1993), “Навічно кайдани кували: факти, документи, коментарі
про русифікацію в Україні” (1995), “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!” (1996),
“З-під іга ідолів” (Роздуми про пережите; 1997), які вчать любити рідний народ
і які “допомагають повернути йому втрачену національну гідність” (Р. Іваничук).
І ось до свого читача Василь Лизанчук прийшов з новою книгою, знакова особливість якої полягає в тому, що вона викриває підступні дії нинішньої Москви
тепер уже проти Української суверенної держави. Правда, суть цих дій абсолютно
не різниться від тих, що їх проводили ще царі-батечки, згодом червоні комісаригенсеки, оскільки всі вони прекрасно усвідомлювали, що, послуговуючись висловом “вождя світового пролетаріату” В. Ульянова-Леніна “потерять Украину – это
потерять голову”.
Як випливає з документальної бази видання, щоб цього не сталося, робиться
все можливе й неможливе. Робиться як з боку нашого північного сусіда, так і з
боку переважної більшості етнічних росіян, котрі проживають в Україні, але котрим
її суверенний вибір страшенно не до шмиги... І нарешті – не менш, а можливо,
навіть найбільш небезпечними противниками самостійного курсу держави є свої
манкурти, свої безбатченки – яничари, свої промосковські підспівувачі...
Йдеться, як відзначає автор книги, не про пряму підривну діяльність, хоча
не обходиться і без цього, а про несприйняття незалежності України, про патологічну непримиренність з її курсом. Йдеться про ностальгію за днем вчорашнім – з
усіма випливаючими звідси наслідками. Що, власне, і стало основою розкриття
головного тематичного спрямування праці Василя Лизанчука, читабельний формат
якої окреслено сімома розлогими розділами, кожен з яких наче оголений нерв, що
акумулює в собі і тривогу за долю нації. Наче роз’ятрена рана, що не перестає
кривавити, примушуючи кожного ще раз і ще запитати себе: “Хто я на своїй, на
рідній землі?..”.
На основі зібраних численних фактів, документів та матеріалів вчений подає
цілісну картину антинаціональної політики, яка проводиться недругами України
різними шляхами, використовуючи найпідступніші форми і методи...
Тут можна б зазначати про інвазію російськомовного маскульту, яка перекрила всі шляхи оздоровлення мовної ситуації в країні... Чи, скажімо, про нинішню
ситуацію в інформаційному просторі якого, по суті, не існує, оскільки перебуває
під потужним російським інформаційним впливом...
Можна б ще говорити про прагнення Росії за допомогою економічних важелів
підпорядкувати Україну своїй волі... Не кажучи вже про пряме, грубе втручання
окремих російських політиків у внутрішні справи країни. Або про абсолютно не-
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прийнятну діяльність Московської церкви в Україні, яка немає нічого спільного з
душпастирською діяльністю, що викликає лише подив та розчарування...
Можна б,.. оскільки матеріалу більш ніж достатньо. Кожна теза дослідника
підкріплена незаперечними доказами про те, що в усі часи антиукраїнська політика
проводилась з єдиною метою – знищити, знівелювати національну сутність українського народу, знівечити, розтоптати його історичну пам’ять. Згадаймо масові
переселення росіян в Україну. Після жовтневого перевороту у її східні райони чи
після так званого “золотого вересня” 1939-го – у західні. Переселення проводилось планомірно, організовано, до того ж, з найвіддаленіших, глухих і відсталих
районів Росії. Яке відразу ж змінювало етнічну ситуацію, переважно у містах і
великих селищах – також.
Скажімо, до 1939 року у 400-тисячному Львові росіян налічувалось лише кілька
сотень осіб. Починаючи з липня 1944-го, коли в місто вдруге прийшли більшовики, – сюди щороку на постійне проживання прибувало по 10–20 тисяч росіян.
Сьогодні вони становлять понад 30 % населення Львова. А загалом російськомовних
мешканців тут майже половина. Як результат, російську мову чуємо тепер у Львові
на кожному кроці. Втім, хіба тільки у місті Лева?!. Згідно з опитуванням, цілком
і повністю вважається зросійщеним Київ. Не кажучи вже про Харків, Луганськ,
Суми, Донецьк, Одесу та багато інших міст.
Або ще таке: у нашій країні видається щороку менше однієї книжки на людину.
У той час, коли в Росії – 3,5, Білорусі – 6,5, Польщі – 12, Німеччині – 17–19.
Український книжковий ринок запруджений в прямому розумінні цього слова
російською літературою. Лише в 2000 р. через північно-східні “прозорі” кордони
до нас із сусідньої держави потрапило контрабандою майже 40 млн примірників
книжок. Крім того, кожний проданий в Україні мільйон примірників російських
книжок – це неоподатковане “перекачування” до Росії близько 1 млн американських
доларів... “А тепер подумаймо, – підсумовує автор, – дешева російська книга,
завезена переважно контрабандним способом, сприяє галопуючому зросійщенню,
поповнює російську скарбницю і водночас впливає на підсвідомість потенційного
покупця: українське вторинне, другорядне, а отже – неперспективне”.
Негативно впливають на підсвідомість пересічного громадянина не тільки ті
негаразди, котрі побутують у культурно-духовній сфері, але й ті, котрі, на жаль,
характеризують наш соціально-економічний розвиток. Відомо, життєвий рівень у
державі продовжує залишатись низьким, і вона ніяк не спроможеться поліпшити
становище. Здавалось би, вагомий аргумент, який дозволяє легко нав’язати думку,
що українці – нація меншовартісна, ущербна. Нація, неспроможна на державотворення... Нація, котра без чужої опіки, тобто без допомоги “старшого брата”,
дати собі ради не годна. “І така думка, – наголошує В. Лизанчук, – нав’язується
звідусіль й усіма противниками самостійного курсу України”. Щоб викликати зневіру до нього, дискредитувати його і, врешті, штовхнути націю знову в “дружні
обійми” нової російської імперії. Скільки лиха зазнала Україна за всю історію
перебування в цих “обіймах” – сьогодні відомо кожному. Однак це не завадило
Президенту підписати Указ “Про відзначення 350-річчя Переяславської козацької
ради 1654 року”. Або, як влучно висловився Юрій Мушкетик, “про святкування
річниці нашої національної недолі”.
Василь Лизанчук – один з тих дослідників, хто про історію стосунків України
з Росією намагається сказати всю правду, якої нам сьогодні так бракує. Та й не
лише сьогодні – бракувало завжди. Пам’ятаєте в Андрея Шептицького: “Чого нам
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найбільше бракує? Правди!”. Отже, назва книжки “Не лукавити словом” і говорить
сама за себе. Цього високого правила її автор дотримується твердо і непохитно,
ведучи з читачем відверту розмову, нічого не приховуючи, нічого не замовчуючи
і не оминаючи. Це надає праці вченого наукової переконливості, публіцистичної
дієвості і гостроти.
Лейтмотив книжки “Не лукавити словом” підводить до твердого переконання
про незнищенність нашого національного духу, нагадуючи слова Святого Павла:
“Нас у всьому гноблять, але ми не доведені до краю. Ми у скруті. Але не тратимо надію. Нас переслідують, але ми не гинемо. Нас хочуть повалити, але ми не
падаємо...”
Дмитро Юсип
Молодь України. – 2003. – 22 лип.
Шлях Перемоги. – 2003. – 24–30 лип.
За вільну Україну. – 2003. – 23 верес.

ПРИСТРАСНЕ СЛОВО УЧЕНОГО І ПУБЛІЦИСТА

Учений, що не лукавить словом

Нещодавно вийшла у світ чергова книжка доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного
університету імені Івана Франка Василя Васильовича Лизанчука. Це науковопубліцистичне видання на 560 сторінок, 36 друкованих аркушів під назвою “Не
лукавити словом” [1].
Василь Лизанчук – відомий в Україні вчений-філолог, публіцист, громадськополітичний діяч, і відомим він став завдяки своїй невсипущій самовідданій праці
на ниві української журналістики, на ниві українського духовного відродження.
Своїм пристрасним, переконливим, небайдужим і нелукавим словом він заявив
про себе в періодичній пресі ще в далекі п’ятдесяті-шістдесяті роки, пройшовши
шлях від дописувача і коректора коломийської районної газети до завідувача кафедри радіомовлення і телебачення одного з найпрестижніших навчальних закладів
України – Львівського національного університету імені Івана Франка.
З-під невтомного пера Василя Лизанчука вийшли тисячі і тисячі сторінок його
високочитабельних книжок, наукових і публіцистичних статей. Тільки в часи незалежної України побачили світ його книги, що присвячені актуальним питанням
відродження національних, духовних цінностей, утвердження української мови
і культури, зокрема такі, як: “О рідне слово, що без тебе я?!” (1990), “Засоби
масової інформації про русифікаторську політику в Україні” (1993), “Навічно
кайдани кували: факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні” (1995),
“Завжди пам’ятай: Ти – Українець!” (1996), “З-під іга ідолів (Роздуми про пережите)” – 1997 рік. У 2001 році читач одержав друге, доповнене видання книжки
“Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”. І ось у 2003 році – нова велика книга Василя
Лизанчука “Не лукавити словом”.
Василь Лизанчук – журналіст “від Бога”, неперевершений майстер гострого,
пристрасного, точного, влучного слова, вдалого і дотепного заголовка, про що
свідчать як самі тексти його наукових та публіцистичних праць, так і їх назви.
Створені автором заголовки статей, розділів книжки чи самої книжки або вдало
підібрані для цього цитати з літературного твору говорять самі про себе. Тут без
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епіграфу, без анотації, без передмови читачеві стає зрозуміло, про що йтиме мова
в статті, в розділі, у книзі. Так, із назви “Навічно кайдани кували” та підзаголовка “Факти, документи, коментарі про русифікацію України” стає зрозуміло, що
мова йтиме про багатовікове гноблення України Росією, про численні утиски й
заборони української мови та культури, про експансію Росії в духовній та матеріальній сферах України. Такими ж красномовними є і назви розділів цієї книжки,
для яких використані цитати з геніальних поезій Тараса Шевченка. Ось назви,
які дають уявлення про зміст розділу книжки: “Учи неложними устами сказати
правду”, “Од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди”, “Заступила чорна хмара
та білую хмару”, “Довелось запить з московської чаші московську отруту!”, “Од
молдаванина до фінна на всіх язиках все мовчить...”, “Той мурує, той руйнує...”,
“Кати знущаються над нами, а правда наша п’яна спить”. У розділах під цими заголовками наведена сумна українська дійсність, що мала місце упродовж кількох
століть. Злиденне життя напівзросійщеного українського села, таке ж нужденне
існування зросійщеного міста, царські акти, циркуляри, укази, постанови про
заборону українського слова, української пісні, української школи... І все ж, незважаючи на багатовіковий національний та духовний гніт з боку Росії, на ті всі
укази, циркуляри, акти, постанови, офіційні заборони української мови та української культури, Україна не переставала боротися за свою незалежність. Останній
розділ книги стверджує, що “Встане Україна і розвіє тьму неволі”.
Сповнені експресії і назви розділів та заголовки окремих статей книги “Завжди
пам’ятай: Ти – Українець!” У розділ “Стоголосо дзвени, рідна мово!” увійшли статті
“Утверджуймо національні ідеали”, “Джерела незнищенності народу”, “Основа
високої духовності”, “Не цураймося роду свого!”, “Вертаймося до своєї мови”,
“Шовіністичний допінг Солженіцина”, “Етнопсихологічний розбій”, “Генеза чорної
енергії”, “Російщення в оновлених шатах” тощо.
Питання життя і функціонування рідної української мови у В. Лизанчука
невіддільне від життя української держави. Тож другий розділ цієї цінної книги
називається “Нам усім пора для України жити!” і об’єднує він теж статті з не
менш промовистими заголовками. Це, зокрема, такі: “Одужуймо!”, “Добро у собі
шукаймо!”, “Коли ми перестали гордитися, що ми українці?”, “Тільки не продай
дияволові душу”, “Бар’єри на шляху державотворення”, “Надголодь перетерплю,
але щоб була наша українська держава”, “Кому належить інформаційний простір
України?”, “Сівачі духовної отрути”, “Зупинімо злочинний комуністичний наступ!” та інші.
Автор книги закликає читача не бути пасивним спостерігачем тих неподобств,
безчинств, які творяться в молодій українській державі, а стати на активний захист
як самої держави, так і її основних цінностей – мови, культури, духовності тощо. Не
піддаватися духовній отруті, яку сіють серед українського народу його споконвічні
недруги, позбутися того комплексу меншовартості, який насаджували, втовкма
чували в голови і в душі українців ідеологи російсько-радянського шовінізму.
Назвою третього розділу автор запевняє, що “На поталу катам більш себе
не дамо!” Матеріали цього розділу мають також влучні і красномовні заголовки.
Якщо в книзі “Навічно кайдани кували” у ролі заголовків були вдало використані цитати з поезій Тараса Шевченка, то в книзі “Завжди пам’ятай: Ти –
Українець!” заголовки-цитати зустрічаються рідше, а більшість із них створена
самим автором книги. Ми навели їх неповний перелік спеціально, щоб читач,
який не мав можливості опрацювати названі книжки, міг зорієнтуватися, про що
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в них ідеться. А йдеться в них, як уже зазначалося, про гірку долю українського
народу, який віками борсається в жорстоких обіймах російського ведмедя – велико
державного, імперського, захланного шовінізму.
Росія завжди проявляла свою агресорську суть стосовно інших народів, усі її
царі, генсеки, президенти вважали себе і насправді були “собирателями земель”,
підкорювачами інших народів, які, потрапивши в орбіту Росії, в її обійми, під її
юрисдикцію, вже ніколи не могли визволитися з-під цього імперського ярма.
Виглядало так, що початок 90-х років XX ст. мав стати початком нової ери
для України – ери її незалежності, самостійності, за яку точилася тривала і кривава боротьба українських патріотів. Однак, як видно, ця незалежність України
ще досить примарна, ілюзорна, бо на кожному кроці російські імпершовіністи в
Росії та їх апологети (часто зманкуртизовані хохли-українці) в Україні гальмують
її розвиток, її просування по шляху до людської цивілізації і справжньої демократії, пхають не те, що палиці, а цілі поліна, колоди у колеса її ще досить слабкого
національного воза.
Українські патріоти, такі небайдужі люди, як Василь Лизанчук, не можуть
миритися з такою ситуацією, з такою агресивною експансією Росії в Україні, яка
відчувається в усіх сферах державного життя – в економіці, політиці, культурі,
в духовному житті народу. Російські шовіністи зі своїми загребущими амбіціями
ґвалтують Україну повсюдно. Мало того, що вони захопили мовленнєвий, інформаційний, політичний простори, тепер вони роблять спробу захопити й простір географічний, тобто посягають на українську територію – острів Тузла в Керченській
протоці.
Наступ на українську мову, культуру, посягання на саме українство в Україні
відчувається і в науковій сфері. У той час, коли діячі української науки та культури б’ють тривогу щодо російськомовного засилля, деякі науковці звинувачують
українську владу в тому, що нібито російська мова в Україні втрачає свої позиції,
піддається гонінню тощо.
Зокрема, київський мовознавець Людмила Кудрявцева в статті “Функции и
статус русского языка в русской языковой среде” [2] аналізує виконання Закону
про мови в Україні, прийнятого ще в 1989 р., і докоряє, що багато статей із цього
закону не виконуються. Її болить, що російська мова не є обов’язковою для вивчення в загальноосвітніх школах, що вищі навчальні заклади не набирають груп
з російською мовою викладання. Тут виникає логічне питання: а якою ж мовою
викладають більшість предметів, наприклад, у Київській політехніці, у донецьких,
одеських, луганських та інших вищих навчальних закладах? Хіба українською?
Там її й близько немає – усюди російська мова! Чи є там хоч одна група з українською мовою викладання? Звичайно, немає. То навіщо напускати туману, навіщо
перекручувати факти?
Людмила Кудрявцева нарікає, що “при выборе языка школьного обучения
мнение родителей полностью игнорируется”. Виходить, що через кількох осіб, які б
виявили бажання навчатися російською, усі інші були б позбавлені права навчатися
державною мовою? А чи могли б такі вимоги ставити росіяни в Америці, Канаді,
Англії, де їх теж немало? А чи могли б такі вимоги ставити українці в Росії? В
Україні ж, як зазначає сама Кудрявцева, у 2000 р. налічувалось ще 2399 російських
шкіл (це, звичайно, менше, ніж було, наприклад, у 1980 р.), а скільки є українських шкіл у Росії? Чомусь Л. Кудрявцева про це мовчить. Вона обурюється, що
“русский язык не входит в обязательную, инвариантную, составляющую типового

269

учебного плана начальной и средней школы с украинским языком обучения”. А
чого б це “він” мав туди входити? А потім ще, може, китайську туди ввести чи мову
комі, чи пушту? Мов на світі багато, і всі в навчальний план українського школяра
не введеш. Аби хоч державна мова в українських школах вивчалася нормально.
Людмила Кудрявцева, підтвердивши, що в Україні “письменная форма” російської мови підтримується великими тиражами російськомовних газет, одночасно бідкається, що “государство делает все для изгнания русского языка из
радио и телевещания”. Не зрозуміло, на чиїх це телестудіях майже всі програми
російськомовні? Навіть на першому національному телеканалі не занадто багато
українськомовних телепередач.
Василь Лизанчук відгукується на публікації, що зачіпають його патріотичні
почуття. Він стверджує або заперечує, схвалює або спростовує викладене в тій
чи іншій статті. Однак це не просто аналіз чужих публікацій. Він розгортає свою
власну розповідь, висвітлює свою власну думку, свою концепцію, а матеріал, який
він черпає з різних друкованих джерел, використовує як ілюстрацію стверджуваль
ного чи заперечного плану.
Книга “Не лукавити словом” побудована з кількох розділів: “Розвиваймо національне розмаїття світу”, “Чому москаль добром і лихом з козаком не ділився?”,
“Чи відмовиться Росія від економічного поневолення України?”, “Якою мовою
розмовляють росіяни в Росії, французи – у Франції, турки – в Туреччині?”, “Кому
належить інформаційний простір в Україні?”, “Спілкуймося із Всевишнім рідною
мовою!”, “Коли ж таки у своїй хаті буде й своя правда, і сила, і воля?” Ці заголовки теж промовисто виявляють ставлення автора до сучасної дійсності. У першому
розділі підкреслюється думка, що треба протистояти такому всеохопному явищу,
як глобалізація світу, яка, як пише автор, несе людству багато втрат і не тільки
культурних чи моральних. Це втрати етнічного характеру, це нівеляція етнічного
розмаїття людства. Глобалізація – це стихійний процес, який поглинає, підминає
під себе малі народи з їх етнічною самобутністю і культурою. Захисною реакцією
будь-якого суспільства на руйнівний вплив глобалізаційних процесів є утвердження
національної самосвідомості, і це особливо важливим є для України, яка, крім
тиску глобалізаційних процесів, зазнає ще й особливого перманентного пресу з
боку Росії. Українська нація зможе протистояти цим різноманітним зовнішнім та
внутрішнім руйнівним силам тільки в тому разі, коли кожен її громадянин, українець, усвідомить себе членом своєї великої родини, ідентифікує себе з українською
нацією. Тільки тоді він буде готовий стати на захист національних інтересів своєї
держави, її територіальної, економічної та політичної цілісності.
Розділ “Чому москаль добром і лихом з козаком не ділився?” автор книги
розпочинає Указом Президента України від 13 березня 2002 р. “Про відзначення
350-річчя Переяславської козацької ради 1654 р.”. У радянські часи загальноприйнятною була думка, що Переяславська угода – це велике благо України, що
тільки в дружбі з “великим” російським народом Україна знайшла своє справжнє
щастя і т. под. Насправді ж, як відзначає В. Лизанчук, “Історія українського народу під Москвою – це довготривалий ланцюг поневолень, принижень, катувань,
фізичного знищення, етнопсихологічного геноциду, безнастанного переслідування
української мови, культури, духовності, традицій, звичаїв” тощо [с. 40]. У світлі
Переяславського договору найменший порух України проти “союзу” з Росією розцінювався як ворожий акт, а всі ті, що самі боролися проти цієї “дружби” або закликали боротися за незалежність України, оголошувалися найлютішими ворогами
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українського народу. Кожен, хто брав участь у визвольній антиросійській, антицарській боротьбі або тільки був проти ідеї “возз’єднання”, одержував ярлик “мерзенного зрадника”, “ворожого ставленика”, “найлютішого ворога”, “буржуазного
націоналіста” тощо. В. Лизанчук ілюструє наведене витягом з “Історії Української
РСР” 1953 р. видання, яка називає українських гетьманів Івана Виговського, Юрія
Хмельницького, Павла Тетерю, Івана Брюховецького, Петра Дорошенка, Костя
Гордієнка та інших зрадниками, нікчемами, маріонетками, турецькими ставлениками, слухняними агентами польських панів, демагогами і под., а Іван Мазепа – це
“підлий зрадник, що продав Україну іноземним поневолювачам, який допомагав
шведам розоряти і грабувати українські землі” і т. под. Так само радянська пропаганда “хрестила” Симона Петлюру, Євгена Коновальця, Степана Бандеру та
інших борців за незалежність і самостійність України.
Від 1654 р. вся політика Росії була спрямована на поневолення України, викорінення волелюбного козацького духу, нівеляцію її самобутності, асиміляцію
її мови, знищення її багатовікової культури, фальсифікацію її історії. Василь
Лизанчук наводить у хронологічному порядку всі дати, роки, коли Росія здійснювала антиукраїнські акти. Це довгий перелік дат і підлих учинків “союзника”, це
сумний мартиролог України, її мови і її культури.
Як видно з цього переліку, уже через два роки Москва порушила Переяславську
угоду, уклавши з Польщею сепаратний мир. Саме в цьому договорі Олексій Ро
манов заборонив друкувати українські книжки, називаючи їх “воровскими”, і
погрожував карою смерті їх авторам та друкарям: “все те, в которых местностях
книги печатаны и их слагатели, також печатники или друкари, смертью казнены и
книги собрав сожжены были и впредь чтобы крепким заказ был бесчестных воров
ских книг никому с наших королевского величества подданных нигде не печатать
под страхом смертной казни” [3].
Ці погрози успішно здійснювалися як у період царизму, так і в радянський час. Терор в Україні не знав меж. Масові депортації українського населення на Сибір та Далекий Схід, поголовний геноцид, або, як пише
В. Лизанчук, “терор голодом” у 1932–1933 роках, винищення української інтелігенції у 1934–38 роках, незліченні жертви під час Другої світової війни, голод 1946–47 років, винищення вояків УПА та чергове виселення їх
родин на Сибір та Крайню Північ, численні заборони української мови – усе
це результат, наслідок “великої”, “віковічної” “дружби” між російським та
українським народами, закладеної Переяславською угодою 1654 року. За
70 років радянської влади було знищено, як подає В. Лизанчук, 120 мільйонів
безневинних людей, і понад третина з них – це українці. Триста п’ятдесят років
Україною бродить привид російського шовінізму, він і тепер нахабно пролазить в
українські душі, в усі щілини українського життя.
Тож постає логічне питання: чому радіти? Що святкувати? Найкращим відзначенням цієї дати було б проведення в усіх християнських (і не тільки) храмах
панахид за померлими, убієнними, закатованими, замордованими, замученими
українськими громадянами, яким за 350 років “дружби” з Росією “несть числа”.
Василь Лизанчук правильно зазначає, що “святкування цієї події стане не лише
ще одним принизливим фактом колінкування перед Росією, а й виставить молоду державу на світове посміховисько. Хто, де і коли свої найбільші національні прорахунки
вважав за свято?” – логічно запитує автор [с. 69]. Це було б святкування річниці початку ліквідації незалежності української держави, створеної Богданом Хмельницьким.
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Цей сумний, повний яскравих фактів з 350-літньої історії України в “союзі” з
Москвою розділ автор книги завершує твердженням, що “історичний час вимагає
від кожного з нас, українців... зайняти чітку, однозначну, безкомпромісну позицію
щодо національно-державних інтересів. Зволікати не можна, не маємо права не
використати історичний шанс для здійснення одвічної мрії про реальну українську
незалежність. Не використати цей шанс – злочинно супроти себе, родини, нації,
держави” [с. 93].
Цікавим, гострим, емоційним, багатим на фактаж є розділ “Якою мовою розмовляють росіяни в Росії, французи – у Франції, турки – в Туреччині?”
Василь Лизанчук правильно зазначає, що мова є своєрідним синтезом усього
національного, державницького, константою державної самодостатності, самобутності, самоцінності, оригінальності, тому мовне питання виходить за безпосередньо лінгвістичні межі і набуває гострого політичного, соціального, ідеологічного
характеру [с. 143]. Мова для кожного народу – це нервова система державного
організму. Якщо у людини хвора нервова система, то хвора й людина. Якщо в
державі не функціонує мова титульного народу, то така держава хвора й приречена на втрату національних і духовних особливостей, соборності та незалежності [с. 144].
Усім відома теза, що “мова – це генетичний код нації”. Здатність до комунікацій із зовнішнім світом у людини закодована в генах і передається нащадкам.
Базовий генетичний код кожної людини закладений предками, він дуже стійкий,
що гарантує ідентичність базових ознак і властивостей виду для кожної окремої
особи. Встановлено, що набуті батьками здібності, звички не кодуються, не передаються нащадкам, хоч можуть передаватися захворювання, які через біохімічні
процеси можуть призвести до мутацій генетичного коду батьків. Отже, мова як
один з найважливіших компонентів генетичного коду не може перекодовуватися
тільки через те, що людина живе у чужомовному середовищі. Якщо людина живе
в рідномовному середовищі, то її мовна діяльність, процес управління органами
мовотворення є оптимальними; якщо ж людина вимушена спілкуватися нерідною
мовою, режим роботи органів мовотворення і обробки інформації неоптимальний,
перевантажений. Частина інформації або не приймається, або передається спотворено. Те, що називають “акцентом”, є результат нездатності органів мовотворення,
закодованих на один генетичний код, відтворювати окремі звукові гармоніки мовного спектра чужої мови. А той факт, що генетичні “русские” важко засвоюють
українську мову, є одним із фундаментальних доказів різності, а не спільності
походження росіян та українців, відзначає В. Лизанчук [с. 145].
Отже, оптимальною для кожної людини є прабатьківська рідна мова в генетичному розумінні. Довготермінове існування людини в чужомовному середовищі
змушує працювати всі органи, пов’язані з процесом мовотворення в неоптимальному, перевантаженому режимі, що може бути причиною нервових захворювань із
переходом на генні мутації [с. 145]. У чужомовному середовищі і мозкові ресурси
використовуються не повністю, а невикористані можливості мозку часом призводять
до деградації інтелектуального потенціалу особи. Саме тому завойовники, колонізатори починають колонізацію нищенням рідної мови поневолених народів – біороботами легше управляти. Ось тому, як відзначає автор, так нахабно перешкоджає
п’ята московська колона в Україні відродженню рідної мови українців [с. 146].
“Московське ставлення до України було і, на жаль, залишається зневажливим,
агресивним, спрямованим на плюндрування української освіти, науки, культури,
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мови, національних звичаїв, традицій, суспільно-економічних відносин, усього, що
дихало і дихає українським духом”, – підкреслює автор книги.
Василь Лизанчук пише, що всі цивілізовані держави, що поважають себе, поважають і свою мову, оберігають і захищають її. Так, Німеччина дозволяє в’їзд
німців із інших країн лише за умови, що вони володіють німецькою мовою. В Ізраїлі
нове життя починають з вивчення івриту. У Франції той, хто порушує закон про
мову, затверджений у 1994 році, може бути оштрафований на суму, еквівалентну
9 тисячам доларів, або карається шестимісячним ув’язненням. У Польщі за забруднення мови неунормованими чужими термінами можуть стягнути штраф до
30 тис. доларів. Дбають про свою мову, про розвиток своєї культури у Чехії, у
Росії та в інших країнах. Саме завдяки великій державній увазі до цих питань у
Росії її шоу-бізнес заполонив українську сцену, провадить ефективну комерційну
діяльність в Україні, витісняючи при цьому українську пісню, українську естраду.
Втрачає свої позиції у сфері культури й українська мова. Духовне пограбування
українського народу, що йде в ногу з пограбуванням економічним, відбувається в
усіх галузях культури, мистецтва, освіти.
Василь Лизанчук з жалем зазначає, що чиновники в Києві та інших містах
користуються державною мовою лише в суто службовому спілкуванні. Залишивши
кабінет, він залишає там і свою державну мову, переходячи на російську. Як той
слюсар, що скидає забруднений спецодяг після роботи і ховає його до шафи. Інакше,
як зневагою української мови це не назвеш. Особливо боляче, що такі батьки і з
дітьми своїми розмовляють по-російськи, і таким чином примножуються заглушені
московською блекотою молоді квіти України, які не розцвівши, зів’януть і не дадуть
плоду. А якщо й дадуть, пише В. Лизанчук, це буде отруйне насіння [с. 165].
Апологети російського шовінізму в Україні постійно нав’язують державі другу
“офіційну” мову – російську. Більше того, навіть високі російські урядовці час
від часу пропонують “узаконити” російську мову. Так, зовсім недавно перший заступник міністра закордонних справ Росії Елеонора Митрофанова висловила намір
запровадити російську мову як офіційну на всіх просторах СНД. На питання, хто
ж вимагає особливого статусу для російської мови в Україні В. Лизанчук відпо
відає словами ветерана війни і праці В. Кондратенка: “Я впевнений, що це – та
частина росіян, яка безнадійно хвора імпер-шовіністичним СНІДом, це люди, які
вважають себе вищою расою. А якщо це українці – то це просто зрадники самого
народу і держави, запроданці з рабською психологією” [с. 199].
Розділ “Якою мовою розмовляють росіяни в Росії, французи – у Франції...”
досить великий за обсягом – майже 100 сторінок, тому проблем тут піднято багато.
Закінчує ж його автор конкретними рекомендаціями щодо утвердження української
мови, підвищення її авторитету серед громадян України. Основне, щоб цього захотіла українська влада.
Безцінна книжка В. Лизанчука, як відзначалося, має ще кілька розділів, і в
кожному з них ґрунтовно, повно, аргументовано, яскраво викладено проблеми політичного, економічного і духовного життя України, визначені шляхи подолання
цих проблем.
1. Лизанчук Василь. Не лукавити словом / В. Лизанчук. – Львів, 2003. – 560 с.
2. Кудрявцева Людмила. Функции и статус русского языка в русской языковой
бреде / Л. Кудрявцева // Весник Московского университета. – 2003. – № 3. –
С. 176–180. – (Сер. 9. Филология).
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3. Цит. за: Харчук Борис. Слово і народ / Б. Харчук // Прапор. – 1988. –
№ 10. – С. 151.
Микола Лесюк
Завідувач кафедри слов’янських мов
Прикарпатського університету
імені Василя Стефаника
Семантика мови і тексту // Збірник статей VIII міжнародної наукової конференції 22–24 жовтня 2003 р. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 295–300;
Галичина. – 2003. – 20 груд.

НОВЕ НА КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ ЖУРНАЛІСТА,
І НЕ ТІЛЬКИ…
Знаємо, що з точки зору вічності все тлінне. Окрім єдиного – знань. І цей
Божий дар приходить через книгу – джерело всіх наших пізнань. Вона – радість,
яку автор доставляє не тільки собі, а й суспільству. Тож поява доброго видання
попри різні негаразди буття завжди знаменує собою свято: родинне, професійне,
державне.
Професор Василь Лизанчук – автор двох десятків книжок – збагатив свою
літературно-публіцистичну скарбницю ще одним доробком. З-під його пера в 2003
році вийшла фундаментальна праця під заголовком “Не лукавити словом”. Назва
багатозначна, глибока, що спонукає до роздумів. На теми?.. Їх не забракне.
Але спочатку коротко про журналіста. Йому 66 років. Має науковий ступінь доктора філологічних наук. Завідує кафедрою радіомовлення і телебачення
Львівського національного університету імені Івана Франка. Заслужений журналіст
України, він удостоєний премії ім. І. Огієнка, нагороди Ярослава Мудрого, його
поіменовано членом Національної спілки журналістів України, обрано академіком
Академії наук вищої школи України. Отже, – публіцист, вчений, педагог.
Професор В. Лизанчук – один із тих сучасників, котрі досконало і правильно
розібралися в причинах і наслідках заборони Петром І книгодрукування українською мовою (1720), вилучення Синодом українських текстів із церковних
книг (1769), закриття Києво-Могилянської Академії (1811), розгрому КирилоМетодіївського братства (1847), видачі Валуєвського циркуляру про заборону видання книг українською мовою (1863), появи Емського акту про заборону ввезення
українських книг з-за кордону (1876), видачі указу Миколою І про скасування
української преси (1914).
Більше того, в пам’яті Василя Лизанчука – зовсім “свіже”:
Постанова ЦК КПРС про посилення вивчення та викладання російської мови
та літератури (“Брежнєвський циркуляр” 1978 р.);
Постанова ЦК КПРС про посилення вивчення російської мови у школах
(“Андроповський указ” 1983 р.);
Постанова Пленуму ЦК КПРС про єдину офіційну загальнодержавну мову
(російську – Ю. Л.) в СРСР.
Як мовиться, приїхали. І автор “Не лукавити словом” усе це пережив. Про сталінські заходи з ліквідації в Україні “нового національного ухилу” не варто й зга-
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дувати. Минуть роки, і Василь Лизанчук, роздумуючи над проблемою російщення,
на весь голос одізветься ще одним збірником “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”
Але тепер – “Не лукавити словом”. Вчасна поява твору, його актуальність
говорить не на користь Указу Президента України “Про відзначення 350-річчя
Переяславської козацької ради 1654 року”. Навіщо? Кому, крім історії, це потрібно? Адже, як твердить побратим, письменник Дмитро Павличко: “Ми триста років
були рабами // Пора настала – вставай з колін!” Цим переконливо доведено, що
століття перебування України під чоботом Російської імперії – це період фізич
ного знищення нашої нації з її мовою, культурою, духовністю. На цьому стоїть і
проф. В. Лизанчук.
Необхідність, а радше, обов’язковість появи “Не лукавити словом” зумовлена
й наступним. У передньому до видання слові поет Роман Лубківський замислюється: “У нашому українському (і все ще пострадянському) суспільстві відбувається
таке, до чого важко дібрати назву: у Конституції записано, що держава не надає
переваги жодній з ідеологій. Чому?” Стаття 35 того ж закону гласить: “Церква і
релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа – від Церкви”.
Допоки?! Відрадно, що ці та інші проблеми автор книги досліджує у розділах
“Розвиваймо національне розмаїття світу!”, “Чому москаль добром і лихом з козаком не ділився?”, “Спілкуймося із Всевишнім рідною мовою”.
“Чи відмовиться Росія від економічного поневолення України?” – запитує автор
в одному з підзаголовків твору. На жаль, коли над ним працював, не міг передбачити Тузлу. Адже обов’язково торкнувся б територіяльних претензій сусіда, який
очима мера Москви Лужкова дивиться ще західніше – на Крим, на “легендарный
Севастополь – славу русских моряков”.
Василь Лизанчук, природно, не обминає низки питань, пов’язаних з діяльністю засобів масової інформації. Це особливо важливо після зникнення журналіста
Георгія Ґонґадзе, оскільки всі заговорили про пресу незалежну і продажну, право
газетяра на правдиву та вільну інформацію.
Публіцистові прикро за Президента, який, на його думку, балансує в умовах
багатовекторної політики, який не може (чи не хоче) вибратися з московського
психологічного ярма, якому бракує відчуття українського “Я”. Тому-то російський
керманич Володимир Путін часто-густо почувається господарем тої чи іншої політико-економічної ситуації в Україні.
Цікавим, як назвав сам автор, є “інформаційне павутиння” України. А ще,
поданий ним коментар про обслуговування ЗМІ тих чи інших політичних партій, сил. Наприклад, СДПУ (о) за впливом на ЗМІ поділяється на три групи:
Г. Суркіс, О. Зінченко, В. Медведчук. “Трудова Україна” теж поділяється на
групи: П. Пінчука, С. Тигипка, Л. Деркача. Віктору Ющенку, як мовиться, залишається мізер – газети “Україна молода”, “Час”, телеканал “Експрес-інформ”.
Ось і виконуй у Верховній Раді чи деінде національно-демократичну роль...
Становище української книжки – теж у полі зору публіциста, який уміє тримати
удар, коли йдеться про захист честі й гідності ВЕЛИКИХ. Маю на увазі сумнозвісні писання О. Бузини про Тараса Шевченка. Вбачаючи в Тарасові Шевченкові
“більше, ніж поета”, він процитував Бориса Грінченка, чим найкраще і найкоротше
відповів літературному зухвальцю: “Ми певні, що в українській літературі з’явиться
ще багато діячів, рівних Шевченкові талантом, але не буде вже ні одного, рівного
йому своїм значенням у справі нашого національного відродження; будуть великі
письменники, але не буде вже пророків”.
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“Не лукавити словом” – це ще й навчально-методичний посібник, корисний
студентству – майбутнім працівникам ЗМІ. Вже в самому заголовку доброзичливе
повчання як потрібно писати. Не лукавити!!! Тому книгу Василя Лизанчука не
можна читати без олівця у руці. Ось чому назвав би її розгорнутим конспектом
досвідченого педагога, готового поділитися тим, що знає і уміє.
Багато зробив професор, а ще більше може зробити. Важливо, що домінан
тою його творчости є боротьба за національну ідею, а відтак відродження рідної
мови, культури, духовности. Як професіонал, Василь Лизанчук дбає (і в цьому
переконують матеріали книг, бібліографія) про науковий розвиток теорії, методики
і практики журналістики, яка, як вважає професор Володимир Різун, “має бути
попереду маси, іноді вона повинна бути проводирем для суспільства, бо не кожна
людина може, зрештою, аналізувати суспільні процеси, використовувати певну
систему знань, набутий поколіннями досвід, щоб прийняти розумне рішення”.
Юрій Леськів
Українська думка. – 2004. – 22 січ.

ЛЮДИНІ ДАНО ОДНУ БАТЬКІВЩИНУ
У вступній статті до нової книги Василя Лизанчука “Не лукавити словом”
відомий український поет і громадський діяч Роман Лубківський зазначив: “У нашому українському (і все ще пострадянському) суспільстві відбувається таке, для
чого важко дібрати назву...”
Автор цієї науково-публіцистичної праці, доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри радіомовлення і телебачення факультету журналістики ЛНУ
ім. І. Франка спробував відповісти на нелегкі питання, які постають перед українським суспільством. Проаналізовані ним реальні події та факти розкривають перед
читачем виразну картину соціальних, духовних і культурних спотворень і втрат
сучасного українства. Важливо, що це не викид емоційних почуттів, а глибинне
проникнення в “боротьбу і конкуренцію суспільних ідеалів”.
На базі величезного пласту різноманітного матеріалу вивчено й оцінено процеси національного відродження, становлення й утвердження духовності народу в
нових умовах і таких засадничих атрибутів, як мова, культура, політична думка,
виховання нової української людини. Автор наголошує на тому, що “оптимальним
варіантом утвердження демократичних, загальнолюдських цінностей, моральнодуховних чеснот є національна держава, а їхнім гарантом національні уряди”.
У книжці “Не лукавити словом” переконливо показано, якими способами підпорядковуються народи, в тому числі й українці, гігантському фінансовому монстру.
Гостро постає питання, чому можновладні верхи України відкинули національну
ідею як творчу, об’єднуючу силу. А саме національна ідея, ідея незалежності – це
необхідна умова існування нації.
Сучасна біда народу полягає в тому, що чимало номенклатурних вождів і
вождиків недавнього минулого міцно осіли в структурах державної влади. Тому
не дивно, що на найвищому рівні ухвалюють рішення про відзначення ювілеїв
“Переяславської ради 1654 року”, Кримської війни та про інші доволі сумнівного
характеру заходи в масштабах держави. У цьому проявляється політична недалекоглядність учорашнього совка, його вульгарна та цинічна безпринципність. Голов
на ідеологія совків, котрі заповнили владні поверхи, вказує автор книги Василь
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Лизанчук, – особисте збагачення. В ім’я цього можна продавати все, зокрема
національні інтереси. Національну ідею об’єднані в регіональні клани олігархи
сприймають, у кращому випадку як театральну, бутафорну, порожню фразу.
Висновок про те, що “самостійна вільна особа, її національно-державницький
дух, громадянськість, усебічний моральний розвиток можливі лише в національно-культурному та високодуховному середовищі, де відсутня злоба, лукавство,
зневага, насильство, асиміляція”, – головна ідея книжки.
Василь Лизанчук узяв нелегку ношу на себе, аби знайти відповіді на непрості
запитання: вивчені та проаналізовані ним реальності сучасного українського життя,
події національної історії дали змогу не тільки об’єктивно оцінити болючі проблеми
сучасного українства, а висловити низку переконливих зауважень і рекомендацій,
які корисні для всіх, хто так чи інакше зацікавлений у розвитку національної державності, культури, освіти, духовної сфери. Вона буде корисною для молоді, для
тих, хто професійно вивчає подібні проблеми, для широкого читацького загалу.
Микола Рожик
Львівська газета. – 2004. – 23 січ.

ЦІНА ПРАВДИВОГО СЛОВА
Усупереч намаганню наших ворогів і їхніх підспівувачів-манкуртів, які нищать
українське книговидавництво, в Україні все-таки виходять книжки, які висвітлюють
національні проблеми, що стали каменем спотикання на шляху побудови міцної
європейської держави.
Одним із помітних видань 2003 р. є монографія завідувача кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету імені Івана Франка,
професора Василя Лизанчука “Не лукавити словом”. Передмову написав лауреат
Національної премії України імені Тараса Шевченка письменник Роман Лубківський.
У цій книжці проаналізовано й оцінено головні аспекти наслідків впливу Переяславської угоди 1654 р. між Українською гетьманською державою і
Московським царством на розвиток українського суспільства, формування національної свідомості, державницького мислення українців. Показано, що історія
України в ярмі Російської імперії – це довготривалий період фізичного й духовного
нищення українців, переслідування їхньої мови, культури. Чітко окреслено способи
подолання політико-ідеологічних, соціально-економічних, морально-психологічних
перепон на сучасному етапі українського державотворення.
Перший розділ книжки називається “Розвиваймо національне розмаїття світу!”, в якому мовиться про природне право всіх народів на самовизначення. “Нема
Батьківщини без свободи і свободи без Батьківщини, – пише автор. – Але без свободи нації забезпечити права людини неможливо”. Далі йдеться про занепад української культури, демографічну ситуацію в Україні та дефіцит патріотизму. Розділ
закінчується роздумами про тероризм, який має різнобічний характер. В Україні
спостерігається політичний тероризм: ліквідація політичних противників, політично
невигідних представників засобів масової інформації, українських активістів тощо.
У другому розділі “Чому москаль добром і лихом з козаком не ділився?” автор осмислює багато документів, де йдеться про агресивне ставлення і царської, і
більшовицької Росії до України, про те, що так званий “старший брат” насправді
за археологічними та історичними даними є “молодшим братом”, відкидає теорію,
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що українці нібито неодмінно потребують чийогось протекторату. Йдеться в книжці
й про страшний геноцид українського народу – голодомор 1932–1933 років та про
безперервні репресії проти українства.
“Чи відмовиться Росія від економічного поневолення України?” Таку назву має
третій розділ книжки. Автор наводить багато прикладів економічного тиску Росії
на Україну. З цією метою Москва часто використовує такий підступний метод, як
шантаж. Росія скуповує в Україні за безцінь підприємства стратегічного значення,
зокрема в сировинно-енергетичному секторі, важкій промисловості, а також землю.
У четвертому розділі “Якою мовою розмовляють росіяни в Росії, французи – у
Франції, турки – в Туреччині?” Василь Лизанчук наголошує, що усьому світові
відома милозвучність української мови. У 1928 р. в Парижі відбувся міжнародний
конкурс мов. Серед чотирьох переможниць наша мова зайняла третє місце, поступившись французькій та італійській... Проте нинішній стан української мови
просто жахливий. І в цьому передусім винна неукраїнська влада. Тим часом, наголошує автор, “мова формує націю, нація будує державу, держава береже мову,
бо мова – це константа державної самодостатності, самобутності, самоцінності,
оригінальності. Мова – це знаряддя думання, це мірило розуму. Мова для кожного
народу – це нервова система державного організму...”.
Василь Лизанчук як професійний журналіст особливої уваги надав п’ятому розділові книжки під назвою “Кому належить інформаційний простір в Україні?”. І не
безпідставно, бо тут наші справи зовсім кепські. Більшовизм насамперед знищував
живих носіїв інформації. Інформація, якою вони володіли, становила велику небезпеку для московської панівної кліки, як і наукові праці, твори літератури, мистецтва
тощо. Нині до найтиповіших форм зовнішньої інформаційної агресії належить масове завезення з Росії в Україну досить дешевих російськомовних газет, журналів,
книжок, відео та аудіокасет. Усе це – отруйна зброя проти нашої держави.
Винятково важливу роль у духовному житті українського народу відіграє Церква.
В минулому вона була осередком освіти й культури, а в середині XVII століття боротьба за віру поєдналася з боротьбою українців за волю та незалежність. Це бачили й
розуміли московські правителі, які підступно 1686 року взяли під свій контроль українську Церкву. Наслідком стало те, що вона майже 300 років “пролежала в російській
домовині”. Про це і йдеться у розділі “Спілкуймося із Всевишнім рідною мовою”.
В останньому, сьомому, розділі, “Коли ж таки у своїй хаті буде й своя правда,
і сила, і воля?” автор підсумовує результати своїх досліджень. Звертає увагу на
демографічну ситуацію, стверджуючи: якби не було геноцидів, етноцидів і лінгвоцидів, то зараз нас, українців, було б не 47 млн, а близько 100 млн. Автор порівнює
Україну з розвинутими європейськими державами. Підкреслюючи, що ці держави
досягли великих успіхів лише тому, що провадили справжню національну політику.
Свого часу відомий російський діяч П. Мілюков говорив: “Чим довше в Україні
пануватиме безладдя, то легше буде її знову прилучити до Росії”. Цим постулатом
керуються й нинішні правителі Росії.
Автор монографії “Не лукавити словом” Василь Лизанчук зазначає, що подолання гнилого малоросійства, меншовартості, національного нігілізму є нині однією
з найважливіших проблем, від розв’язання якої залежить реалізація національної
ідеї побудови Української держави. І в цьому виняткова роль правдивого слова.
Юрій Атаманюк
Вільна думка. – 2004. – 10–23 берез.
Український шлях. – 2004. – 13–19 трав.
Народна газета. – 2004. – № 23.
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УКРАЇНСЬКА УКРАЇНА БУДЕ!
Тема української книжки в українському просторі не нова. І, мабуть, нікого не
здивую власними спостереженнями і сумним висновком про те, що у наших книжкових магазинах, на книжкових розкладках переважають дешеві російськомовні
видання. Вони ніби самі промовляють до покупців: “Купуйте і читайте! Недорого!
Українську книжку за таку ціну не придбаєте!”.
Та ось у мене в руках книжка “Не лукавити словом”, автором якої є професор
Львівського національного університету імені Івана Франка Василь Лизанчук.
Враження від неї неабияке. Читаєш ніби на одному подиху, хоча це не пригодницький чи любовний роман, а науково-публіцистичне видання. Кожна сторінка
– це проблеми, які нікого не залишають байдужим, адже автор аналізує найболючіше – розвиток культури, духовності, функціонування мови нашого народу,
нашої держави.
Справді, як можна забути, що “мова є найважливіший, найбагатший і найміцніший зв’язок, що з’єднує віджилі, ті, що живуть, та майбутні покоління народу
в одне велике, історичне живе ціле. Вона не тільки виявляє собою життєвість народу, але якраз і саме життя. Коли зникає наша мова, – народу нема більше!..”
– зазначив Анатолій Погрібний.
А, може, ми не знаємо чи не хочемо знати, що наша мова посідає третє місце за
милозвучністю і лагідністю в світі? І аж ніяк її не випереджає російська. То чому
в нашій державі переважає вона? Що ж виходить? В Україні відбувається мовна
війна? Можливо. Але, як пише Василь Лизанчук, “у мовних війнах змагаються
не мови, а люди” (С. 252).
Де логіка суперечки про надання офіційного статусу російській мові в Україні,
коли в 10-й статті Конституції України записано: “Державною мовою в Україні є
українська мова”. А у статті 9 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”,
у статті 4 Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в
Україні” записано, що “телерадіоорганізації ведуть мовлення державною мовою.
Мовлення на певні регіони може здійснюватися також мовою національних меншин,
що компактно проживають на даній території”.
У нас чомусь все навпаки. Василь Лизанчук у своїй книжці пише, що майже
75 відсотків тиражів газет – російськомовні. Російські газети тиражем близько
80 мільйонів контрабандою ввозять в Україну. В електронних засобах масової
інформації мовлення на приватних (комерційних) каналах на 90–95 відсотків ведеться російською мовою” (С. 260). І ще доволі яскравий приклад наводить автор:
“На 100 росіян в Україні видається 54 російськомовні газети, на 100 українців –
лише 7” (С. 260). З таких прикладів випливають висновки (не вельми приємні!):
українськомовний слухач, глядач, читач зазнає обмежень на отримання інформації
рідною мовою.
Мову прекрасну, багату ми маємо, але все ще не позбулися вірусу зросійщення. Хто в цьому винен? Чи не ми самі? Народне прислів’я говорить: “Риба
псується з голови”. Отже, провина багатьох наших державних діячів якраз у тому,
що вони ігнорують державну (українську) мову. Автора книги це дуже хвилює.
І зрозуміло, чому.
Звичайно, не можна сказати, що в Україні взагалі не звучить українська мова.
Хоч не скрізь, але її можна почути, нею можна замилуватися. Лунають пісні на
весіллях. Створюються групи з українськомовним репертуаром. До речі, відомо,
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що пісня найбільше впливає на мовну орієнтацію. То чому б у вищих навчальних
закладах не ввести обов’язковий вступний іспит на знання народних українських
пісень, як роблять в Японії? Користь буде, адже щороку тиcячі юнаків і дівчат
стають абітурієнтами. І навіть у випадку, коли не пощастить вступити до того
чи іншого навчального закладу, знання народної пісні збагатить душу відчуттям
єдності з рідною землею.
Я рада, що прочитала книгу “Не лукавити словом”. Раджу і вам це зробити.
Адже автор зібрав величезний фактичний матеріал з нашої історії та сьогодення,
ґрунтовно осмислив його, переконливо висловив свою точку зору на ті проблеми,
про які сперечаються політики, пишуть журналісти, які обговорюють пересічні
українці.
За характером я – оптиміст, а тому вірю, що цей період ми переживемо, що
поборемо труднощі, що українська Україна буде жити. З цією метою сповідуймо
заклик Тараса Шевченка: “Борітеся – поборете, Вам Бог помагає. За вас правда,
за вас слава і воля святая!”
Мар’яна Федорко
Слово народу. – 2004. – 15 трав.
Галичина. – 2004. – 27 трав.

ЧИМ БЛИЖЧЕ ДО МОСКВИ –
ТИМ ДАЛІ ВІД ЄВРОПИ
Коли нависає загроза загибелі нації, а отже, й самої держави, потрібно, насамперед, рятувати їхню сутність – рідну мову, красу слова. І це добре усвідомлює
відомий публіцист, учений та педагог Василь Лизанчук. Усвідомлює, що проти
атаки Росії в бік України не обов’язково мати цілий арсенал зброї. Потрібно
лише... “не лукавити словом”. Саме таку промовисту назву має велика за обсягом книга Василя Лизанчука, яка повинна бути орієнтиром у житті кожного
громадянина України.
Зміст книги “Не лукавити словом” – це своєрідні уроки історії, поділені на
передмову, 7 розділів та післямову. Це – об’єктивно оцінені сучасні проблеми
України, роздуми про перспективи розвитку нашої держави в один із найвідповідальніших періодів розбудови України. У книзі Василь Лизанчук розкриває такі
концепти загального процесу розвитку, як формування української нації, мови,
матеріальної та духовної культури (в тім числі релігії, мистецтва, філософії),
аргументовано висвітлює сутність таких феноменів, як доля України, ментальність,
історична місія українців, національна ідея.
Впевнена, що багато читачів цього видання скажуть, що “Не лукавити словом”
– це найбільш широкий спектр проблем історії України, який тільки може бути в
книзі з аналогічною тематикою. Спробуйте знайти хоча б одну проблему сучасної
України, якої повністю чи частково не зачепив би автор книги. Це глобалізація,
тероризм, відносини Україна–Росія, зросійщення українського православ’я, сучасний стан освіти, функціонування інформаційного простору, геноцид, лінгвоцид
та етноцид в Україні. Це також проблема виходу України з економічної кризи,
функціонування газотранспортної системи, української мови, української книги,
корумпованого владного режиму, сучасного стану кінематографа, сутності української національної безпеки та багато інших. Основний акцент робиться на історичній
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події 1654 р. – Переяславській угоді, бо саме вона поклала початок усебічному
поневоленню України аж до 1991 р. Міркування автора щодо названих проблем
об’єктивні та глибоко аналітичні.
У передмові до книги Роман Лубківський розкриває в цілому суть усієї книги,
виявляє жаль за розтерзаною Україною. На порозі вже двадцять перше століття, а
ми ще й досі не маємо потужного “пласту української інтелігенції”. Нас обманюють,
державу обмежують до хутора “Диканька”, а ми мовчимо. Саме в цьому початок
низки інших проблем нашої держави.
Що ж хотів сказати автор книги колоритною назвою розділу “Розвиваймо національне розмаїття світу”? Перш за все, Василь Лизанчук нагадує читачеві, що
творцем національного розмаїття світу є людина. І тільки від неї залежить, яким
буде світ навколо. Тому саме в цьому розділі автор торкається негативного для
України процесу глобалізації, головне гасло якого – “Глобалізуйся, бо програєш”.
Автор побоюється, що ми можемо перетворитися на “статистичну одиницю, ґвинтик,
яких – мільярди, якими будуть маніпулювати”. І ми не зможемо творити власну
культуру, економіку, інтелектуальну сферу. І єдиний вихід із цієї ситуації, як
стверджує професор Іван Михасюк, – “будувати глобальний дім не від прибутку
і долара, а від людини і для людей. Цей дім повинен стати духовним храмом, а
не храмом, матеріально перенасиченим”. Краса світу саме в його неповторності,
своєрідності кожної нації, індивідуальності кожної людини. Важливим є вислів
відомого філософа: “Май відвагу бути самим собою, інакше ти станеш машиною”.
Окрім цього, Василь Лизанчук зупиняється на не менш глобальній проблемі
тероризму на прикладах терактів і в США 11 вересня 2001 року, і в Москві 23–
26 жовтня 2002 р. Антагонічні відносини Москва–Чечня, Вашінгтон–Афганістан
призвели до численних втрат мирного населення. Як США, так і Росія звикли
панувати, бути постійними колонізаторами, надімперіями. Незважаючи на те, що
Україна – вже незалежна держава (за Конституцією), Росія прагне повернути її
у своє ярмо. А “чесні” шовіністи, такі, як О. Свистунов, лише те й роблять, що
займаються міфотворенням про “колиску трьох братніх народів”. А чи знають
вони про пам’ять епох та поколінь – українські літописи Самовидця, Граб’янки,
Величка, “Густинський літопис”, який охоплює події X–XVI століть і чітко розрізняє історію Київської Русі та Московського князівства, а також наголошує, що
Київська Русь і Україна – це часові назви одного етнодержавного організму, а не
праросійська держава.
Про тероризм багато сказано й написано, але погодьтеся, що найбільшим терором у світі є тотальне винищення української нації впродовж століть, голодомор,
геноцид, етноцид, лінгвоцид. Якби такі методи застосовувалися для вихолощування
національної сутності росіян, то їхня нація давно уже б зникла з лиця землі. А
українці вижили й продовжують боротися за справжню, повноцінну незалежність,
за збереження національного духу.
У другому розділі книги автор намагається відповісти на запитання “Чому
москаль добром і лихом з козаком не ділився”? А тому, що Росія розуміє: Україна
має величезний духовний, культурний та інтелектуальний потенціал, щоб стати
могутньою державою. Тому й усіма можливими засобами українцям не дають цього
зробити. Починаючи з часу “Переяславського договору”, українцям заважають
вільно дихати, економічно та культурно поневолюють, зросійщують усі сфери
їхньої життєдіяльності. Василь Лизанчук із болем запитує “Чи відмовиться Росія
від економічного поневолення України”? А як же Росія може відмовитися, коли
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Україна в особі Президента не хоче цього, сама впадає в обійми “старшого” брата?
Під виглядом захисника державних інтересів Леонід Кучма частинами продає Росії
Україну. Росія за безцінь скупила нафтопереробні заводи, десятки найбільших
стратегічно важливих підприємств, майже повністю володіє інформаційним просто
ром України, освітньою галуззю. Нових обертів набрало зросійщення. Москва добре розуміє, що без мови держава залишиться без історії, багатовікового досвіду,
здобутків культури та своєї самобутності, без життєвого стрижня. В Україні вищі
ешелони влади самі проводять політику зросійщення, влаштовують чиновницький
погром правописної комісії. Василь Лизанчук у відповідь на те все заявляє, що
негайно потрібно розпочати процес реукраїнізації і нейтралізувати російський шовінізм. Адже, як справжньому націоналістові, йому боляче спостерігати, як Росія
потроху заковує Україну в імперські кайдани.
Автор книги є завідувачем кафедри радіомовлення і телебачення Львівського
національного університету імені Івана Франка, то цілком зрозуміло, чому він дуже
широко розглядає питання функціонування інформаційного простору, присвятивши цій проблемі чи не найбільший розділ книги “Кому належить інформаційний
простір в Україні?”. В. Лизанчукові прикро, що інформаційний простір перебуває
під російським каблуком. Найбільші українські телерадіокомпанії – у власності
російських олігархів, більшість періодичних видань – російськомовні, українська
книга відмирає! Хочеться кричати: схаменіться, чиновники та можновладці! Як це
називається, коли систему телебачення в Україні контролюють росіяни та євреї,
коли в Україні видається лише три чверті української книжки на людину, коли
українських поетів і письменників ганебно принижують такі, як Бузина, коли
столиця “говорить” російською мовою? Це – абсурд. Абсурд, який домінував у
тоталітарному суспільстві й знову повертається в посттоталітарне. Чимало таких, як
М. Луценко, А. Желєзний, О. Свистунов, своїми “науковими” працями починають
новий етап так званої політики неоколоніалізму. Вони знову хочуть повернути нас
у ті часи, коли “енкаведисти” проводили репресії проти бійців УПА, вивозили їхні
сім’ї, словом, винищували все українське.
Вже згадуваний О. Свистунов чомусь говорить, що росіяни в Україні ущемлені
у своїх правах, тоді як в Україні на 1 000 осіб, старших 15 років, вищу освіту мають 201 росіянин і лише 117 українців. Публіцист Василь Лизанчук, звертаючись
до нас, свідомих українців, закликає не бути осторонь у цей доленосний час, коли
перед Україною стоїть питання “бути чи не бути?” Чому в демократичній державі
повинні говорити про утиски ЗМІ, білінгвізм, використання чорних піартехнологій
для дискредитації імен справжніх політиків-патріотів, таких, як Віктор Ющенко.
Антиукраїнські ЗМІ нахабно приписують йому чужі гріхи, розгортають проти нього
шалену антиіміджеву кампанію. І тільки за те, що він справжній українець, що
за рік свого прем’єрування зробив мужні кроки, щоб підняти Україну з безодні.
Уважно читаючи книгу “Не лукавити словом” і задумуючись над її змістом,
починаєш розуміти, що в Україні вже не залишилося нічого справжнього, навіть
журналістики. Весь загальнонаціональний ресурс ринку ЗМІ розподілений між
різними фінансово-олігархічними угрупованнями. І стає страшно. Що ми маємо
з цих “Маніфестів українських журналістів з приводу політичної цензури”, що
маємо з проведення акції “Україна без Кучми”? Чому досі не покарані вбивці
журналіста Ґонґадзе?
Навіть зі Всевишнім московська Церква забороняє спілкуватись українською
мовою. У нас забирають наші церкви, триває зросійщення українського православ’я.
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Саме ця проблема є ядром розділу “Спілкуймося із Всевишнім рідною мовою”, де
Василь Лизанчук намагається пояснити, чиєю насправді є Українська Православна
Церква Московського патріархату і об’єктивно показує антиукраїнську діяльність
УПЦ МП у сучасних умовах розбудови незалежної України. Навіть у релігійному
середовищі, де, здавалося б, має панувати мир і спокій, відбуваються міжконфесійні
сутички, дискусії між священиками, які на перше місце шкали цінностей ставлять
споживацькі інтереси. А влада в Україні тим часом допомагає Москві підпорядковувати собі українські церкви. “Помагайте, недолюдки, матір катувати”, – обурювався Тарас Шевченко. “Коли ж таки у своїй хаті буде й своя правда, і сила, і
воля?” – знову й знову запитує публіцист в останньому розділі книги. Напевно,
тоді, коли в Україні перестане існувати псевдодемократія, псевдожурналістика і
псевдоеліта. За словами Конфуція, демократична держава повинна будуватися на
трьох китах: достаток продовольства, достаток зброї і довіра до влади. Але без
останнього вона ніколи не зможе розвиватися.
Книга Василя Лизанчука “Не лукавити словом” є цікавою, актуальною, з послідовністю викладених у ній історичних фактів. Автор привертає увагу читачів
насамперед оригінально побудованою композицією книги, її структурою, доповнюючи це ще й науковим аналізом найкричущіших проблем сьогодення в розвитку
України. Ракурс оповіді національно-патріотичний.
Чи може Україна вийти із системної кризи? Безперечно! Тільки прислухаймося
до правдивих слів Валерії Новодворської: “Україна процвітатиме з кожним кроком,
який віддалятиме її від Росії”. Отож, не будьмо сторонніми, зневіреними спостерігачами, а станьмо борцями за власне національне “Я” і притримуймося гасла “Геть
чимдуж від Москви”. І, звичайно ж, не лукавмо словом!
Мар’яна Сенів
Слово Просвіти. – 2004. – 9–15 верес.

АНТИУКРАЇНСЬКА АГРЕСІЯ ТРИВАЄ
Про російщення в Україні уже написано чимало наукових, публіцистичних,
художніх творів. Проте їхні автори, спираючись на документи і факти, висвітлювали лише деякі сторони явища на окремих історичних етапах або в інших аспектах
російсько-українських взаємин. У монографії “Кайдани ще кують” (Львів, 2004 p.),
яка є розширеним, поглибленим варіантом монографії “Навічно кайдани кували”
(1995 p.), професор Василь Лизанчук викладає всю повноту явища – від початків
до сьогодення. Передусім – це своєрідна енциклопедія. Окрім деяких відомих
фактів, тут зібрані тексти, які або повністю не були опубліковані, або вміщувалися
в таких виданнях, що стали бібліографічною рідкістю.
Кожний документ, факт В. Лизанчук поставив у конкретний історичний контекст, пов’язав з аналогічними документами у супроводі з іншими коментарями
та зі статистичними додатками. Такий підхід до підготовки тексту дав можливість
показати російщення в новому світлі, яке вражає своєю жорстокістю, підлістю,
цинізмом.
Під цілеспрямованим, безперервним інформаційним “обстрілом” перебували й
перебувають українська мова, культура, духовність. Зовнішні і внутрішні недруги
Української держави намагаються не допустити деколонізації психології зросійщених українців. Василь Лизанчук у своїй монографії на численних фактах, докумен-
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тах показує як здійснюється тотальна зовнішня (з Росії) і внутрішня (із середини
України) московська інформаційна агресія в Україні, розкриває глибинну сутність
інтелектуального антиукраїнізму, мета якого викликати зневіру до національної ідеї
української незалежності, дискредитувати її й штовхнути народ у “дружні обійми”
нової Російської імперії, яка не відмовилася від поглинання України.
Науково-публіцистичне дослідження В. Лизанчука “Кайдани ще кують”
глибоко аргументоване, наведені факти, документи з минулого й сучасні достатньо красномовні. До речі, автор посилається на 975 джерел. Книжка напрочуд
легко читається. Дуже важливо, що дух монографії оптимістичний, яскраво
простежується ідея поваги до людей будь-якої національності і водночас наголошується на необхідності формувати українську національну свідомість,
почуття патріотизму.
Автор книги дуже добре розуміє, що всі кризи – політична, ідеологічна, економічна, соціальна, культурна – є наслідком кризи національної. Автор наголошує,
що в кожній державі національна ідея є могутнім рушієм духовного оновлення, економічного відродження, утвердження держави. Всебічний, виважений, об’єктивний
аналіз історичного шляху взаємин України і Росії, оцінка нинішньої ситуації дає
підставу стверджувати, що книжка В. Лизанчука спонукає до серйозних роздумів
про шляхи утвердження незалежності України, пошуки і реалізацію оптимальних
варіантів співробітництва між близькими і далекими сусідами.
Василь Лизанчук слушно і гостро зазначає про тих українців, які розгубили почуття національної гордості, розтринькали на чужій службі і найдорожчий природний скарб людини: почуття душевної осілості і впевненості – почуття Батьківщини.
Чи знайдуть вони в собі сили, в ім’я гідного майбуття своїх дітей і внуків, зняти
з себе струпи малоросійства, меншовартості, витравити “ковбасну філософію” і
духовну сліпоту? І на ці запитання В. Лизанчук ґрунтовно, об’єктивно відповідає
на сторінках книги.
Будуючи власну державу, мусимо добре знати минуле свого народу, рідного
краю. Адже історія, як і мова, важливі складові національного самоусвідомлення
народу. Чи не тому всілякі чужинські зайди намагалися відібрати у нас батьківську
мову, аби позбавити народ його національного коріння, бо ж відомо: немає мови
– немає нації, немає нації – немає держави. Тому тривалий час рідна мова, рідне
слово на своїй землі були упосліджені. Робилося це таємно й відверто, підступом
і терором. Та правди не сховати. Професор В. Лизанчук розповів правду про ті
утиски, що їх зазнавала українська мова впродовж віків з боку “старшого брата”.
Однак російщення України триває і в роки незалежності. У книжці також показано, як у страшних пароксизмах різного роду імперської агресивності нівечили не
лише українців, а й росіян, бо формували у них великодержавну психологію, яка
й нині заважає багатьом росіянам змиритися з тим, що розвалилась комуністична
імперія зла – СРСР, що Україна стала незалежною державою. Автор переконливо,
аргументовано показує, що зовнішні та внутрішні недруги України намагаються
будь-якими способами не допустити, щоб у кожній клітині державного організму
запанувала українська мова, і щоб Україна утвердилася соборною, вільною, багатою державою, в якій би заможно жила кожна людина.
Вдало продумано структуру книжки. Назви розділів привертають увагу читача,
є свіжими, оригінальними, “працюють” на розкриття задуму автора. Дуже добре,
що автор подає “Предметний” та “Іменний” покажчики.
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Книжка “Кайдани ще кують” є живильним джерелом правдивого осмислення
українсько-російських взаємин. Вона дуже потрібна громадськості, передусім,
молоді – студентам, школярам.
Микола Тимошик
Доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри видавничої
справи та редагування
Інституту журналістики
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Народна газета. – 2004. – № 41.

СТАТУС ДЕРЖАВНОЇ ДЕ-ЮРЕ –
КАЙДАНИ ДЕ-ФАКТО
Під час передвиборчої кампанії 2004 р. знову виникло питання про надання
російській мові статусу державної або хоча б офіційної. З незмінною регулярністю
це питання виникає щоразу, коли хтось із високопосадовців іде на вибори. Політики
в Україні захищають переважно російську мову. І це ще одне свідчення того, що
її захищати не треба, що їй ніщо не загрожує. Адже російськомовна гуманітарна
інтелігенція, для якої мова є основним інструментом у її праці, здебільшого мовчить. Мовчить тому, що цього інструменту ніхто в неї не забирає.
Натомість українську мову захищають здебільшого саме гуманітарії. І це свідчення того, що для української мови в Україні є реальна загроза. Надії на політиків
майже нема. Треба ставати на захист української мови самим.
Одним з найпослідовніших і найпереконливіших у своїх виступах на захист
української мови є професор, академік АН вищої школи України Василь Лизанчук.
Це й завдяки його аргументованим і водночас емоційним виступам по радіо і телебаченню, газетним і журнальним публікаціям, а також книжкам В. Лизанчука “О
рідне слово, що без тебе я?!” (видавництво “Знання”, 1990), “Засоби масової інформації про русифікаторську політику в Україні” (ЛНУ, 1993), “Навічно кайдани
кували” (Інститут народознавства НАН України, 1995), у Конституції України
з’явилася десята стаття, що утверджує державний статус української мови. Тоді
(1996 року) здавалося, що разом із державним статусом українська мова здобула
й державний захист, і потреба в таких книгах, як В. Лизанчука, відпадає. На
жаль, цього не сталося.
Тому нова книга Василя Лизанчука “Кайдани ще кують” (Львів, 2004), маючи
підзаголовок “Факти, документи, коментарі про російщення в Україні”, ще раз
наводячи такі факти й документи із повсякдення сучасної України, застерігає нас:
не час утрачати пильність, фахівці з російщення нікуди не поділися з України,
вони тільки на мить причаїлися, притихли, але не заспокоїлися. Вони гострять
свої пера-багнети і язики-багнети, вони вдосконалюють майстерність, вони беруть
на озброєння європейські й американські ліберальні теорії. Вони на марші. Й особливо важко щось доводити ліберальним європейцям, які заперечують будь-який
тиск, будь-які пріоритети у мовному питанні. Вони просто не можуть собі уявити,
що нинішній стан в Україні виник унаслідок не ліберального підходу, а такого
страшного тоталітарного тиску на мову, якого, напевно, не зазнавала жодна євро-
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пейська нація ніколи. Через це книгу В. Лизанчука варто перекласти на провідні
європейські мови й дати для ознайомлення фахівцям з ОБСЄ і ПАРЄ, щоб вони
обрали свою лінію захисту, щоб вони боронили не мову “національної меншини”
– російську, а мову, яка досі зазнає утисків, – українську.
На майже тисячі сторінок (992 с.) Василь Лизанчук наводить настільки промовисті факти таких утисків української мови, що кожна небайдужа людина, якої б
національності вона не була, яку б мову не вважала рідною, неодмінно дійде висновку:
українську мову треба захищати, українській мові варто всіляко сприяти, аби вона посіла гідне місце в незалежній державі Україна, де вона до того ж має статус державної.
Василь Лизанчук видав книгу, яка має доказовість наукової розвідки, серйозний науковий апарат, розлогі покажчики, посилання на авторитетні джерела й
водночас пристрасність публіцистичних виступів. Це й не дивно, адже В. Лизанчук
– не тільки відомий науковець, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення
Львівського національного університету імені Івана Франка, але й знаний публіцист, заслужений журналіст України, автор багатьох радіо- і телепередач (понад
450 бесід, коментарів, інтерв’ю, репортажів, звітів).
У передмові до книги В. Лизанчука академік Ярослав Дашкевич зазначає:
“Боляче й моторошно стає від усвідомлення того, що таке дослідження й сьогодні
потрібне, актуальне, злободенне” (С. VIII). Додамо ще: боляче й моторошно стає
від усвідомлення того, що книга В. Лизанчука про російщення в Україні має стільки
сторінок, і то, природно, не всі факти й документи вміщено тут. Мабуть, жоден
із західноєвропейських народів не має такої книги. Ба, й не може мати. Як би
хотілося, щоб якомога більше людей в Україні прочитали цю книгу. Майстерність
її автора (і як науковця, і як публіциста) перемогла б у багатьох україно- і російськомовних українцях їхню упередженість щодо української мови й української
культури. Патріотичний контекст книги Василя Лизанчука мимоволі передається
читачеві, перетворює його на небайдужого учасника історичних подій, який сам
обирає своє місце, стає на той чи інший бік барикади. Це можна відчути особливо
виразно тоді, коли йдеться про події ХІХ–ХХ століть. Але ж, на жаль, барикади
не прибрали й досі. Навіть конституційний статус державної мови не посприяв
остаточному розчищенню від перешкод на шляху її розвитку.
Нема жодного сумніву, праця Василя Лизанчука – вагомий внесок у подолання багатьох перешкод на шляху вільного розвитку української мови, розширення
сфери її використання. Проте ще важливішою вона є у пробудженні в багатьох
українцях почуття відповідальності (історичної відповідальності!!!) за те, щоб наступним поколінням українців ті, хто живе нині в Україні, передали найбільший
спадок – рідну мову. Нам її передавали з середини І тисячоліття наші предки.
Ми її маємо передати нащадкам як ніколи сильною, красивою, багатобарвною,
всеохопною, вільною.
Анатолій Капелюшний
Галичина. – 2004. – 9 листоп.

НЕ ЛУКАВИТИ СЛОВОМ
Ім’я професора, доктора філологічних наук, академіка Академії наук вищої
школи України, завідувача кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету імені Івана Франка Василя Васильовича Лизанчука – добре
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знане в Україні. Своєю багаторічною працею на ниві журналістики, освіти і науки
ця непересічна особистість здобула заслужену славу і визнання. В. В. Лизанчук,
народжений у мальовничому Прикарпатті, впродовж усього свого життя плекав
і наближував мрію про українську незалежність і в своїх книгах, які так рясно
з’являються останніми роками, застерігає нас усіх від словоблуддя та національної
інфантильності. Василеві Лизанчуку як університетському професору і громадянину
болить усе, що є антиукраїнським, нахабним і цинічним. Своїм науково-публіцистичним словом він звертається до нині сущих і майбутніх поколінь і переконливо
утверджує думку про українську самобутність і незнищенність.
Щасливі ті студенти, що слухають лекції професора Василя Васильовича, які
мають нагоду щоденно з ним спілкуватися і набиратися снаги та сили для вірного
служіння рідній державі. Ось нещодавно вони отримали чергову книгу професора “Не лукавити словом” і щиро та відверто висловили свої думки на полях цієї
цікавої, потрібної і дочасної праці. У дорозі до читача – нові твори професора
Василя Лизанчука, але, рецензована молодим поколінням журналістів книга, вже
знайшла належне місце у низці видань, які зцементовують нашу віру і переконаність у великому майбутньому нашої держави.
Михайло Присяжний
Декан факультету журналістики
Львівського національного університету
імені Івана Франка

КОЛИ ФОРМУЄШ ЛЕГІОН
Книги – морська глибина,
Хто в них пірна аж до дна.
Той, хоч і труду мав досить,
Дивнії перли виносить.
Іван Франко
“Упертий львівський Сізіф” – так вдало зумів окреслити характер, а водночас
і вдачу професора Василя Лизанчука Роман Лубківський. Він ставить перед собою
мету і, попри усі негаразди, наполегливо крокує до неї. Про мету написання книги
“Не лукавити словом” автор говорить відверто: “Щоб у кожного читача – доброзичливого чи недруга України – народжувалися і утверджувалися чисті помисли,
високі пориви, щоби кожна людина в Україні та за її межами таки зрозуміла, серцем відчула Всевишнім освячене природне право будь-якого народу (чисельного чи
нечисельного) на повноцінне життя, розвиток своєї мови, культури, духовності, на
свою вільну (велику чи маленьку) національну державу, щоби прагнення, вчинки,
діяльність кожної людини, незалежно від раси і національності були спрямовані на
доброчинство” (С. 552). Його болить, коли українську мову називають діалектом
російської, коли недруги безцеремонно перекручують те, що він написав.
Безумовно, ця книга знайде прихильників серед різних верств суспільства,
але так само беззаперечно й те, що вона мала б стати настільною книжкою для
кожного, хто працює в царині журналістики, бо кому ж, як не журналістам, належить не лукавити словом. Особливо щодо виборів керманича держави. Ця подія
знаменує собою або початок нової кризи, або кінець довготривалої хвороби нашого
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суспільства. І якщо завдання кожного громадянина полягає в тому, щоб зробити
правильний вибір, то завдання журналіста – якомога більше посприяти цьому. Але
серед творчої братії є чимало таких, кому не відомі значення слів совість, сумління,
відповідальність. Для них гроші – єдиний Бог. Вони добре знають, хто і за що їм
платить. Для них історична пам’ять своєї нації (та й уся нація) не важать нічого.
Динаміка суспільних процесів формування нової системи економічних відносин, невизначеність соціально-політичних орієнтирів значною мірою спричинили
труднощі становлення відважної особистості. Людина губиться у просторі, у розмаїтті думок, які так часто суперечать одна одній, а монографія Василя Лизанчука
допомагає збагнути, у якому світі ми живемо, хто керує інформаційними та економічними потоками. І хоч автор не відповідає на запитання: “А кому ж вірити і що
конкретно робити?” – він допомагає знайти шлях до істини, спонукає до мислення,
аналізу, оцінювання, до дій.
Одна з основних думок книги: щоб побудувати здорову і міцну державу,
необхідно знати свою історію. Щоб у майбутньому не влаштовувати безглуздих
святкувань національних поразок, треба добре знати, що було нашою великою
перемогою, а що спричинило довготривалі страждання.
Ще однією передумовою становлення незалежної України автор вважає добре
знання рідної мови. Промовистим підтвердженням цієї думки є розділ “Якою мовою
розмовляють росіяни – в Росії, французи – у Франції, а турки – в Туреччині?”
Мова народу – це його генетичний код; якби розшифрувати його, то знищити націю
надзвичайно легко, але українську мову не змогли знищити жахливим лінгвоцидом,
тому декодувати її – не під силу нікому. Ще німецький філософ-екзистенціаліст
Хайдегер вважав, що “мова – це дім буття, це найінтимніше лоно культури”. За
сучасного ставлення до мови, яка стала лише засобом передачі інформації, вона
вмирає як живе, істинне мовлення. Губиться остання ниточка, яка пов’язувала
людину з її культурою. Тому той, хто зрікся цієї своєї національної особливості,
яка дозволяє ідентифікувати, той не лише втратив гідність, він втрачає сенс свого
існування. “Господи, дай нам розуму французів, які вважають свою мову ореолом
нації і бережуть її як святиню, як найкоштовніший духовний скарб народу!” –
апелює автор до слів Михайла Косіва. Цим він нагадує нам, що мова – то не лише
цілісна система та засіб комунікації, обміну думками, а й засіб їхнього формування. За словами Надії Бабич, “мова є продуктом історичного розвитку суспільства,
надбанням попередніх етапів життя, вона є спільною для усіх представників нації,
але живе тільки у мовленні індивідів, без якого була б мертвою”. А що робимо
з мовою ми? Вбиваємо її суржиком, запозиченнями, калькуваннями, знищуючи
таким чином і свою культурну традицію, самих себе.
Василь Лизанчук наче закликає нас зупинитись та отямитись. У цій книзі він
зібрав так багато історичних фактів, згуртував так багато інформації, що, прочитавши її, навіть той, хто давно забув, як виглядає підручник з історії, хто не стежив
за висвітленням подій у ЗМІ та й взагалі не особливо переймався суспільно-політичними проблемами, економічними та глобалізаційними процесами, неодмінно
відчує потребу заповнити ці прогалини, а монографія “Не лукавити словом” буде
для нього гідним провідником.
Відважитись опублікувати свої думки – однак, що постати перед усіма в одній білизні. А відважитись написати таку книгу, як “Не лукавити словом” – ще
важче. Адже, крім копіткої праці та значних зусиль, необхідно продемонструвати
свої глибокі знання історії, докладно аргументувати свої думки, розуміння світових
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тенденцій а, що найголовніше, викласти все це так, щоб не відштовхнути читача,
дати йому ціннісні життєві орієнтири, виховати ще одного вправного будівничого
власного життя і своєї держави.
Руслана Руда
Молодь України. – 2004. – 30 листоп.

У ПОШУКАХ ІСТИНИ
“Пізнайте правду, і правда визволить вас”
Святе Письмо
Цього року ми святкували вже тринадцяту річницю Незалежності нашої держави. Для будь-якої держави незалежність означає самодостатність соціального,
економічного, культурного рівня розвитку свого народу. І, передусім, духовності.
Поняття “духовний розвиток” народу не можна розглядати без духовності індивідів,
тобто громадян держави, які дають змогу стверджувати рівень поступу в державі.
Зауважу, що формування духовності – складний багатоаспектний процес, який
охоплює мову, літературу, мистецтво, культуру, науку, право, етику.
А чи можна говорити про повноправну духовність нашого народу? Хто винен
у нашій національній бездуховності? Коли ж таки у нашій хаті буде й своя правда,
і сила, і воля?
На ці складні запитання намагається дати відповідь автор праці “Не лукавити
словом” Василь Лизанчук. Його знають не тільки в Україні, а й поза її межами,
як ученого, дослідника теорії журналістики, доктора філологічних наук, професора Львівського національного університету імені Івана Франка, автора двадцяти
монографій, підручників, брошур.
Книжка “Не лукавити словом” – це неоціненна скарбниця фактів, які підтверджують, що 350-літнє переслідування українців з боку Росії не припинилося.
Здобута нами незалежність – не перепона на шляху імперіалістичного колонізатора.
Професор віднаходить першоджерело цього поневолення. Воно розпочалося ще
1654 року, коли була укладена Переяславська мілітарна угода між Українською
Гетьманською державою та Московським царством, так звані “березневі статті”.
Якщо ще хтось не усвідомлює, яким трагічним для нас було “покровительство”
так званого старшого брата, візьміть та прочитайте уважно розділ цієї праці “Чому
москаль добром і лихом з козаком не ділився?” І ви переконаєтесь, я впевнена,
що ніяких доброзичливих стосунків з боку Росії не було і бути не може. Завдяки
Переяславу Україну було забуто на понад три століття, кинуто в ярмо. Московія
не задовольнилася ліквідацією політичних та економічних прав України. Вона
намагалася зліквідувати й весь український народ, як окрему етнічну спільноту,
заборонивши його мову та назву. “Це був союз коня і вершника, в якому Росія
відігравала роль останнього”, – пише М. Брайчевський.
Професор В. Лизанчук показує у книжці, у своїх статтях, що історія українського народу під Москвою – це один довготривалий ланцюг поневолень, принижень, катувань, фізичного знищення, етнопсихологічного геноциду. У 1656 р.
Московія порушила Переяславську угоду (“березневі статті”) і підписала з Польщею
сепаративний мир. “На Україну з Московії надсилали “хмару” агітаторів, які бунтували полковників проти гетьмана, міста проти гетьманської влади” (М. Добрян
ський). 1667 р. Московія знову порушує мілітарну угоду (“березневі статті”) і за
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Андрусівським договором поділила з Польщею Україну по Дніпру, за винятком
Києва, який Москва затримала під своєю владою. Поділ України на Лівобережну
і Правобережну призвів до так званої доби Руїни. У 1659 р. Москва підступно
накинула гетьманові Юрію Хмельницькому сфальсифіковану версію “березневих
статей”, до яких, серед багатьох інших змін на користь Москви, встановлено статтю
про підлеглість митрополита Київського та очолюваної ним Церкви патріархові
Московському. Такої статті не було в Переяславській угоді 1654 р.
Хоч ми здобули незалежність, політика зросійщення народу активно провадиться і в нашій державі. Ми навіть не усвідомлюємо, як легко насаджуються
чужі для українців мова, звичаї, історія, культура. Усе це роблять для того, щоб
українці зникли як нація, а Україна – як держава. Не хоче Росія відмовлятися од
ласого шматка. Як зазначає Василь Лизанчук: “Ситуацію, що склалася у нашому
суспільстві можна охарактеризувати так: Муравйов уже давно крокує Україною.
Він поки що не відстрілює українців, тільки топчеться кирзовим чоботом по наших святинях, глумиться з нашої мови, заганяє у підпілля українську культуру,
плюндрує нашу духовність. Унаслідок цього вже значна частина території вирвана
з правового поля України, велика кількість українців втратила свої етнічні особливості, нашій Батьківщині дедалі важче відстоювати своє національне “Я”, у неї
щораз менше сил і бажання чинити опір російській експансії”.
Російські компанії стають власниками стратегічних підприємств в Україні, за
їхні гроші формується антиукраїнська політика. Більшість (90%) ЗМІ перебуває
під впливом і контролем поборників так званої слов’янської єдності Білорусі,
Росії, України.
А що вже говорити про стан української мови в своїй державі? Автор з болем пише про те, в який дивний спосіб наш Президент обґрунтовує потребу двох
державних мов в Україні: “Якщо я кажу про дві державні мови, то не тому, що
хочу комусь догодити, а тому, що в наших умовах – це реальність, на яку треба зважати”. З цього приводу В. Лизанчук наводить слова С. Караванського:
“Етноцид, лінгвоцид і геноцид – от що було головним рушієм такої милої президентові реальності. Пристосуватися до цієї реальності означає схвалювати расизм,
схвалювати геноцид. І україножери хочуть узаконити в незалежній демократичній
державі наслідки расизму”.
І ми надалі продовжуємо бути свідками незрозумілих балачок: “Чи нам потрібна українізація телерадіопростору?” Національна рада з питань телебачення і
радіомовлення, нарешті, вирішила навести лад в інформаційному просторі України.
А Президентові України це не сподобалось, мовляв, як не соромно?
За 13 років незалежності нашої держави українська мова опинилася на задвірках.
Та за ці роки вона б мала відродитися й збагатитися. Насправді ж, багато громадян не
знає мови країни, в якій народилися. Такої ситуації, напевно, нема в жодній країні.
Наші політики, як бачимо, незацікавлені в тому, щоб українська мова заповнила
державні сфери. Вони й самі не знають цієї мови, хоча зобов’язані її знати, згідно
з Конституцією України та особистої совісті (якщо вона є). “Мова для кожного
народу – це нервова система державного організму. Якщо в людини хвора нервова
система, то хвора й людина. Якщо в державі не функціонує мова титульного народу,
то така держава хвора й приречена на втрату національних і духовних особливостей,
соборності й незалежності”, – апелює до нашої совісті В. Лизанчук.
ЗМІ володіють надзвичайно великими можливостями для створення мотиваційного інформаційного поля, яке б культивувало в людині і в суспільстві мо-
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рально-психологічну настанову на опанування української мови, її повнокровне
функціонування. І тому, враховуючи ці аспекти, Національна рада України з питань
телебачення і радіомовлення прийняла таке рішення. Але, на мою думку, бездіяльність і байдужість наших політиків до долі української мови нічого не змінить
у нашому телерадіопросторі. Адже “день X”, коли ефірні мовники повинні були
заговорити українською, минув, а нічого не змінилося.
Чи є вихід із цієї, як на перший погляд, безвихідної ситуації? Василь Лизанчук
запевняє, що є. Наш порятунок – це усвідомлення національної ідеї, яка і є тим
рушієм побудови реальної незалежності. Адже в українській ідеї втілені споконвічна мрія багатьох поколінь народу та його великих провідників про здобуття
незалежності і незборима воля до побудови соборної, незалежної, суверенної,
демократичної, правової держави, саме української України. Ми повинні бути
гордими за своє історичне минуле, за милозвучність своєї мови, за багату канву
наших звичаїв і традицій. Наші діти мають виховуватись в національному дусі, “а
Дух повинен здійснюватись в національному Слові, яке покликане нести добро,
випромінювати позитивну енергію, слугувати порозумінню, злагоді, об’єднанню,
інтеграції української людності на засадах національної ідеї творення Української
держави”. І ніякий колонізатор, навіть з “великим мішком грошей”, не зможе купити нашої національної совісті. І тоді навічно на українській землі запанує своя
правда і сила, і воля.
Монографію “Не лукавити словом” я б радила прочитати не лише студентам,
а й кожному громадянинові України. Її автор зібрав і проаналізував великий за
обсягом фактаж, який підкреслює, що з українцями ведеться війна, мета якої –
знищити нас як націю, але такі книги як ця та багато інших відомих праць Василя
Лизанчука піднімуть національний дух українського народу і не дадуть йому впасти до ніг своїх поневолювачів. Тож нехай помагає вам Бог у цій нелегкій справі.
Наталя Рущишин
Молодь України. – 2004. – 30 листоп.

УЖЕ ЧАС ПІДНЯТИСЯ З КОЛІН!
Відновленій незалежності України майже тринадцять років. Багато це чи мало?
Людина у тринадцять вже орієнтується у моральних цінностях, національних ідеалах.
І хоча ще не остаточно визначилась у житті, але прагне знайти у ньому своє місце.
Тому і для держави тринадцять років – вік такий, що вже варто визначити для себе
пріоритети, мати чіткий план дій на майбутнє. Та легше говорити – важче робити.
Звичайно, я не стверджую, що сьогодні Україна перебуває на тому самому
рівні, на якому була в 1991 році. Ні! Але якщо проаналізувати сьогоднішній стан
держави, то в деяких галузях життя поступ відшукати буде вкрай важко.
Ми можемо до нескінченності нарікати на низький економічний рівень життя в
нашій державі, скаржитися на долю і шукати винних у тому, що сталося, але це не
дасть ніякого результату. Професор Василь Лизанчук – з тих людей, котрі завжди
займають активну життєву позицію і замість того, аби нарікати на життя, прагне
його змінити. Його монографія “Не лукавити словом” – промовистий тому приклад.
Сьогодні головним простором воєн є розум людини і її інтелектуальна діяльність. Свідомо чи підсвідомо автор говорить про сім рівнів воєн, які ведуться сьогодні у світі, і, зокрема, в Україні – це: 1. Силове протистояння – війна у прямому
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значенні слова, за допомогою зброї; 2. Економічна війна – війна, котра ведеться
за допомогою фінансів; 3. Генетична війна – тут маємо справу з прихованим геноцидом; 4. Організаційна війна – на елементарному рівні вона здійснюється через
створення “зручної” корумпованої влади; 5. Інформаційна війна – замовчування
“невигідної” і просування “вигідної” інформації; 6. Хронологічна війна – введення
у свідомість людей деструктивних стереотипів, підміна понять, трактування історичних подій у вигідному світлі; 7. Духовна війна – нав’язування викривлених
уявлень про цінності, про добро і зло.
Із семи вищенаведених рівнів воєн найстрашнішими є чотири останніх, адже
саме вони відіграють вирішальну роль в історії, впливають на свідомість людей,
при цьому кардинально її змінюючи.
“Безперечно, державний терор явище завжди страшніше і жахливіше за навіть найбільший терористичний акт групи відчайдухів”, – говорить автор книги.
І з цим твердженням не можна не погодитись. Адже що може бути страшнішим
для України, ніж побратимство зі “старшим братом”? Державними чиновниками
активно насаджується думка, що Україна без Росії просто загине, що Україна –
лише сировинний додаток Росії. Такі постійні твердження, які лунають з екранів
телевізорів, з радіоприймачів та зі шпальт газет поступово призводять до вироблення у людей комплексу меншовартості. І це все політики роблять абсолютно свідомо!
Виникає запитання: через брак історичних знань чи через нестачу поваги до
українців Президент Л. Кучма у березні 2002 р. видав указ “Про відзначення
350-річчя Переяславської козацької ради 1654 року”. Повністю підтримую обурення Василя Лизанчука, адже своїм підписом під цим Указом Президент наказував
святкувати річницю поневолення України. Автор книги “Не лукавити словом”
говорить, що хоча Москва, укладаючи договір, визнавала Україну за самостійну і
незалежну державу, але, виходячи зі своєї самодержавної, загарбницької природи,
дивилась на Україну як на майбутній набуток свого царства.
То святкуймо! Святкувати зросійщення українців в Україні. Саме мовна ситуація у нашій державі надзвичайно болить Василеві Лизанчуку. Та й не дивно,
адже у мові – душа народу. І нема ефективнішого способу знищити народ, як
знищити його мову.
Якщо ви подумаєте, що автор книги проти того, аби в Україні жили люди,
котрі розмовляють неукраїнською мовою, ви помиляєтесь. Василь Лизанчук проти
суржика, матів, мовних покручів. Тому навіть наводить типові помилки, котрі роблять під впливом російської мови. Кожна мова має право на існування. В Україні,
окрім українців, проживає чимало представників інших національностей, і їх ніхто
не спонукає, аби вони забували свою мову. Автор говорить про обов’язкове знання
та володіння українською мовою для всіх, хто проживає в Україні. Саме на володінні наголошує автор, адже нерідко можна зустріти людей, котрі володіють мовою
пасивно, тобто все розуміють, але говорити не можуть (чи не бажають). Такі люди
небезпечні. Василь Лизанчук наголошує на необхідності викладання українською
мовою в школах та вищих навчальних закладах, на володінні українською мовою
державними службовцями, військовими, елітою.
Автору надзвичайно прикро спостерігати за становищем сучасної української
книги: “Адже саме в галузі художньої літератури російський книжковий бізнес,
як ніде, продовжує утверджуватись під українським сонцем. Так, тільки в 2000 р.
через північно-східні “прозорі” кордони до нас із сусідньої держави контрабандою
потрапило майже 40 млн примірників книжок”. Цифра приголомшлива!
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Отже, не дивно, що Василя Лизанчука вельми турбує питання української
мови, адже без мови не існує держави. “Наскільки нація створює власну державу, –
говорить автор, – настільки держава творить націю”. Отож, поняття мови, нації,
держави пов’язані між собою на генетичному рівні. І в цьому контексті не можна не
згадати про національну ідею. “Національна ідея – всеосяжна і реалізується через
національні інтереси у внутрішній і зовнішній політиці держави, – пише Василь
Лизанчук. – Національна ідея – це стратегія розвитку держави... Головна мета
національної ідеї – постійне зростання добробуту нації, забезпечення і збереження
умов для розвитку майбутніх поколінь на основі своєї державності, економічної
самодостатності, культури, мови, духовності”.
Автор формулює своєрідний пакет вимог до державних інституцій, які мали б
опікуватися розвитком і впровадженням української мови як державної. Не оминає
Василь Лизанчук і явище глобалізації, яке сприймає як процес, котрий вже не
спинити, але на який можна вплинути в інтересах України.
Держава не може існувати без символів, вартостей та героїв. Але завжди були
люди, котрі хотіли ці неодмінні компоненти держави спаплюжити. Такою людиною
є Олесь Бузина, “який зі своєї малоросійської, – пише Василь Лизанчук, – радше
хохляцької, позиції намагається виправдати малоросійство як явище, звести його
до норми”.
У книзі “Не лукавити словом” автор наводить чимало історичних фактів,
телевізійних інтерв’ю та інформаційних сюжетів і просто розмов з людьми. Все
це робить її живою, не відірваною від життя. Книга читається на одному диханні.
Але коли прочитано останню сторінку, виникає бажання прочитати книгу знову
вже повільніше, з олівцем у руці.
Юлія Танасієнко
Молодь України. – 2004. – 30 листоп.

ЛІТОПИС НЕПОКОРИ
Переді мною – ошатний, ваговитий (під тисячу сторінок!) том. Автор – Василь
Лизанчук, професор Львівського національного університету імені Івана Франка.
Назва книги: “Кайдани ще кують”. Видана у Львові 2004 року.
Не маю на меті дати розлогу всебічну оцінку нової праці знаного публіциста.
Сказати бодай коротке слово про неї спонукала глибока вдячність автору, який
опрацював величезну кількість матеріалу: офіційні документи, публікації історичного, мовознавчого, політологічного і полемічного характеру. Якщо зважити на те,
що до кожного з розділів додається бібліографічний покажчик, то важко навіть
уявити, який огром літератури використано. А скільки оглянуто періодики, аж до
газетних заміток! В. Лизанчук поставив за мету правдиво і переконливо, спираючись на факти, документи та коментарі, розповісти про одну з найтрагічніших у
своїй багатовимірності сторін нашої історії – зросійщення України.
Камертоном, що дав лад усій книзі, як на мене, стало те, що кожен із восьми
розділів автор починає віршованими рядками нашого Пророка-будителя Тараса
Шевченка. І це надає всій праці особливої символіки. Та й видано її добротно, з
багатим науковим апаратом, з тематичним та іменним покажчиками.
У книзі “Кайдани ще кують” наводяться слова журналіста-міжнародника,
колишнього дипломата Володимира Чорного про те, що ця праця змушує нас
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“поважати себе і не забувати історію від Переяслава до Тузли”. І в цьому справді
зможуть переконатися читачі, які прагнуть більше знати про національні боріння
нашого народу.
Валерій Павленко
Літературна Україна. – 2005. – 13 січ.

РОСІЙЩЕННЯ НА НОВОМУ ЕТАПІ
Не можна без хвилювання за долю України читати книжку “Кайдани ще кують”. Її автор переконує, що й тепер діють підступні зовнішні і зловорожі внутрішні
сили, які намагаються зупинити утвердження незалежної України.
Прикро, що наша держава не вийшла повністю з-під впливу “старшого брата”.
З неймовірною рафінованістю шовіністичні ідеологи насаджують у свідомість людей
міфічну тезу про “колиску трьох братніх народів” і їхній “спільний корінь”, підступно маніпулюють ідеєю про “слов’янську єдність” у її московському варіанті.
Недруги цілеспрямовано наступають на українську мову. Автор монографії показує, якої надзвичайної ваги набуває така одиниця мови, як слово. Глибоке усвідомлення духовної вартості слова поліпшує морально-психологічний клімат у суспільстві.
Досить категоричними і суворими є слова В. Лизанчука: “Оскільки природа
вибрала боротьбу як шлях удосконалення мов (цебто самого буття), то або боротися, або пропасти; або демонструвати дух як найважливішу народну окремішність
у мовній екзистенції – або асимілюватися з кимось...” Є тільки два шляхи, два
варіанти вибору, третього бути не може. Вони взаємовиключають одне одного. Дії
повинні бути чітко спрямованими.
В усіх народів мова – це національна сутність, а в Україні – це для багатьох
фактор відчуження і причина конфліктів. Про “атрофію живого слова” можна судити зі слабкості української періодики, порівнюючи з накладами російських видань,
і занепаду мовної культури. Важливою є думка автора, що в наш час, у майбутніх
роках, а може, і в десятиріччях питання утвердження української мови, культури,
духовності, національного “Я”, що плекає глибокий патріотизм у молодих серцях,
виступатиме як один з основних засадничих напрямів освіти й виховання у цьому
XXI ст. Мабуть, тому так грубо цькують професора Василя Лизанчука комуністиінтернаціоналісти, а точніше комуністи-зросійщувачі, для яких Україна – це лише
територія їхнього “гніздування”, а Батьківщина – Московія. Наприклад, безпардонністю, цинізмом, брехнею нашпигований опус першого секретаря Львівського
обкому партії Олександра Калинюка “Черный пиар и профессорские сребреники”,
який опублікувала газета “Свободное слово” (8 жовтня 2004 р.), що виходить у
Донецьку. Як це притаманно комуністам в Україні, що не знають, що таке честь,
совість, гідність, О. Калинюк приписав професору Василеві Лизанчуку слова: “…
наш родной украинский язык – “региональный диалект русского”. Насправді ж, у
статті “Чи можна об’єднати націоналізм і глобалізм?” професор В. Лизанчук написав: “...надалі розкручують московський лженауковий постулат, що українська
мова – “регіональний діалект російської мови”. Виникає запитання: “Ви “товаріщ”
Калинюк хоч бачили статтю професора Лизанчука? Чи навіть не читали того наклепу, під яким стоїть ваш підпис? Якби нині жив ваш вождь Ленін, який всім
своїм єством ненавидів Україну, то як він назвав би вас, “товаріщ” Калинюк?
Здогадались? Зрозуміло, що не “Іудушка Троцький”, а “Іудушка Калинюк”.
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Хоча книжка “Кайдани ще кують” за духом оптимістична, однак на сьогодні
мовна ситуація в Україні, зокрема – у ЗМІ, не схиляє до оптимізму. Більшість
провідних телеканалів, які заявляли про себе як про суто українські, інтенсивно
паралельно використовують російську мову. Враховуючи засилля російськомовних
газет, то на цьому фоні й українські програми, і видання виглядають бідно. Існує
думка, що національні канали змушені підлаштовуватись під смак публіки. Мовляв,
сьогодні у країні є певний відсоток населення, який не розуміє або не сприймає
української мови, і для того, щоб змусити їх дивитися канал, треба підлаштовуватись під них. А це рейтинг, а рейтинг – це реклама, а реклама – це гроші.
Попри всю правильність і відповідність нормам української мови, мова телебачення є неприродною. Відчувається, у повсякденному спілкуванні коментатори,
журналісти, політичні діячі надають перевагу російській, а це накладає відбиток
на їхнє українське мовлення.
Ми досі не навчилися поважати себе, не навчилися шанувати свою мову, свою
державу. Тому багато українців думає не про те, аби докласти зусиль до розбудови
своєї національної держави, а про те, як виїхати за кордон і заробити грошей.
Ми мусимо сподіватись і бути непохитними у своїх сподіваннях. Бути сильними духом, щоб не дати себе знову закувати у кайдани. Ми покликані утвердити
соборну, багату, правову українську Україну.
Віра Лешко
Молода Галичина. – 2005. – 16 черв.

ЧОМУ КАЙДАНИ ЩЕ КУЮТЬ?
Науково-публіцистична праця Василя Лизанчука “Кайдани ще кують” побачила світ 2004 року завдяки доброчинності патріота України Мусія Штуня (Велика
Британія)
У монографії об’єктивно висвітлено українсько-російські стосунки, розкрито
московську лиходійність довготривалої асиміляції українців, осмислено нинішні
методи і форми зросійщення, окреслено шляхи подолання морально-психологічних,
політико-ідеологічних наслідків колишньої та сучасної агресивної антиукраїнської
політики, зосереджено увагу на проблемах формування державницького мислення,
національної свідомості, патріотизму, високої моралі, духовності, громадянської
гідності, самоповаги, утвердження української України.
Книжка “Кайдани ще кують” насичена документами, фактами, цифрами, коментарями. Назву кожного з восьми розділів узято з поезій Тараса Шевченка. Ці
назви влучно характеризують зміст розділів, де розглянуто проблеми вироблення
національного менталітету, утвердження духовної єдності нації. Автор слушно
підкреслює: “Щоб українське Слово вічно буяло на українській етнічній землі,
щоб у кожному домі панував добробут, щоб безнадія переросла у ясну надію, а
камениста, терниста дорога привела Україну до щасливого буття, то між нами,
українцями, має князювати, гетьманувати взаємоповага, взаєморозуміння, злагода,
чесність, згуртованість, єдність, християнська доброзичливість, любов, глибоке
усвідомлення свого національно-добродійного призначення на Землі”.
У монографії ґрунтовно показано, що мова – найважливіший, найбагатший і
найміцніший засіб, який з’єднує колишні, нинішні й майбутні покоління народу в
одне велике історичне живе ціле.
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Книжка В. Лизанчука “Кайдани ще кують” – це справжній історичний путівник, карта історичної України. Вона показує читачеві минуле паралельно з
майбутнім, яке читач сам собі може уявити, мандруючи сторінками цього видання.
Елла Нагієва
Молода Галичина. – 2005. – 16 черв.

САД НАШ СПОКОНВІЧНО УКРАЇНСЬКИЙ
Саме такими словами я б хотів підсумувати всю інформацію, з якою ознайомився
в книжці Василя Лизанчука “Кайдани ще кують”. Гадаю, що ця книжка написана насамперед для молодих людей, які б мали обов’язково її прочитати, адже вона містить
документи, роздуми про поневолення і знущання північного сусіда над українським
народом. Якщо читач уже читав праці Василя Лизанчука “Завжди пам’ятай: Ти –
Українець!”, “Не лукавити словом”, то можна зрозуміти, з яким переживанням і болем
цей чоловік сприймає те, що відбувається в Україні, від якої ніяк не хоче відмовитися
Росія. Для того, щоб зрозуміти всю суть і глибину цієї праці, читач має мати знання з
історії України та бути компетентним у літературі, адже кожен розділ розпочинається
з цитат із творів Тараса Шевченка. Наприклад, перший розділ починається такими
словами: “…Од Бога і голос той і ті слова ідуть меж люди!..”, в якому автор розкриває суть агресії Росії проти всього українського: мови, культури, духовності, звичаїв
і традицій. Доречно використано працю Ліни Костенко “Україна як жертва і чинник
глобалізації катастроф”, в якій ідеться також про свідому зневагу української мови.
Надзвичайно корисним для наших українських космополітів став другий розділ
книги “…Панувала і я колись на широкім світі...”. У ньому чітко і ясно написано,
хто такі українці і хто такі росіяни. Це два різні народи, які виникли на різних
етнічноплемінних коренях. І доведено, що українська мова є старшою від російської. Отже, українська солов’їна мова – не російський діалект. “Довелось запить
з московської чаші московську отруту!” – так називається третій розділ. Тут можна
почерпнути інформацію про те, як жили українці після жорстокого підкорення
їх Петром І, як їх гнобили, винищували, як козаки будували Петербург: це місто
стоїть на кістках українських лицарів. Болісно читати про безжальне плюндрування
Катериною II Запорізької Січі. Колишнє жорстоке ставлення Москви до України
можна сміливо перенести на теперішню політику Росії щодо Української держави.
“Од молдованина до фінна на всіх язиках все мовчить...” Це четвертий розділ
книжки. У ньому описуються події, які сталися в Україні з 1800 по 1920-ті роки
через втручання Москви. Зокрема, Валуєвський циркуляр (8 липня 1863 р.) про
заборону української мови та Емський указ (1876 р.) імператора Олександра II
про заборону друкування творів українською мовою, заборону українського театру,
друкування нот українських пісень, а також багато інших документів, які висвітлюють російсько-українські відносини, знищення українського життєвого середовища
“...Той мурує, той руйнує...”, “Кати знущаються над нами, а правда наша
п’яна спить”, “Один на одного кують кайдани в серці”, “...Встане Україна. І
розвіє тьму неволі...”. Таку назву мають інші розділи, в яких автор висвітлює й
аналізує складні взаємовідносини між Росією та Україною з 1920-х років дотепер,
підкреслюючи, що українці також мають право мати свою незалежну державу.
Василь Лизанчук у книжці об’єктивно демонструє всі форми і методи, якими
проти нас воювали в минулому, й аналізує суть агресії проти нас тепер. Об’єктивно,
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аргументовано розкриває, у який спосіб політика російщення глибоко пустила своє
коріння в наш етнічний і лінгвістичний сад. Переконує зневірених, що український
сад – не російський, а споконвічно український.
Володимир Фітьо
Український шлях. – 2005. – 16–22 черв.

КАЙДАНИ ЩЕ НЕ РОЗКУТІ
Побачила світ монографія Василя Лизанчука “Кайдани ще кують”, в якій він
досліджує проблему українсько-російських відносин. Ця тема не нова. Сам автор
неодноразово порушував її у своїх працях “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”,
“Не лукавити словом”. Видання “Кайдани ще кують” є доповненням до попередньої
книжки під назвою “Навічно кайдани кували...”.
У монографії, яку вдалося видати завдяки доброчинності патріота України
Мусія Штуня (Великобританія), читач ознайомлюється з великою кількістю цікавих фактів, коментарів, роздумів про злочинну, цілеспрямовану, багатовікову
політику російщення українського народу царськими й комуністичними можновладцями. Показано руйнівні наслідки імперського геноциду, етноциду та лінгвоциду.
Окреслено причини надзвичайної складності нинішнього українського державо
творення. Зосереджено увагу на проблемах формування державницького мислення,
національної свідомості, патріотизму, високої моралі, духовності, громадянської
гідності, самоповаги, утвердження української України. Докладний аналіз використаного фактажу викликає довіру до написаного. Дослідник доволі повно окреслив
політичний аспект проблеми, розставив психологічні та лінгвістичні акценти.
Важливим є розгляд проблеми всевладності бюрократії, безсоромності російського чиновництва, яке впродовж багатьох років нищило Українську державу, застосовуючи найрізноманітніші засоби. З-поміж інших аспектів вирізнено
проблему лінгвоциду, тому що першого удару найчастіше завдавали українській
мові. Результатом лінгвоциду є велика кількість українців, які називають себе
“русскоязичним насєлєнієм”. Його “захисники”, певні політичні сили в Україні,
прагнуть надати російській мові статус офіційної (державної). З приводу цього
поет О. Банжула у вірші “Знайомому великоросу” пише:
Одна в тебе мова – і до, й за Уралом.
А в нас “двуязичіє” хочеш зробить?
Ще жодна людина сердець двох не мала,
Тобі ж із двома захотілося жить.
“Язик свой магучій” залиш для Росії,
В нас наша є мова! Нам нею міцніть!
У хаті вкраїнській не сій чудасії,
Доволі із золота мати нам мідь!

Тарас Шевченко, якого, здавалося б, поважають росіяни, чітко й зрозуміло
роз’яснює питання істинних стосунків двох народів, кожен із яких має жити власним незалежним життям.
У монографії всебічно викладено мету пропагандистcької агресії проти України,
наведено висловлювання видатних людей про рідну мову. Ліна Костенко у статті
“Україна як жертва і чинник глобалізації катастроф” пише, що значна частина
українців, які, втративши свою національну ідентичність і не ставши органічно
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людьми російської культури, є конгломератом нечіткої національної належності,
що продукує найпримітивніший засіб спілкування – суржик.
Підкоривши Україну, Московія на багато століть відділила нашу державу від
навколишнього світу. Україна втрачала свій інтелект і талант, перетворюючись
на аноніма, і скільки сил їй коштувало уникнути повної розчиненості у загальноімперському духовному казані! Тепер, розпочавши нове життя, Україна відчула,
що залишалася незнаною, не відкритою для людства, для Європи. Адже Російська
імперія не була зацікавлена в тому, щоб її піддані справді пізнавали одне одного,
а тим більше несли свою неповторність за імперські кордони.
Насильно відірвані від свого минулого, своєї історії, радянські люди за комуністичного режиму на довгих 70 років, тобто не на одне покоління, отримали лише
одне право – бути не українцем, не білорусом, не грузином, а новою спільністю
“радянський народ” з російським духом. Пишні паради, демонстрації, мітинги,
велетенські гасла на будинках, серпи та молоти, гіпсові статуї Леніна, Сталіна...
Вся ця атрибутика приховувала дуже складні, глибинні економічні, соціальні, національні проблеми. Винищуючи українські патріотичні сили, вороги намагалися
стерти з лиця землі національне життєве середовище, перетворити українців на
безмовних рабів.
Автор, використовуючи важливі документи, факти, прагне бути максимально
об’єктивним. Мова монорафії є простою та доступною для сприйняття. Усю роботу
пронизано публіцистичністю. Дуже добре, що зроблено тематичний та іменний покажчики, які допомагають читачу звернути увагу на важливі аспекти праці.
Історичний процес українського державотворення є важким і його треба розглядати, виходячи із суми історичних фактів, причому всіх, а не якимось чином
дібраних. Щоб урешті-решт розставити всі крапки над “і”, Василь Лизанчук за
фактами звертається до праць не лише українських чи західних дослідників, а й
використовує дослідження російських історикознавців.
Книга “Кайдани ще кують” – надзвичайно повчальна і потрібна. Прочитавши
її, кожен почерпне для себе багато потрібної інформації, зможе осмислити свої
міркування, порівняти з попереднім досвідом. Праця Василя Лизанчука примушує
замислитися над місією кожної людини у державотворчому процесі української
України.
Анна Микуляк
Український шлях. – 2005. – 23–29 черв.

УКРАЇНА – НЕ РОСІЯ,
АБО ПОСТУП УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ –
МАЙБУТНЄ ДЕРЖАВИ
Доля рідної мови, її стан і статус, опис тих поневірянь, яких їй довелося
зазнати, а також урядова політика щодо організації освіти – основні теми книги
“Кайдани ще кують” професора Василя Лизанчука. Поєднуючи ці два аспекти та
вміло додаючи інші, автор відтворює зловісний механізм російщення України, в
якому кожна нова деталь мала робити цей механізм сильнішим, ефективнішим, надійнішим. У книзі автор показує руйнівні наслідки імперського геноциду, етноциду
і лінгвоциду, окреслює причини надзвичайної складності нинішнього українського
державотворення.
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Російщення України автор розкриває на основі багатьох документів. Це – укази, циркуляри, постанови, інструкції, заходи найвищих державних органів царської
Росії, московської церкви, партійних і державних органів колишніх СРСР та УРСР.
У праці поглиблено тему всевладності бюрократії, безсоромності російського
чиновництва, яке впродовж багатьох років, пануючи в Україні, методично нищило
її, застосовуючи найрізноманітніші способи, серед яких найефективнішим виявився
лінгвоцид. Дослідник доволі повно окреслив політичний ракурс проблеми, подав
деякі психолінгвістичні штрихи. Дуже добре, що автор повністю опублікував тексти ще невідомих для загалу документів, зміст яких розкриває цинізм найвищих
інстанцій колишнього СРСР у ставленні до української мови та культури.
Оперуючи важливими цифрами, незаперечними фактами, В. Лизанчук прагне
бути максимально об’єктивним. У монографії на документальних засадах правдиво
висвітлено українсько-російські взаємовідносини, осмислено нинішні методи і форми
російщення, а також американізації українського суспільства. Розкриваючи механізм
безсоромного знущання, він ні на мить не залишається осторонь. Усю працю прони
зує публіцистична тональність. Насамперед вона виявляється у структурі роботи,
у самій назві книги, заголовках розділів, у способі коментування. Через усю книгу
проходить образ-символ кайданів, який в українській культурі особливо сильний.
Надзвичайно добре підібрані назви заголовків книги змістовно розкривають
багато проблем української культури. Зокрема, у розділі “...Од Бога і голос той
і ті слова ідуть меж люди!” автор намагається показати нам усе пропагандистське
“обґрунтування” агресії проти України. Тут викладена традиційна схема російської
історії, яка орієнтована на злиття східно-слов’янських народі В. Лизанчук показує
фальшивість, антинауковість виведення початку Російської імперії з Київської Русі,
подає статті про державний статус української мови у розумінні багатьох мовознавців. Спираючись на статті М. Грушевського “Російська Академія Наук про російську мову”, “Не порозумнійшали”, “Не позволяти!”, Василь Лизанчук розкриває
шовіністичні лженаукові постулати про те, що “українці і білоруси – росіяни, то
їм не треба своєї мови”, “українська мова не мова, а тільки “наріччя” російської”,
“української мови нема, є тільки один російський народ, одна російська мова”.
У розділі “...Панувала і я колись на широкім світі” автор показує, що українці та росіяни – два різних народи, які сформувались у різний історичний час.
Використано праці російського історика С. Соловйова, в яких, зокрема, розкрито
жорстоке пограбування, руйнування, спалення Києва суздальським князем Андрієм
Боголюбським. Осмислено матеріали українських вчених про розвиток українського
письма і літературної мови.
Надзвичайно багато документів про російщення України подано у розділі
“Один на другого кують кайдани в серці”. Особливо цікавим, сповненим надій є
розділ “...Встане Україна. І розвіє тьму неволі...”, де автор висловлює сподівання щодо розвитку і утвердження українського мовного середовища. Подає багато
документів, які засвідчують прагнення України досягти свідомого українського
суспільства з українською мовою спілкування та викладання. Це і програмові засади з приводу розбудови національної освіти, і заява-протест Інституту народознавства та Інституту українознавства НАН України, і звернення учасників пленуму
ради Спілки письменників України до колишніх президентів Л. М. Кравчука,
Л. Д. Кучми про ігнорування посадовцями закону про мови...
У тексті багато прізвищ – від високопоставлених чиновників, які підписували
накази знищувати українство – і насамперед мову, до тих, хто навіть у найважчі
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часи ставав на захист рідної культури. Є й прізвища чужоземців, які з глибоким
розумінням ставилися до української справи. Автор оперує назвами організацій,
інституцій, товариств, коментує укази, циркуляри, а також рішення, резолюції
партійних з’їздів, конференцій. У книзі використано факти з низки періодичних
видань, книг, брошур, є відомості про долю української мови в різних регіонах
України. Одним із переваг книги є тематичний та іменний покажчики, що полегшує користування книгою, спонукає до пошуків нових фактів, до уточнення,
доповнення тощо.
Юлія Блащинська
За вільну Україну плюс. – 2005. – 30 черв.

АКТУАЛЬНЕ ДОПОВНЕННЯ
Монографія Василя Лизанчука “Кайдани ще кують” є доповненням книжки,
що вийшла 10 років тому, – “Навічно кайдани кували”. У цих двох виданнях зіб
рано документи, факти, свідчення про російщення України.
Основною ідеєю праці є втрата українцями національної ідентичності під впливом
тих чи інших держав, їх імперських амбіцій. Автор розглядає питання сусідства двох
держав – України та Росії, їх відносини, національні інтереси. Книжка не тільки
вказує на проблеми у стосунках України і Росії, а й розкриває шляхи їх розв’язання
– політичні, соціальні, ідейні, психологічні. Питання українського державотворення
є чи не найактуальнішою темою сьогодення, у часи приходу нової влади.
Нове суспільство й нова влада також мусіли б прислухатись до порад автора
щодо створення нової Української держави для українців.
Автор наводить у книжці цікаві історичні факти та приклади російської агресії
щодо українського народу. Особливу увагу Василь Лизанчук приділяє проблемі
функціонування української мови. Тему мови та її функцій автор виніс на початок
своєї книги, що в препозиції дає своєрідне підґрунтя й неабияку основу до сприйняття подальшого матеріалу видання. Питання двомовності й асиміляції українців через
втрату рідної мови ще досі актуальне та зачіпає кожного громадянина України.
Логічно, що в наступному розділі автор розглядає історію Русі-України,
ставить запитання: хто ж є справжнім спадкоємцем Київської Русі: Україна чи
Московщина? Посилаючись на різні історичні факти і документи, автор доводить,
що давню назву України – Русь Петро І вкрав і Руссю, Росією назвав Московщину.
Нищення української нації комуністичною системою СРСР, беззаперечно,
є однією з досить серйозних і сильних частин цієї книги, що правдиво показує
страждання і перспективи українського народу після 70 років його гноблення.
Проаналізувавши історію совєтскої України, автор осмислює новітню історію
незалежної України. Детальний аналіз законів та указів Президента Леоніда Кучми
стосовно мови та освіти наштовхують на думку про віртуальну і декларативну незалежність українців. Росія, як імперська держава, намагається тими чи іншими
способами підпорядкувати Україну своїм інтересам. Основними чинниками такого
становища в Україні Василь Лизанчук визначає: національну меншовартість, соціальну бідність, психологію пристосування й продажності та відсутність загальнодержавної ідеології.
Василь Юськів
Молода Галичина. – 2005. – 30 черв.
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ВИДАННЯ, ЯКЕ ВИЯВИЛОСЯ ДУЖЕ НА ЧАСІ
Події доленосних президентських виборів 2004 p., перебіг боротьби за демократичне майбутнє України під час помаранчевої революції підтверджують, що в
середині країни і за її межами продовжують діяти сили, які сподіваються знову
втягнути український народ в орбіту російського імперського домінування, позбавити націю історичних перспектив, поступу, розірвати її і в такий спосіб нав’язати
свою волю, накинути оновлене чужоземне ярмо й встановити свій диктат.
Глибинні передумови і рушійні сили цього масштабного політико-ідеологічного, морально-психологічного явища тривалий час досліджує завідувач кафедри радіомовлення і телебачення факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор філологічних наук, професор
Василь Лизанчук. Результатом його наукових студій стала публікація об’єктивних
фундаментальних праць. У 1995 р. світ побачила монографія “Навічно кайдани
кували”, потім збірка публіцистичних статей “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”,
а в 2004 р. – “Кайдани ще кують”, в якій автор продовжив вивчення складної,
гостро актуальної теми відносин Росії з Україною. Ця книжка побачила світ завдяки фінансовій доброчинності патріота України Мусія Штуня (Великобританія).
В опублікованій праці В. Лизанчук не збивається на виклад самих подій, оминає
не суттєве, дрібне, – натомість зосереджується на аналізі тих фактів, офіційних і
неофіційних документів, статистичних даних, живих свідчень сучасників, які дозво
ляють розкрити спонукальні причини агресивного російщення, денаціоналізації,
насаджування психології меншовартості і прислужництва. Він докладно осмислює
угодовство частини українців, які підривають динаміку державницького духу, національну волю, руйнують націю зсередини.
У восьми розділах опублікованої книги автор роздумує над фактами, подіями
й вчинками окремих історичних осіб, діячів сучасності, які створювали колись й
намагаються сьогодні перешкоджати демократичним перетворенням і національній
консолідації в Україні. Аналіз й оцінки історичних і сучасних реалій дають ключ
для розуміння того, що відбувається в духовній і політичній сфері Української
держави, звідки береться рушійна сила соціуму, психологічна енергія українства,
його дух і порив. Новітні процеси в українсько-російських взаєминах, на думку
дослідника, обтяжені, а часто спотворюються не тільки тягарем минулого, але й
наполегливими, цілеспрямованими великодержавними інтерпретаціями лужкових,
жириновських, гризлових...
“Зросійщити!” – таким був наказ і московських царів, і генсеків підручним та
“справжнім” російським патріотам. Цьому підпорядковувалися усі методи боротьби
з непокірним українським народом. Незважаючи на політичні кольори, “єдинонедєлімську” політику запопадливо здійснювали усі правителі Росії. З особливою
люттю застосовувався етно- і лінгвоцид до української етнічної спільноти як в межах імперії, так і поза ними, мовиться в передньому слові академіка Я. Дашкевича
до праці В. Лизанчука. Оскільки “ідеї реалізуються тільки так, як це дозволяє
зробити психологія суспільства”, то саме тому послідовно ламали свідомість
українців, руйнували пам’ятки національної української культури, вбивали історичну пам’ять, винищували українську інтелігенцію, а замість неї формували
посереднього, сірого, послушного і продажного совка. Жорстоких ударів зазнавала
українська наука, особливо її гуманітарна сфера.
“Кожний з нас бачить, відчуває, розуміє, що українське державотворення
відбувається за дуже складної суспільно-політичної, морально-економічної, пси-
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холого-ідеологічної ситуації”, – нагадує автор книжки. Для того, щоб підірвати
національне самоствердження, зовнішні та внутрішні вороги українства використовують найрізноманітніші випробувані й оновлені способи. Президентські вибори
2004 року викрили найбрутальнішу політику втручання у внутрішні справи України
північного сусіда. Різного ґатунку зайшлі політтехнологи, доморощені писаки,
марнославні академічні челядники, продажні політичні волоцюги і покидьки були
залучені для того, щоб зберегти в Україні послушний Москві прогнилий антинародний режим. Такі псевдомесіанські “собирателі”, як Базилюк, Вітренко та інші
знову витягнули запліснявілу фальшиву ідеологію слов’янської єдності і стару
хворобу “двуязичія”. Звідки пішли ці “новітні” політичні рецепти, де їх історичне
коріння і які сили активно їх експлуатують сьогодні, з вражаючою достовірністю й
переконливістю розкриває автор у перших розділах монографії “...Од Бога і голос
той і ті слова ідуть меж люди!..” та “...Панувала і я колись на широкім світі”. Він
залучає до правдивих оцінок стану українсько-російських стосунків авторитетні
висловлювання діячів української і російської культури, письменників і поетів,
істориків і політологів. Йдеться про відстоювання права українців на культивування своєї системи духовних цінностей і орієнтирів, прилучення їх до загального
цивілізаційного процесу в усіх сферах розвитку й утвердження своєї держави, яка
зможе динамічно увійти у світове співтовариство.
... Третє тисячоліття – це вже альтернатива: бути чи не бути українській
Україні. Дослідник наголошує, “щоб не минуле формувало сучасний тип українця,
а щоб сучасний українець був здатен формувати майбутнє”. Це було написано
за кілька років до подій помаранчевої революції, яка продемонструвала світу народження новітньої української нації, яка здатна творити своє майбутнє у колі вільних цивілізованих народів. Адже “як свідчить історія, не може бути шанованою
ніким і ніколи жодна з тих у світі націй, яка не поважає сама себе”, – наголошує
автор. Українці цілеспрямовано почали руйнувати морально-психологічні засади,
що зумовлювали прояви національного нігілізму, непевність у тому, що народ
є володарем своєї долі, своєї держави, творцем повноцінного духовного життя.
Міркування автора, які були висловлені у формі логічно обґрунтованих можливих
перспектив, стали реальністю. Це доказує його уміння аналізувати складні процеси,
науково їх обґрунтовувати, чітко побачити взаємозв’язок суспільних матеріальних
і духовних реалій і на базі всебічного врахування історичних подій передбачати
тенденції сучасного і майбутнього розвитку.
У розділах з промовистими назвами: “Довелось запить з московської чаші
московську отруту!”, “Од молдаванина до фінна на всіх язиках все мовчить...”,
“... Той мурує, той руйнує...”, “Кати знущаються над нами, а правда наша п’яна
спить” розглядаються ті факти, події, явища історичного минулого України під
ігом Російської (царської і більшовицької) імперії, які й сьогодні відлунюють у
народній свідомості гострим болем. Досліднику вдалося зібрати величезний масив
історичних джерел, в тому числі офіційних документів, які тривалий час були
невідомі широкому загалу, навмисне замовчувалися, або ж інтерпретувалися на
догоду правлячим верхам. Вони незаперечно засвідчують поглинання владною
Москвою свого “молодшого брата”. “Московська отрута” в Україні розливалася
зусиллями російських монархів і комуністичних зверхників. Нищення гетьманства,
Київської патріархії, зневажання й заборона української мови, освіти, переслі
дування українських національних діячів, представників культури і красного письменства супроводжувалося потужним брехливим пропагандистським зомбуванням.
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Дослідник наводить численні фатальні факти, які вказують на те, що російські
можновладці незалежно від політичних уподобань вважали вкрай небезпечним навіть пояснення учням шкіл будь-яких понять по-українськи. Духовне ошукування,
моральне придушування українства стало системою. Навіть відомий російський
письменник М. Горький визнавав, що “русские писатели удивительные консерва
торы в отношении украинцев”.
Василь Лизанчук переконливо показує політичний механізм встановлення
нової ролі для російського народу – ролі “старшого брата”, який має “почуття
революційної національної гордості”, тоді як інші народи були приречені бути
погноєм для новітньої комуністичної імперії. Проаналізовані автором документи
владних структур СРСР і ті, які плодилися в партійних верхах колишньої КПРС,
розкривають рушійні механізми асиміляції й уярмлення народів, розгортання тотального переслідування усіх за вияви національної свідомості.
Страхітливий голодомор 1932–1933 pp. в Україні, руйнація українського села,
масові репресії, інтенсивне російщення, отуплення й оглуплення були закорінені в
антигуманній брутальній політиці “єдинообразія”, месіанських претензій та інтернаціоналістичних спекуляцій усіх російських правителів. Читач знайде в монографії вичерпну відповідь на питання, як і в ім’я чого здійснювалася така політика,
зможе до кінця зрозуміти, чому поборники “велікодержавія”, “братства народів”,
ініціатори ЄЕП та інших подібних оборудок так наполягають на запровадженні
подвійного громадянства, наданні російській мові в Україні державного статусу.
До цієї “плеяди оборонців російської мови” долучився лідер Соціалістичної партії,
народний депутат України Олександр Мороз, який вніс на розгляд парламенту
законопроект про надання російській мові статусу офіційної, тобто державної. Як
відомо, надання російській мові статусу офіційної було однією із основних програмних засад Віктора Януковича. На думку академіка М. Жулинського, ініціатива
О. Мороза – це суто політичний хід, спрямований на завоювання симпатій тих,
хто на президентських виборах підтримував В. Януковича, і з прицілом на парламентські вибори 2006 р. У монографії переконливо показано, що російській мові
в Україні ніхто і ніщо не загрожує. Нині, наприклад, у приватних електронних
ЗМІ 90–95% передач ведуть російською мовою. На 100 росіян в Україні видається
54 російськомовні газети, а на 100 українців – лише 7 українськомовних. В останні
роки на ринку України припадає на одну людину 47 книжок російською мовою
і лише одна – українською. Отже, говорити про приниження російської мови в
Україні – абсурд. Жоден з тих, хто у листопаді-грудні минулого року мерз на
Хрещатику й Майдані Незалежності, не відчував мовного дискомфорту. Майдан
переконливо довів, що в Україні не існує проблеми спілкування. Майдан, можливо, був єдиним місцем в Україні, де ефективно працювали чинні мовні статті
Конституції. Богдан Червак зазначає, що “мовну ініціативу” О. Мороза можна
розцінювати як провокацію, спрямовану проти В. Ющенка. Усім зрозуміло, що
так зване мовне питання у частині надання російській мові статусу офіційної =
державної не належить до пріоритетних, а його педалювання лише загострить і
так складну суспільно-політичну ситуацію в Україні. Якщо ж парламент підтримає
законопроект О. Мороза, то в Україні, зважаючи на існуючий стан, запанує одна
державна мова – російська.
Українські “вірні ленінці” разом з російськими шовіністами від жириновських
до гризлових, які демонструють стурбованість становищем російськомовного населення в Україні, чомусь забувають про таке населення в багатьох інших країнах,
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яке живе нормально без захисту Москви. Ситуація вимагає від українців глибоко
вивчити трагічні уроки історії, щоб викрити прагнення доморощеного політичного хама поєднатися з чужим, а також зрозуміти, чому офіційна Росія шукає
в Україні рецидивістів для досягнення своїх цілей. Дослідження В. Лизанчука
якраз цьому сприяє. У розділі “Один на другого кують кайдани в серці” автор
розкриває облудну політику московських “благодійників” стосовно нівеляції й
уярмлення українського народу, розхитування національної єдності та ідентичності.
Документальна база монографії дає можливість читачеві самому робити відповідні
висновки, об’єктивно оцінювати реалії комуністичного тоталітаризму і зрозуміти
сучасних “ощасливлювачів” України, які не бачать вільної України без патронату
Москви. “Обґрунтування” цього постулату є одним з потужних блюзнірських
антиукраїнських чинників захисту режиму Л. Кучми.
Слід погодитись з думкою В. Лизанчука, що “кількість недругів, які хочуть
накинути Україні кайдани, не зменшилася”. Разом з тим підтримую сподівання
автора, що опублікована науково-публіцистична праця “допоможе читачеві глибше
пізнати своє національне “Я”... Якщо та чи інша держава чи нація не виховує
патріотів, вона не має майбутнього”.
Безперечно, монографія “Кайдани ще кують” викличе різну реакцію читачів.
Одне незаперечне – вона глибока за змістом, корисна для читачів усіх вікових верств,
бо об’єктивна. Своєю правдивістю значно розширює горизонти розуміння важких
проблем українсько-російських відносин. Книжка на часі, вселяє оптимізм і, безперечно, прислужиться процесові оновлення України після президентських виборів.
Микола Рожик
Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Наук. зб. – Кам’янець-Подільський
державний університет. – 2005. – С. 77–81. – (Сер. Історична та філологічна.
Вип. ІІ);
Дзвін. – 2005. – № 9. – С. 150–152.

КАЙДАНИ ЩЕ КУЮТЬ
Василь Лизанчук. “Кайдани ще кують” : факти, документи, коментарі про
російщення в Україні. – Львів, 2004. – 992 с.
Позаминулого року на книжковому ринку появилася нова праця відомого вже
автора Василя Лизанчука, яка є доповненням його праці “Навічно кайдани кували”,
що вийшла ще в 1995 році. Це ще одна публікація, яка документально заперечує
твердження, що “це так історично склалося”, що російська мова в Україні стала
майже панівною. І як воно не дивно, – серед української інтелігенції, тобто там,
де вона повинна знайти користувачів і найбільших оборонців. Саме тому деякі
українці вимагають визнання її як другої державної.
Праця починається вступним словом проф. Я. Дашкевича. “Учи неложними
устами сказати правду”, в якому він твердить, що книжка В. Лизанчука дуже на
часі. Боротьба з російщенням України тягнеться уже четверте століття і тепер
доходить до чергового апогею. Йдуть намагання сформувати Союз Незалежних
Держав, пакт чотирьох, загроза енергетичної блокади, російський Чорноморський
Флот, марево єдиного економічного простору, реальність поділу Керченської протоки та Азовського моря. А вкінці й острів Коса Тузла – символ нової агресії Росії.
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Праця, крім вступного слова, поділена на вісім розділів із дуже оригінальними заголовками, взятими із поезій Тараса Шевченка – відповідно до заголовку та
змісту розділу, в якому йдеться про мову взагалі, а українську зокрема, особливо
про її роль в державотворенні.
Перший розділ “Од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди...”. Йому
передує вірш Шевченка “Ну щоб здавалося слова... слова та голос – більш нічого”, в якому обговорюється культурний стан в Україні в XVII столітті в часі
Переяславської угоди гетьмана Б. Хмельницького. Другий розділ “Панувала і я
колись на широкім світі” з Шевченковою поезією “Світе тихий, краю милий”. Це
документація про початкові намагання Росії усунути всякі різниці в друкованих
творах в Україні українською мовою та друкованими московськими синодальними
книжками, почавши від Петра І аж до Катерини II; як вони ліквідували останки
гетьманського ладу в Україні тощо.
У третьому розділі “Довелось запить з московської чаші московську отруту”
обговорюється послідовна ліквідація Гетьманської держави та закріпачення українського селянства і козацтва, а разом з тим теорія Трубецького, що українська
культура стала загальноросійською, а українці – російським племенем...
Четвертий розділ автор назвав словами Шевченка “Од молдованина до фінна
на всіх язиках все мовчить”. Тут автор наводить статистичні дані про те, як у московській школі в Україні вчителі навчали дітей незрозумілою російською мовою.
Але в тих школах не тільки мова викладання була чужою, чужою був зміст і дух
підручників, бо навіть історичні згадки про Україну усувано зі шкільних читанок.
Проте вбити українського духу росіянам не вдалося, бо як тільки 24 листопада
1905 р. закони з 1876 і 1888 рр. перестали діяти, в 1906 р. в Україні почало виходити 17 українських газет і збільшилася кількість українських видавництв.
П’ятий розділ “Той мурує, той руйнує” починається поезією “У всякого своя
доля і свій шлях широкий”. Розділ відноситься до періоду українського державотворення в роках 1917–1921, коли бурхливо розвивалося українське шкільництво,
відкривалися українські школи, два університети й Академія наук. Це був період
побудови та державотворення. Одначе, з приходом до влади більшовиків, – все
те мало стати об’єктом руйнування, руйнування Української Народної Республіки
та здобутків української державності. Більшовики одне говорили, а інше робили.
Ленін виявився добрим майстром політичного крутійства, дурисвітства та канібальської жорстокості, – засновником тоталітарної системи, найбільшим ворогом
Українського Народу в XX ст.
Розділ шостий названо “Кати знущаються над нами, а правда наша п’яна спить”.
Тут автор наводить приклади про те, що М. Скрипник намагався трактувати українську мову як державну, а Росія прямувала до її знищення, застосовуючи при цьому
не тільки етноцид, але й лінгвоцид в Україні, що й довело до його самогубства.
Радянська влада у захопленій Західній Україні (після розвалу Польщі), а також після закінчення Другої світової війни, переслідувала українських культурних
діячів і карала за національну свідомість як шкідливу для російської радянської
імперії, а російський шовінізм вважала патріотизмом. Коротко кажучи, всякі прояви українського патріотизму радянська влада вважала найголовнішим ворогом
своєї імперії.
Сьомий розділ “Один на другого кують кайдани в серці” – заголовок із вірша Т. Шевченка “Мій Боже милий, як то мало святих людей на світі стало”.
У ньому автор представив заходи українських патріотів надати українській мові

305

належні їй права як державній мові, а разом з тим вказав на спротив росіян, які
вимагають державного статусу для російської мови. Тут не лише росіяни, які не
хочуть погодитися на статус національної меншини в Україні, але й спантеличені
українські малороси.
Восьмий і останній розділ “Встане Україна. І розвіє тьму неволі” починається поемою “Великий льох” Шевченка. Тут автор намагається виявити заходи
патріотів в напрямі встановлення української мови як мови державної не тільки в
Конституції, але й в щоденному практичному вжитку в усіх школах, в урядах та
різних державних підприємствах. Це найдовший розділ і відноситься до наявного
стану української мови в Українській Самостійній Державі.
У післямові автор стверджує, що внаслідок байдужості, а то й ворожості багатьох представників усіх трьох гілок влади до національного питання, в тому числі
й до рідної мови, російська мова в останні роки ще більше пригнітила українську
мову і послідовно виштовхує її з усіх сфер суспільного життя.
Названу книжку можна вважати антологією законодавства і мучеництва української мови від часу царя Петра І аж до Президента України Леоніда Кучми. Вона
опрацьована на основі оригінальних документів і тому багато з них подано мовою
оригіналу, – російською мовою. Дуже важливим додатком є два покажчики – тематичний та іменний. При кінці є тут також короткий біографічний нарис про автора.
Обговорюючи цей поважний за змістом і за обсягом твір, не можна не згадати імені спонсора цього видання – Мусія Штуня – громадянина Великобританії,
якому також належиться подяка.
Підкреслюю, що це справді велика праця не тільки своїм обсягом, а й зібранням
тих усіх документів, якими повинні користуватися сучасні українські законодавці
– народні депутати і побачити, як “історично складалося” те, що багато українців
забуло свою мову, а чимало з них і свій родовід; тож вони не знають, хто їхні
батьки та чиї вони діти. Самому ж авторові належиться признання за його кропітку
і вельми корисну працю.
Д-р Василь Верига
Народна воля (США). – 2006. – 6 квіт.

КНИГА, ЯКА СТАЛА ПОДІЄЮ
Коли мені таланить прочитати гарну книгу, почуваюсь щасливим. Проте
трапляється таке нечасто. На жаль, у сьогоднішніх крамницях (зокрема на
моїй рідній Чернігівщині) можна знайти що завгодно, тільки не справді цікаву
й талановито написану українську книжку.
Унікальний підручник Василя Лизанчука “Основи радіожурналістики” дав мені
почитати колега, який викладає в столиці й добре розуміється на гарних книжках. Перше, що справило враження, – надзвичайно ошатний вигляд українського
підручника, виданого у видавництві “Знання”. Адже, відверто кажучи, видавці
наукової літератури в нашій державі не надто зважають (це – м’яко кажучи!) на
дизайн та інші поліграфічні “дрібниці”, мовляв, головне – зміст. І помиляються,
бо не лише людину, а й книжку поки що, зазвичай, зустрічають і оцінюють саме
за її зовнішнім виглядом. Власне, я теж з великою осторогою ставлюся до книжок, надрукованих на неякісному папері, обкладинки яких, до того ж, позбавлені
елементарного мистецького смаку.
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У цьому сенсі підручник Василя Лизанчука бездоганний! Навіть просто тримаючи його в руках, відчуваєш неабияку естетичну насолоду. До того ж, раніше я
ніколи не чув, щоб підручник з української радіожурналістики супроводжувався
аудіозаписами на диску. Такі новації, безперечно, сподобаються і студентам, і
працівникам ЗМІ з усієї України, котрі захочуть повчитися на кращих зразках
вітчизняної журналістики.
Не сумніваюсь, що бажаючих виявиться чимало. Я за своє життя не один підручник із журналістики прочитав, та й пропрацював уже 25 років у газетах і на радіо,
тобто здивувати чимось мене досить складно. Проте цього разу, тільки-но розпочавши
читати книгу, я вже не міг відкласти її і зайнятися якоюсь іншою справою. Так і читав
мало не до ранку, втішений, що нарешті в Україні з’явився підручник із журналістики,
який виводить її з тіні “старшого брата”, доводить, що справжня талановита журналістика у нашій державі була завжди, попри тотальні репресії та заборони.
Власне, українська журналістика ніколи не була і не є вторинною – вона самобутня, цікава, людяна і національно свідома (маю на увазі, звісно, не “продукцію”
деяких ФМ-станцій, які лише умовно вважаються українськими, а хоча б передачі,
представлені в підручнику Василя Лизанчука).
Науковець ґрунтовно дослідив історію вітчизняної журналістики, яка донедавна усіляко применшувалася та фальсифікувалася. Недаремно книга присвячена
світлій пам’яті працівників підпільної радіостанції Української Повстанської Армії
“Вільна Україна”.
“Безперечно, історія України багата на приклади героїзму, самопожертви, високого духу заради волі, незалежності, утвердження мови, культури духовності.
Однак переяславський процес не припинився. Росія за будь-яких умов намагається
утримати Україну у своїх лабетах, продовжує духовно калічити українців. Нинішнє
тотальне зросійщення органічно переплелося з глобалізацією, яка призводить не
лише до американізації, а й африканізації України, нівеляції національного життєвого середовища”, – наголошує науковець. І наводить слова простої українки
Віри Орлик, які так переконливо та щиро прозвучали в радіоефірі.
“Я маю бабусь – на Луганщині та Волині, а сама живу в Києві. Тому точно
знаю, що немає різниці між нами, українцями, – говорить пані Віра. – Протидії
заходу і сходу нема, просто інколи двоє хороших людей не розуміють одне одного.
І це не війна, а лише небажання розуміти і поважати точку зору іншої людини. Річ
не в мові спілкування, а у ставленні до неї, у повазі й любові до рідної української.
Чомусь замість того, щоб об’єднуватися, ми боремося самі з собою. Ми пошкоджуємо частинки власного тіла замість того, щоб його лікувати, і стаємо слабкими;
ми руйнуємо себе зсередини. Ми не хочемо зрозуміти, що Україна – неподільна,
що кожне найменше селище по обидва боки Дніпра створює її самобутність. І я
щаслива, що живу в Україні, такій бідній і такій багатій...”.
Золоті слова – як тут не погодишся?! І чудово, що всі, наведені у книзі приклади інтерв’ю, репортажів, виступів, оглядів, коментарів, нарисів тощо – дійсно
високої якості. Це окраса нашої журналістики!
Дуже важливо, що Василь Лизанчук аналізує не лише творчість київських
та львівських радіожурналістів, а й наводить приклади оригінальних передач,
що побачили світ у Донецьку, Дніпропетровську, Тернополі, Івано-Франківську,
Полтаві, Запоріжжі, Кіровограді, Чернівцях...
Особливо мене вразив радіофільм “Замовлена правда”, підготовлений журналісткою Людмилою Кузьменко на Донецькому обласному радіо. Авторка настільки
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глибоко й всебічно аналізує та спростовує фальсифікації про діяльність юних
підпільників із “Молодої гвардії”, що перед таким потужним талантом мимоволі
хочеться зняти капелюх.
Справжнім подвижником і видатною людиною є письменник та науковець
Анатолій Погрібний, який створив на Національному радіо унікальний цикл передач
“Якби ми вчились так, як треба”. Запам’яталися мені також яскраві, талановиті
виступи письменників Ігоря Калинця, Оксани Пахльовської.
Василь Лизанчук наводить багато прикладів із нашої найновішої історії, зокрема Помаранчевої революції та подій, що сталися після неї. При цьому науковець не
вдається до політичної риторики, а прагне об’єктивно оцінити діяльність Віктора
Ющенка, Юлії Тимошенко, Олександра Мороза та інших відомих наших політиків.
“У демократичних країнах світу радіомовлення, як і інші засоби масової інформації, пройнято духом держави, тобто воно державотворче, патріотичне, об’єднує
суспільство на кровно-національних засадах. І лише в цих рамках радіомовлення
плюралістичне, вільнодумне й незалежне. Кожна держава на законодавчому рівні
дбає, щоб енергія слова не спрямовувалася на руйнацію національних державних
основ. Кожний матеріал радіожурналіста, які б ідеї він не сповідував, має бути
спрямований не на розмежування, роз’єднання українського суспільства на Схід,
Захід, Південь, Північ, а на згуртування, глибоку інтеграцію різних областей в єдиний державний організм з відповідними українськими національними пріоритетами
в економіці, політиці, культурі, мові, інформаційному просторі...” – підкреслює
Василь Лизанчук і, безперечно, має рацію.
Особливо мені сподобався розділ про оригінальну українську радіодраму, де
детально розглянено всі її різновиди: акустична (звукова) радіоп’єса, радіоп’єса чистого слова, драма ідей, документальна радіодрама, драматична мініатюра. Справді,
“оригінальна радіодрама є найскладнішою формою художнього мистецтва, в якій
закладено синтез елітарної та масової культури”. На жаль, донедавна цей жанр української журналістики залишався на її манівцях. Надто гостро й несамовито реагувала
тодішня влада на правду життя, яку відверто висвітлювали вітчизняні радіодраматурги.
Проте останнім часом в українському радіоефірі з’явилися надзвичайно талановиті радіоп’єси відомих чернігівських письменників та журналістів Іллі Хоменка
і Володимира Фоменка. Василь Лизанчук розповідає у книзі про “Повернення”,
“Блискавку”, “Мішень”, “Математика”, але їх, звісно ж, значно більше – десятки.
Мої земляки взялися за, здавалося б, таку невдячну і складну справу – практично
з нуля реанімувати оригінальну українську радіодраму і блискуче впоралися з
надважким завданням! Причому це вже не просто приклади вдалих радіоп’єс, а
класика сучасної радіожурналістики!
Крім того, Ілля Хоменко дослідив історію розвитку радіодрами у багатьох
державах світу і окремою книгою видрукував свою монографію. Тож чудово,
що, працюючи над своєю книгою, Василь Лизанчук залучив до співробітництва й
чернігівських колег.
Василь Васильович Лизанчук – доктор філологічних наук, професор, завідувач
кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету імені
Івана Франка, академік Академії наук вищої освіти України, лауреат Всеукраїнської
премії імені Івана Огієнка, заслужений журналіст України. Фахівець із радіожурналістики. Сфера його наукових інтересів: теорія і практика журналістики,
відродження, розвиток і утвердження української мови, культури, духовності,
національного життєвого середовища, розбудова України.
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Він – автор монографій “Навічно кайдани кували: Факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні”, “З-під іга ідолів (Роздуми про пережите)”, “Не
лукавити словом”, підручника “Радіожурналістика: засади функціонування”, а
також сотень наукових і науково-публіцистичних статей.
“Молоде покоління радіожурналістів має всі можливості сприяти утвердженню розумного, побудованого на принципах моралі українського громадянського
суспільства, яке повинно прислужитися тому, щоб у кожній клітині державного
організму повнокровно, життєдайно пульсувала українська мова, – наголошує
Василь Лизанчук. – Це забезпечить всебічний розвиток мов, культур національних
меншин, які живуть на гостинній українській землі, міжнаціональну злагоду, підґрунтям якої має бути обов’язкове визнання України Батьківщиною, а не “країною
проживання”. Такий засадничо-принциповий підхід до українського державотворення є одним із гарантів створення національного єдиного інформаційного простору – органічної частини світового інформаційного суспільства”.
Прочитайте цю книгу. Вона – не лише для радіожурналістів, а й для кожного
вдумливого читача, патріота нашої держави.
Сергій Дзюба
За вільну Україну плюс. – 2007. – 13 верес.
Молодь України. – 2007. – 9–10 жовт.

УКРАЇНСЬКИЙ ВЧЕНИЙ
НА СТОРОЖІ РІДНОГО СЛОВА
Визначне місце у справі утвердження української мови та відродження української духовності займає Василь Лизанчук – відомий в Україні вчений-філолог,
публіцист, громадсько-політичний діяч.
З-під невтомного пера В. Лизанчука вийшли тисячі сторінок його високочитабельних книжок, наукових і публіцистичних статей. Тільки в часи незалежної
України побачили світ його книги, що присвячені актуальним питанням відродження національних, духовних цінностей, утвердження української мови і культури, зокрема такі, як: “О рідне слово, що без тебе я?!” (1990), “Засоби масової інформації
про русифікаторську політику в Україні” (1993), “Навічно кайдани кували: факти,
документи, коментарі про русифікацію в Україні” (1995), “Завжди пам’ятай: Ти
– Українець!” (1996), “З-під іга ідолів (Роздуми про пережите)” – 1997, “Кроки”
(2001), “Кайдани ще кують” (2004). Окрему увагу хочемо зосередити на книзі
Василя Лизанчука “Не лукавити словом” (Львів, 2003, 560 с.).
Василь Лизанчук – журналіст “від Бога”, неперевершений майстер гострого,
емоційного, влучного вислову, вдалого і дотепного заголовка, про що свідчать
як самі тексти його наукових та публіцистичних праць, так і їх назви. Створені
автором заголовки статей, розділів книжки чи самої книжки або вдало підібрані
для цього цитати з літературного твору говорять самі про себе. Тут без епіграфа,
без анотації, без передмови читачеві стає зрозуміло, про що йтиметься у статті, у
розділі, в книзі. Так, із назви “Навічно кайдани кували” та підзаголовка “Факти,
документи, коментарі про русифікацію України” стає зрозуміло, що йтиметься про
багатовікове гноблення України Росією, про численні утиски й заборони української
мови та культури, про експансію Росії в духовній та матеріальній сфері України.
Росія завжди проявляла свою агресорську суть стосовно інших народів, усі її
царі, генсеки, президенти вважали себе і насправді були “собирателями земель”,
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підкорювачами інших народів, які, потрапивши в орбіту Росії, в її ведмежі обійми,
під її юрисдикцію, вже ніколи не могли визволитися з-під цього імперського ярма.
Виглядало так, що початок 90-х років ХХ ст. мав стати початком нової ери для
України – ери її незалежності, самостійності, за яку точилася тривала і кривава
боротьба українських патріотів. Однак, як видно, ця незалежність України ще досить примарна, ілюзарна, бо на кожному кроці російські імпер-шовіністи в Росії та
їх апологети в Україні гальмують її розвиток, її просування по шляху до людської
цивілізації і справжньої демократії, пхають не те, що палиці, а цілі поліна, колоди
у колеса її ще досить слабкого національного воза. Російські шовіністи зі своїми
загребущими амбіціями гвалтують Україну повсюдно. Мало того, що вони захопили
мовленнєвий, інформаційний, політичний простори, вони роблять спроби захопити
й простір географічний, посягають на споконвічно українські землі.
Василь Лизанчук гостро реагує на публікації та повідомлення в пресі, що
зачіпають його патріотичні почуття. Він стверджує або заперечує, схвалює або
спростовує викладене в тій чи іншій статті. Однак це не просто аналіз чужих пуб
лікацій. Він розгортає власну розповідь, висвітлює власну думку, свою концепцію,
а матеріал, який черпає з різних друкованих джерел, використовує як ілюстрацію
стверджувального чи заперечного плану.
Книга “Не лукавити словом” побудована з кількох розділів: “Розвиваймо національне розмаїття світу”, “Чому москаль добром і лихом з козаком не ділився?”,
“Чи відмовиться Росія від економічного поневолення України?”, “Якою мовою
розмовляють росіяни в Росії, французи – у Франції, турки – в Туреччині?”, “Кому
належить інформаційний простір в Україні?”, “Спілкуймося із Всевишнім рідною
мовою!”, “Коли ж таки у своїй хаті буде й своя правда, і сила, і воля?”. Ці заголовки промовисто виявляють ставлення автора до сучасної дійсності. У першому
розділі підкреслюється думка, що треба протистояти такому всеосяжному явищу,
як глобалізація світу. Це особливо є важливим для України, яка, крім тиску глобалізаційних процесів, зазнає ще й особливого перманентного пресу з боку Росії.
Українська нація зможе протистояти цим різноманітним зовнішнім та внутрішнім
руйнівним силам тільки в тому разі, коли кожен її громадянин, українець усвідомить себе членом своєї великої родини, ідентифікує себе з українською нацією.
Тільки тоді він буде готовий стати на захист національних інтересів своєї держави,
її територіальної, економічної та політичної цілісності.
Розділ “Чому москаль добром і лихом з козаком не ділився?” автор книги
розпочинає роздумами про Указ Президента України від 13 березня 2002 р. “Про
відзначення 350-річчя Переяславської козацької ради 1654 року”. У радянські часи
загальноприйнятою була думка, ще Переяславська угода – це велике благо для
України, що тільки в дружбі з “великим” російським народом Україна знайшла
своє справжнє щастя. Насправді ж, як зазначає В. Лизанчук, “Історія українського
народу під Москвою – це довготривалий ланцюг поневолень, принижень, катувань,
фізичного знищення, етнопсихологічного геноциду, безнастанного переслідування
української мови, культури, духовності, традицій, звичаїв” тощо (40). У світлі
Переяславського договору найменший порух України проти “союзу” з Росією
розцінювався як ворожий акт, а всі ті, що боролися проти цієї “дружби”, або закликали боротися за незалежність України, оголошувалися найлютішими ворогами
українського народу. Кожен, хто брав участь у визвольній антиросійській боротьбі
або тільки був проти ідеї “возз’єднання”, одержував ярлик “мерзенного зрадника”,
“ворожого ставленика”, “найлютішого ворога”, “буржуазного націоналіста”.
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Від 1654 р. вся політика Росії була спрямована на поневолення України, викоренення волелюбного козацького духу, нівеляцію її самобутності, асиміляцію її
мови, знищення її багатовікової культури, фальсифікацію її історії. В. Лизанчук
наводить у хронологічному порядку всі дати, роки, коли Росія здійснювала антиукраїнські акти. Це довгий перелік дат і підлих учинків “союзника”, це сумний
мартиролог України, її мови і її культури.
Як видно з цього переліку, уже через два роки Москва порушила Переяславську
угоду, уклавши з Польщею сепаратний мир. Саме в цьому договорі Олексій Романов
заборонив друкувати українські книжки, називаючи їх “воровскими”, і погрожував
карою смерті їх авторам та друкарям.
Ці погрози успішно здійснювалися як у період царизму, так і в радянський
час. Терор в Україні не знав меж. Масові депортації українського населення, поголовний геноцид, або, як пише В. Лизанчук, “терор голодом” у 1932–1933 рр.,
винищення української інтелігенції у 1934–1938 рр., незліченні жертви під час
Другої світової війни, голод 1947–1948 рр., винищення вояків УПА та виселення
їх родин у Сибір, численні заборони української мови – усе це результат, наслідок “великої”, “віковічної” “дружби” між російським та українським народами,
закладеної Переяславською угодою 1654 р. За 70 років радянської влади було
знищено, як подає В. Лизанчук, 120 мільйонів безневинних людей, і понад третина
з них – це українці. 350 років Україною бродить привид російського шовінізму,
він і тепер нахабно пролазить в українські душі, в усі щілини українського життя.
“Російський шовінізм, – зазначає автор, – всепроникний, як радіація. Він, мов
ракова пухлина, душить Україну своїми смертоносними метастазами, що проростають крізь український суспільний організм” [212].
Тож постає логічне питання: чому радіти? Що святкувати? Накращим відзначенням цієї дати було б проведення в усіх християнських (і не тільки) храмах
панахид за померлими, убієнними, закатованими, замордованими, замученими
українськими громадянами, яким за 350 років “дружби” з Росією “несть числа”.
Автор зазначає, що святкування цієї події стало б не лише ще одним принизливим
фактом колінкування перед Росією, а й виставило б молоду державу на світове
посміховисько. “Хто, де і коли свої найбільші національні прорахунки вважав за
свято?”, – логічно запитує автор [69].
Цей сумний, повний яскравих фактів з 350-літньої історії України в “союзі”
з Москвою розділ автор книги завершує твердженням, що “історичний час вимагає від кожного з нас, українців… зайняти чітку, однозначну, безкомпромісну
позицію щодо національно-державних інтересів… Не маємо права не використати
історичний шанс для здійснення одвічної мрії про реальну українську незалежність.
Не використати цей шанс – злочинно супроти себе, родини, нації, держави” [93].
Цікавим, гострим, емоційним, багатим на фактаж є розділ “Якою мовою розмовляють росіяни в Росії, французи – у Франції, турки – в Туреччині?”
Василь Лизанчук правильно зазначає, що мова є своєрідними синтезом усього
національного, державницького, константою державної самодостатності, самобутності, самоцінності, оригінальності, тому мовне питання виходить за безпосередньо
лінгвістичні межі і набуває гострого політичного, соціального, ідеологічного характеру [143]. Мова для кожного народу – це нервова система державного організму.
Якщо у людини хвора нервова система, то хвора й людина. Якщо в державі не
функціонує мова титульного народу, то така держава хвора й приречена на втрату
національних і духовних особливостей, соборності та незалежності [144].
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Завойовники, колонізатори починають колонізацію нищенням рідної мови поневолених народів – біороботами легше управляти. Ось тому так нахабно перешкоджає п’ята московська колона в Україні відродженню рідної мови українців [146].
“Московське ставлення до України було і, на жаль, залишається зневажливим,
агресивним, спрямованим на плюндрування української освіти, науки, культури,
мови, національних звичаїв, традицій, суспільно-економічних відносин, усього, що
дихало і дихає українським духом”, – підкреслює автор книги.
Апологети російського шовінізму в Україні, як уже зазначалося, постійно
нав’язують державі другу “офіційну” мову – російську. Ба більше, навіть високі
російські урядовці час від часу пропонують “узаконити” російську мову в Україні.
На питання, хто ж вимагає особливого статусу для російської мови в Україні,
В. Лизанчук відповідає словами ветерана війни і праці В. Кондратенка: “Я впевнений, що це – та частина росіян, яка безнадійно хвора імпер-шовіністичним
СНІДом, це люди, які вважають себе вищою расою. А якщо це українці – то це
просто зрадники свого народу і держави, запроданці з рабською психологією” [199].
В. Лизанчук пише, що всі цивілізовані держави, які поважають себе, поважають
і свою мову, оберігають і захищають її. Прикладом у цьому може служити Франція,
Польща, Ізраїль, Німеччина, Росія. В Україні ж свою рідну мову ігнорують і зневажають.
Розділ “Якою мовою розмовляють росіяни в Росії, французи – у Франції…”
досить великий за обсягом – майже 100 сторінок, тому проблем тут піднято багато.
Закінчує ж його автор конкретними рекомендаціями щодо утвердження української
мови, підвищення її авторитету серед громадян України. Основне, щоб цього захотіла українська влада.
Тепер перед Україною, її державним керівництвом, національною елітою стоїть
надзвичайно важливе завдання – утвердити українську національну мову, зробити
престижним її використання. Є немало шляхів до подолання цієї проблеми, але
основним, вирішальним чинником, який здатний кардинально змінити ситуацію,
є зміна промосковських орієнтацій керівництва державою в мовній (і не тільки)
політиці на орієнтації проукраїнські. В українському суспільстві в останні роки
великі надії покладалися на вимріяного і в складній політичній боротьбі вибореного
народного Президента Віктора Ющенка, який, будучи в душі твердим українцем
і християнином, сам шанобливо ставиться до рідної мови і рідної культури, але
через тотальний супротив недругів української державності, на жаль, не зміг забезпечити українській мові належного їй місця і статусу в українській державі.
Микола Лесюк
Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – 2008. – №2. – С. 32–36.

ЩЕДРИЙ УЖИНОК
ВАСИЛЯ ЛИЗАНЧУКА
Працездатності Василя Лизанчука може позаздрити будь-який учений. Сотні
статей, десятки книг, монографії, потужна аналітика і постійний безперервний науковий пошук, невпинні дослідження на царині Духовності та націєтворення. От і
недавно академік Академії наук вищої освіти України, професор, доктор філологічних наук, завідувач кафедри факультету журналістики Львівського національного
університету імені Івана Франка, лауреат Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка,
заслужений журналіст України, член Ради Товариства “Гуцульщина” у Львові і

312

член редколегії журналу “Ґражда” презентував нову книгу – “Геноцид, етноцид,
лінгвоцид української нації: хроніка”. Вона вийшла друком у видавничому центрі
ЛНУ і стала помітним явищем у сучасній науковій документалістиці.
Відрадно, що наш журнал “Ґражда” став першим, що почав друкувати розділи
з цієї науково-документальної розвідки. Хроніка геноциду, етноциду і лінгвоциду
української нації охоплює період від XI ст. до наших днів. Незаперечні документи
всебічно розкривають підступну, цинічну, жорстоку агресивну політику і практику
чужоземних режимів, які винищували українців, їх мову, культуру, духовність.
Цифри, факти яскраво висвітлюють лиходійну природу сучасного антиукраїнізму. Безперечна цінність нової книги Василя Лизанчука, оскільки ознайомлення і
осмислення поданих матеріалів сприятиме формуванню української національної
свідомості, громадянської мужності, ототожненню себе з єдиною історичною спільнотою, її символами, мовою, культурою, державою, нашим минулим і сучасним.
Ось авторитетні відгуки про працю Василя Лизанчука.
Костянтин Кондратюк: “Наведена хроніка геноциду, етноциду і лінгвоциду
української нації не створює депресивного настрою, соціального песимізму. Навпаки
– вона засвідчує силу духу українців, їхню закоріненість у волелюбність, толерантність до інших народів, впевненість, що всупереч нинішнім проблемам і труднощам,
вони розбудують заможну, національно-духовну і щасливу українську державу”.
Лариса Масенко: “Значення праці В. Лизанчука важко переоцінити. Вона, безперечно, сприятиме шляхетній меті, з якою її написано, – вихованню в кожного українця духу
національної самосвідомості, громадянської гідності, переконаного україноцентризму”.
Ігор Михайлин: “Такої книжки, виданої масовим тиражем, потребує Україна,
українська політична нація”.
Олександр Пономарів: “Щоб Україна не зникла з мапи світу, щоб українці й
далі робили власний внесок до скарбниці світової цивілізації, нам треба зберегти
свою мову, повернути до її лона тих, хто з власної чи чужої волі був від неї відлучений. Саме цьому сприятиме праця Василя Лизанчука”.
Щиро вітаємо Василя Лизанчука з черговим успіхом і бажаємо йому нових
творчих удач!
Убий в собі раба!
Убий раба!
Без жалю вбий раба!
В лахмітті він чи
В пишній позолоті.
Хай торжествує вічна боротьба
Душі нескореної
У смиренній плоті.
Убий раба,
Що вірує в батіг,
І освяти Осквернену природу.
Убий раба!
Розвій чужинський міф
Про рабський стан
Вкраїнського народу!
Б. Британ
Олена Масляник
Ґражда. – 2008. – № 4 (22). – С. 41.
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“СЛОВА СПОНУКАЮТЬ,
ПРИКЛАДИ ЗАХОПЛЮЮТЬ”
(Роздуми над підручником В. В. Лизанчука “Основи ражіожурналістики”.
– К. : Знання, 2006. – 628 с. + компакт-диск).
Сучасна Україна переживає гостру й вирішальну боротьбу за національний
інформаційний простір. “То є боротьба за душі і серця людей, за ринок, за капітал,
за велику політику. Уже всі зрозуміли, у чиїх руках засоби масової інформації – у
тих руках влада; можна також стверджувати, що у тих руках доля України”. Так
оцінює стан цієї архіважливої сфери суспільного і повсякденного життя кожного
громадянина держави завідувач кафедри радіомовлення і телебачення Львівського
національного університету імені Івана Франка, доктор філологічних наук, професор Василь Васильович Лизанчук в одній зі своїх статей, присвяченій електронним
засобам масової інформації. Про це йдеться в контексті новітнього українського
державотворення – процесу складного й доленосного у багатьох значеннях.
Як не прикро констатувати, але сьогодні помітних позитивних змін у розвитку
теле- і радіопростору, тих, які очікує українське суспільство, не так уже й багато.
Вочевидь загострюється небезпека національним інформаційним пріоритетам, бо
питання стоїть так: чи буде існувати українська нація, яка вимирає не меншими темпами, ніж колись вимирали американські індіанці? (За останні 10 років населення
України скоротилося майже на 10%). Очевидно, що причина цього і в культурній
та духовній площині. Інформаційний цинізм, забрудненість й розбещеність може
спричинити катастрофічне самознищення нації із-за руйнації її моральних засад.
Суспільству завдають глибокі рани, нищать позитивні орієнтири для молодого
покоління, випробовують міць і гідність народу. “Практично в наш час негідник
перестав боятися, зрадник не соромиться, пройдисвіт видає себе за вченого, а
партія за підписом вченого видає фальшиву інформацію” – гірко зазначає відомий
український діяч, журналіст і публіцист Є. Сверстюк.
Вчитуючись у підручник В. В. Лизанчука “Основи радіожурналістики”, несамохіть ловиш себе на тому, що автор, виходячи із твердих засад високоякісної
підготовки майбутніх професіоналів для діяльності в інформаційній сфері, підводить нас до незаперечного вислову про те, що інформація “є чи не найважливішим
політико-ідеологічним стратегічним товаром”. Адже “за допомогою засобів масової
інформації можна цілеспрямовано впливати на зміну свідомості і поведінки великої
маси людей”.
З іншого боку, молодь, яка обрала шлях у журналістську професію й позбавлена важких вериг минулого, готуючись до прийдешнього, мусить знати, що
сьогодні інформаційні структури суспільства піддаються агресії, тиску, руйнації,
тривають безперервні інформаційні війни, чиняться диверсії. Тож з усією очевидністю у вихованні журналістських кадрів для цілеспрямованої і масової державної
політики у радіомовленні і телебаченні найважливішим, найнагальнішим вважає
автор підручника “є формування у людей державницького мислення, як мислення
національно-гуманного, демократичного, громадянського, відповідального за особисту долю, долю родини, України”. Святим обов’язком для журналіста є донесення
до усіх людей глибокого змісту національної ідеї, її творчої сили для побудови
української держави, її незалежності, соборності й утвердження авторитету у світі.
У десяти розділах свого підручника В. В. Лизанчук так чи інакше звертається до цих положень, розширено репрезентує їх для професійного засвоєння й

314

використання. Для формування індивідуальної та громадської думки “необхідне
вільне поширення інформації та вільний обмін нею”. Це – умова, яка забезпечує
життєдіяльність і розвиток демократичного суспільства, а також належний стан
політичної системи. Усі ми, і кожен зокрема, постійно перебуваємо під впливом
різної інформації і від її правдивості, позитивного конструктивного характеру залежить поступ суспільства і держави на шляху прогресу.
Зважаючи на те, що система ЗМІ має перевагу над політичною системою, кваліфіковані журналісти забезпечують потреби широких верств в об’єктивній інформації
про стан сучасного життя і його перспективи. У розділі “Радіомовлення в системі
засобів масової інформації” В. В. Лизанчук дуже переконливо й логічно репрезентує
засадничі питання цієї проблеми, які мають освоїти студенти. Видається, що багатий
фактичний матеріал докладно ілюструє й опредмечує ті теоретичні положення й
ідеї, якими треба оволодіти майбутнім журналістам. Умілий педагог В. В. Лизанчук
наводить низку яскравих прикладів зі сфери діяльності ЗМІ як вітчизняних, так
і зарубіжних, які безумовно зацікавлять молодь. Можу стверджувати, що вони
інформативні для кожного, хто цікавиться сучасними суспільно-політичними процесами, станом інформаційного простору і т. ін.
Перші три розділи містять яскраві сторінки з історії розвитку радіомовлення,
його інформаційних функцій. С. Лем зазначав: “Щоб що-небудь дізнатися, потрібно
вже щось знати”. Засвоюючи визначені у підручнику завдання, студент, безумовно,
здобуде корисні знання для майбутньої професійної діяльності й зможе вирізнити
справжні національні й гуманістичні цінності і, зрештою, своєю діяльністю позитивно впливати на соціальні процеси й політичні реалії. Роль журналістики, як
четвертої влади, в очищенні суспільства від хамства, цинізму, вульгарщини й опримітивлення, безумовно, зростатиме, розширюватимуться її потенціальні можливості
у вихованні людини як особистості з високими зобов’язаннями перед суспільством.
У підручнику є сторінки, на яких розкривається діяльність підпільної радіостанції Української Повстанської Армії “Вільна Україна” (Афродита). Її працівники
показали приклади самовідданого служіння своєму народу й зразки високого професійного обов’язку, свободи духу і безкорисливості. Підкреслюючи духовну велич
цих самовідданих людей, автор наводить фрагменти численних документальних
свідчень, вага яких корисна для молодих журналістів. Зауважимо, що світоглядну й
ідейну позиції В. В. Лизанчука пояснює й те, що свою працю він присвятив світлій
пам’яті працівників цієї радіостанції. Це теж має важливий виховний момент і є
добрим педагогічним засобом.
У країні, де колотиться ще чимало “білякоритних екс-комуністів”, які ніколи
не щадили народ, не кажучи вже про розуміння і повагу до нього, де часто надибується, як казав М. Грушевський, “песька психологія”, особливо у владних
верхах, стабільний попит на підручники, на українську книжку вселяє великі надії
і впевненість у дієвості та відповідальності молоді. “Ідоли постають і падають від
подиху слова”, а це означає, що його творці і розповсюджувачі чимало можуть
зробити, вирвати “недужу країну” із провалля бездуховності та інтелектуального
нівелювання.
За офіційною статистикою впродовж низки років Україна серйозно відстає з
випуском книг на одного жителя від зарубіжних країн. Навіть порівняно з Росією
та Білоруссю у 4–5 разів. При цьому Україна є на першому місці за кількістю так
званих університетів, де крутяться тіньові мільярди. Навряд чи ці кошти витрачають на розвиток освіти і науки. Парадоксально, що попри це досить мала кількість
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навчальної літератури, як найважливішої для виховання і професійної підготовки
студентів, зрештою, і нових поколінь українців. До того ж, як зазначають спеціалісти, часто видані підручники й посібники страждають теоретичними упущеннями,
відсутністю ілюстрацій та реальних життєвих прикладів, слабка методична база.
Щоб усунути посередні видання, які зокрема плодяться місцевими графоманами, запобігти практиці рейдерства проти книгарень, на місці яких з’являються
забігайлівки, бари і гральні автомати, Президент України В. А. Ющенко видав
низку указів. У них йдеться про особливу увагу до національної освіти і книжки,
до навчальної літератури. Розбивати цинічний конформізм, псевдонауковість,
закостенілість, зрештою, забезпечити не гниття, а розвиток і революцію у свідомості можливо через виховання і навчання нового покоління українців, здатних
дати належну оцінку і відсіч пронизливим, зажерливим можновладцям, крутіям
та інтриганам-політикам, для яких нічого не існує, окрім кар’єр і особистих утіх.
Власне, серед тих науково-педагогічних кадрів української вищої школи, які
самовіддано працюють і творять у сфері виховання молодих спеціалістів з вищою
освітою, В. В. Лизанчук від самого початку своєї професійної діяльності займає
чітку і відповідальну позицію – працювати для блага та успіху народної освіти,
утверджувати у свідомості людей національну ідею. Цікаво, що ця його переконаність, яка знайшла глибоке і виразне втілення у виданих ним наукових працях
і публіцистичних творах, чітко простежується і на сторінках опублікованого підручника. Для реалізації навчальних завдань, передбачених університетською програмою, він використав багатий власний досвід у навчально-виховній, науковій і
громадсько-політичній діяльності. Тож його рекомендації й поради, а також наведені конкретні приклади використання науково-теоретичних положень у практичній
діяльності журналіста, зокрема, у радіомовленні, вельми цікаві й корисні. Вони
доступні й зрозумілі для сприйняття як на інтелектуальному, так і на емоційному
рівні, що важливо для студентів. Він один із тих небагатьох українських авторів,
які розкривають причини збіднення й небезпечного спрощення національного радіопростору, тривалої кризи державного радіо, занепаду дротового радіомовлення.
В. В. Лизанчук намагається свій великий практичний досвід у радіожурналістиці (він – заслужений журналіст України) у доступній і зрозумілій формі передати молоді, розкривши певні тонкощі і складності цієї професії. Використаний
різноманітний фактичний матеріал, численні офіційні й неофіційні документи й
свідчення серйозно наближають студентів до практики. Добірка його листів і звернень до високих державців, які мали на меті захистити національне радіо, створити
належні умови тим, хто повинен забезпечити звуковий образ об’єктивної реальності
та інформувати найширший загал суспільства, власне слугує для реалізації цього
завдання. Він наголошує на непересічному значенні для майбутніх професіоналів
радіожурналістики уваги до виголошеного слова, яке має бути доступним і зрозумілим усім. Це спосіб втілення інтелекту, творення унікального за своєю силою і
впливом інструменту суспільного служіння, виховання, викриття недоліків і зловживань у повсякденному житті. Слово може звеличувати й підносити людину,
сприяти утвердженню позитивного у поведінці та її діях.
“Шановні керівники держави, ви добре знаєте, що в переважній більшості осель
України сумно мовчить наймасовіше і найдоступніше джерело інформації – проводове радіо”, – пише він в одному зі своїх листів на адресу найвищої державної
влади. Текст цього документа і відповідь на нього, а також інших звернень, наведено
на сторінках підручника. Це не лише ілюстрація стану справ, який повинні знати
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майбутні журналісти, а й приклад того, як спеціалісти засобів масової комунікації
мають відстоювати національну радіожурналістику, реалізувати її можливості,
захищати національно-державницькі інтереси.
Невдовзі після помаранчевої революції перед журналістами постали нові виклики – встановити якнайтісніший зв’язок із суспільством, ретельно, виважено і довірливо спілкуватися з широкими верствами народу і говорити правду. Високоякісне
інформування засобами радіожурналістики, говорить автор підручника, можливе
при високому рівні професіоналізму, майстерності, новизні матеріалів, які йдуть
в ефір, відповідальності перед слухачами й довіри до них. “У законодавчій сфері
треба відпрацювати незаперечні механізми щодо пріоритетності державних (суспільних) мовників, їхньої присутності в усіх регіонах держави”, – такий висновок робить автор щодо найефективнішої на сьогодні комунікації з огляду на її
доступність і впливи.
Професор В. В. Лизанчук слушно вважає, що студенти мають чітко уявляти
ті проблеми, які їм доведеться вирішувати у майбутній професійній діяльності.
Вони повинні знати, що “чимало інститутів, від яких залежить інформаційний,
ментальний клімат у суспільстві, зав’язли у нездоровому консерватизмі, хронічному
безгрошів’ї та безпорадності”. Кілька розділів підручника присвячені навчанню
практичної роботи майбутніх радіожурналістів. Характерно, що автор детально й з
великою скрупульозністю розкриває технологію підготовки радіопередач, наводить
зразки відповідних сценаріїв, акцентує увагу на невідступному й терпеливому добиранні фактичного матеріалу, уважному коментуванні, поважному ставленні до
слова, вкотре наголошуючи на тому, що радіомовлення оперативніше, доступніше
створює широкий діапазон самостійності.
Радіослово не ідентичне друкованому слову. Усне мовлення має інтонаційну
забарвленість, що наповнює слово особливим смислом, емоційною силою, може
викликати співпереживання, зробити невидиме видимим, наочним. Професор веде
серйозну розмову про ефективність слова в радіомовленні, про пошук нових способів подання інформації засобами мови у відповідних видах мовлення. Тут важливим
є добір лексики, бо незважаючи на часові обмеження, темп мовлення, інтенсивність,
зміст мають бути до кінця зрозумілими й захоплюючими за формою. Вражає значна
кількість конкретних прикладів, які дають змогу студентові проникнути у сутність
засадничих основ радіожурналістики.
Викладаючи принципи діяльності радіоорганізацій, В. В. Лизанчук залучає корисні міркування, зауваження й оцінки численних друкованих органів, авторитетних
журналістів, громадських і політичних діячів, відомих дослідників. Цікавими для сучасного студента стають наведені в підручнику слова Івана Франка про величезну роль
пізнання всієї України у вихованні почуттів патріотизму, утвердження національної
ідентичності. “Ми повинні – всі без виїмка – поперед усього пізнати ту свою Україну,
всю в її етнографічних межах, у її теперішнім культурнім стані, познайомитися з її
природними засобами та громадськими болячками і засвоїти собі те знання твердо, до
тої міри, щоб ми боліли кождим її частковим, локальним болем і радувалися кождим
хоч і як дрібним та частковим її успіхом, а головно, щоб ми розуміли всі прояви її
життя, щоб почували себе справді, практично частиною його”. Очевидно, що ці слова
багато в чому пояснюють підходи автора підручника до справи виховання і навчання.
Журналісти перебувають у перших лавах тих, хто найбільше знає про стан
справ в Україні та інформує про це її народ. Власне журналістика як ефективна
сила здатна емоційно-раціонально впливати на стан громадянства, на злагоду між
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ним, його консолідацію, цілість і цілеспрямованість заради гідного майбутнього.
У цьому відношенні на сторінках підручника В. В. Лизанчук дає молоді виважені
і вивірені власним життєвим досвідом настанови й корисні знання. “Будемо говорити про те, що думаємо і думати про те, що говоримо, нехай слова будуть у
згоді з життям”, – радив колись Сенека. Пам’ятати про це сьогодні не завадить і
видається, що увесь зміст підручника, який зараз прийшов до студентів факультету
журналістики як Львівського національного, так і інших університетів, де навчають
журналістів, наголошує на цьому самому.
Зазначимо, що поява такого підручника, як “Основи радіожурналістики”, в
умовах, що не завжди цьому сприяють, не тільки заповнює серйозний вакуум у
навчальній літературі, а є свідченням високої відповідальності автора перед своїми
студентами, перед суспільством. Навчально-методичний апарат, додатки, в тому
числі аудіоматеріали на відповідному носієві, роблять це видання ефективним у
справі підготовки національно свідомих, відданих своїй професії спеціалістів в одній із найважливіших сфер суспільного життя й політичної діяльності. Від подиху
живого правдивого слова падають брехливі міфи й темні зловорожі примари. Воно
очищає й оздоровлює. Тож, оцінюючи велику безкорисливу працю В.В. Лизанчука,
пригадуються євангельські слова від Іоана: “Роби те, що робиш”. Така праця заслуговує на найбільшу пошану.
Микола Рожик
Журналіст України. – 2008. – № 1. – С. 37–40;
Теле- та радіожурналістика. – 2009. – Вип. 8. – С. 165–170.

ХРОНІКА НИЩЕННЯ УКРАЇНСТВА
1783 рік. У всіх українських навчальних закладах (Києво-Могилянській академії, колегіях, початкових школах) запроваджено навчання російською мовою...
20 травня 2008 р. Донецька міська рада ухвалила рішення про обмеження вивчення і використання української мови у школах міста. Цією ухвалою депутати
заборонили відкривати нові українськомовні дошкільні заклади, а також збільшувати кількість учнів, які вже навчаються українською мовою.
Це лише два факти, взяті з нової книжки львівського вченого, професора
Василя Лизанчука “Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка”, що
побачила світ як навчально-методичний посібник завдяки спонсорській діяльності голови Львівської обласної партійної організації “Всеукраїнське об’єднання
“Батьківщина” Іванові Деньковичу.
Між цими двома датами – 225 років. А за кожним роком – нові факти нищення
української мови, освіти, культури російськими, польськими, румунськими чи іншими поневолювачами. Дивуєшся, як через такі тяжкі випробування пройшла українська нація, не згубивши свого національного коду, не втративши самобутності.
З цією книжкою-хронікою В. Лизанчук приходить до українського читача не
вперше, бо відомий він багатьма монографіями, документально-публіцистичними
й науковими статтями, дослідженнями. Зокрема, досі читачі мали змогу ознайомитися з його працями “О, рідне слово, що без тебе я!?”, “Навічно кайдани кували”,
“Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”, “Не лукавити словом” та ін., за що вченому
було присуджено Всеукраїнську премію імені І. Огієнка, а за публікації в пресі та
виступи по радіо і телебаченню він став заслуженим журналістом України.
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Тривалий час В. Лизанчук досліджує історичне тло функціонування української мови, встановлює, чому нині на рідній землі ця мова подекуди залишається
пасинком, чому цураються її власні нерозумні діти, чому нині, як і сотні років
тому, але вже в незалежній Україні, знову активізуються антиукраїнські сили.
Деякі з них ратують за те, щоб українці забули своє минуле, мовляв, почнімо
наші взаємини з нової сторінки. А те, що російська мова в Україні знову витісняє українську, мовляв, не варто драматизувати, бо “так історічєскі сложилось”.
Та “не сложилось” це випадково, панове, а, як випливає з книжки професора
В. Лизанчука, за допомогою різних наказів, постанов, циркулярів українську мову
умисно довели до такого трагічного стану.
Звісно, декому з тверезомислячих інородців, можливо, й соромно за далеко не
святі дії своїх співвітчизників. А забувати не годиться! Бо це трагедія, якій немає
прощення. Хіба можна забути штучно організований Голодомор, виморені цілі
українські села! А чи забути, як радісна зустріч червонозоряних “визволителів”
західноукраїнських земель 1939 р. перетворилася на трагедію для галичан, волинян
та буковинців? Саме застереженням проти цього є книжка В. Лизанчука, у якій
кожне з положень підкріплено документально.
Для написання і систематизації поданого матеріалу дослідник опрацював фонди найбільших бібліотек України і Росії, знайшов чимало цікавих документів у
раніше “закритих” архівних сховищах. Це дало йому змогу створити книжку, в
якій кожний факт, кожна цифра мають конкретне наукове підґрунтя і своєю силою
здатні переконати того, хто хоче чути, відкрити світ тому, хто не боїться світла,
хто готовий зняти чорні окуляри перед істиною і попросити вибачення в мови за
те, що свідомо чи ні був причетний до її приниження.
...Факти, лише факти. У книжці їх подано в хронологічному порядку. І хоч зібрані, відповідно осмислені ці факти, цифри і витяги з різних офіційно-ділових, урядових, партійних документів, передовсім з урядових актів Російської імперії й СРСР,
однак усі вони пройшли належну авторську “експертизу” на достовірність; дібрані так,
що ніби поглиблюють один одного, сприяють розкриттю теми, а всі разом становлять
яскраву канву тих поневірянь, заборон, переслідувань та різних утисків, які випали
на долю української мови та нашого народу протягом останніх кількох століть.
Здивування, обурення і спротив зароджується в серці кожного, хто осмислено
вчитається в ці матеріали. Упродовж століть наші “старші брати” чи близькі сусіди
з якоюсь сатанинською дикістю і впертістю хотіли нас позбавити власного коріння,
та їм не вдалося знищити українство. Чи зуміла б таке пережити інша нація, чи не
стали б для неї смертельними такі заборони? Українці ж попри це зберегли свою
мову, культуру, національне “Я”.
...Минали роки, століття, розвалювалися старі імперії й виникали нові, а полегшень українці не мали. Наприклад, 1620 р. Собор Російської православної церкви
на чолі з патріархом Філаретом постановив перехрещувати українців – вихідців з
Литви та Польщі. Українці мали віддавна славні традиції книгодрукування, російська цензура взялася за українські друки – вже через дев’ять років архімандрит
Києво-Печерської лаври отримав з Москви догану за те, що не забороняв друкувати
книги українською мовою. І не забороняв де? У рідному Києві!
Якщо читач гадає, що така ганебна політика царської Росії не продовжувалася
і в наступні століття, він помиляється: наприклад, у серпні 1922 р. ЦК КП(б)У
вимагає пильно стежити за українськими книгами, бо вони, мовляв, несуть “шовинистический дух”.
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За фактами, наведеними у книжці, зрозуміло, що українське державотворення
відбувається у дуже складній суспільно-політичній, морально-економічній, психолого-ідеологічній ситуації. Ще діють підступні, зловмисні зовнішні й внутрішні
сили, які намагаються зупинити розвиток й утвердження української України.
Задля цього й досі використовують найрізноманітніші – випробувані й “оновлені”
– способи, серед яких чи не найпідступніший – фальсифікація історії українського
народу, зокрема, історії відносин України і Росії, в яких розкривається одверта
брутальна політика, століттями спрямована на отруєння української ментальності,
асиміляцію українців, знищення України як держави, а українців як етносу.
Книжка Василя Лизанчука висвітлює об’єктивну, послідовну хроніку нищення українства передовсім найближчим її сусідом – Москвою, почасти розкриває
наслідки германізації, полонізації, мадяризації, румунізації та чехізації. Однак
матеріали, подані у ній, не закликають до помсти, не сіють ворожнечі між націями,
а радять найтісніше об’єднатися навколо того стрижня, що визначає й утверджує
нас як народ, як націю, – української мови, культури. Бо ж ми нація давня, мудра.
І якщо наші діди і прадіди попри усілякі біди і трагедії все-таки зуміли донести до
нас рідну мову, то гріх нам не розвивати її. І треба зробити все, щоб рідне слово
не було чужим на своїй землі.
Іван Крупський
Доктор історичних наук,
			
професор
Дзвін. – 2010. – № 7. – С. 148–149.

ПОВЕРНУТИ ПРАВДИВУ ІСТОРІЮ
Українське державотворення відбувається за дуже складної суспільно-політичної, морально-економічної, ідеологічної ситуації. Ще діють підступні, зловмисні
зовнішні і внутрішні сили, які намагаються зупинити воскресіння й утвердження
Української держави.
Задля того й досі використовуються найрізноманітніші випробування і способи, серед яких чи не найпідступніший – фальсифікація історії українського
народу, зокрема історії взаємин України і Росії. Вкоренилася втрата історичної
пам’яті. Безпам’ятство – страшна хвороба, що вражає не тіло, а душу. В обіймах
цієї недуги перебуває й велика частина українського суспільства, і що найгірше –
значна частина сучасної політичної “еліти” України. В силу історичних обставин
цілі покоління українців народжувалися, виростали, виховувалися, одержували
освіту в умовах нечуваної фальсифікації історії; це входило в генетичну пам’ять,
деформувало свідомість, породжувало комплекс національної неповноцінності.
Тому нині ми повною мірою пожинаємо плоди тієї українофобської колоніальної
політики... Нині потрібні не гасла, а історична розповідь про Україну зрозуміла,
доступна, переконлива.
Протягом століть українці боролися за свою незалежність. Кривава агресія Росії
завдала українському народові великих втрат інтелігенції та провідників народу, а
також забрала життя мільйонів селян та патріотів, які прагли свободи понад життя. За часів радянської влади наша історія замовчувалася та була представлена у
спотвореному світі, що суперечить правдивим історичним подіям; світ не знав про
страхіття, що їх довелося пережити нашому народові. Тому вивчення української
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історії без перекручень, фальшу, підставок, міфів, без замовчування – ось що пот
рібно нині всім нам – широкому загалу читачів, а особливо вчителям, які подавали
б учням справжні факти творення нашої держави від давніх часів до наших днів.
Ця болюча тема супроводить багато праць Василя Лизанчука – доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри радіомовлення і телебачення
Львівського національного університету імені Івана Франка, академіка Академії
наук вищої освіти України, лауреата Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка,
заслуженого журналіста України.
Професор В. Лизанчук належить до відомих в країні і за її межами дослідників українсько-російських відносин. Його праці “Навічно кайдани кували: факти,
документи, коментарі про русифікацію в Україні” (1995), “Завжди пам’ятай:
Ти – Українець!” (1996), “Не лукавити словом” (2003), “Кайдани ще кують...”
(2004) стали хрестоматійними. Без зібраного в них величезного матеріалу не може
обійтися жоден дослідник історії зросійщення України та наслідків такої політики.
Нова книжка професора В. Лизанчука “Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка” продовжує тематику попередніх праць, поглиблюючи й доповнюючи її новими матеріалами. У ній чимало нових документів, виступів у ЗМІ
та інших фактів антиукраїнського спрямування доби незалежності.
Для написання і систематизації поданого у книзі матеріалу дослідник опрацював фонди найбільших бібліотек України і Росії, знайшов чимало цікавих документів у раніше “закритих” архівах. Читаючи цю книжку, на гадку приходять слова
В. Винниченка, що історію українського народу неможливо читати без брому...
Книжка написана на доброму публіцистичному рівні. Документи, вміщені у
ній, опротестувати важко, бо вони були. І розмова з читачем ведеться мовою цих
документованих фактів.
Тепер ми зайняті творчою будівничою працею, але будьмо пильні, нагадує
своїми книжками Василь Лизанчук, бо Москва сльозам не вірить і прагнення до
волі не пробачає.
Книга відображає об’єктивну, послідовну хроніку нищення українства, передовсім з боку найближчих сусідів – Росії, Польщі, Угорщини, Румунії, охоплюючи
найдавніші періоди до сьогодення. Важливо зазначити, що матеріали, подані у ній,
не закликають до помсти, не сіють ворожнечі між націями, а радять найтісніше
об’єднатися навколо того стрижня, що визначає нас як народ, як націю, – української мови, культури, духовності. Зросійщені українці повинні знати правду про
причини того, що з ними сталося: вони – жертви цілеспрямованого насильства,
примусового російщення “зверху”. Українська мова така ж мучена, багатостраждальна, як і народ. Наші вороги й нині прагнуть будь-що знищити українську мову,
без якої не буде й української нації. Немає жодного сумніву: праця В. Лизанчука
– вагомий внесок у подоланні багатьох перешкод на шляху вільного розвитку
української мови, розширення сфери її використання.
Факти свідчать, що дії новітніх манкуртів, байдужих до долі України, спрямовані на розкол українського народу і носять антиукраїнський характер. Як зазначає автор, ця книга допоможе читачам глибше пізнати своє національне “Я”.
Ще важливішою є роль цієї книги у пробудженні в багатьох українців почуття
відповідальності (історичної відповідальності!) за те, щоб наступним поколінням
українців передати українську Україну. Думаючи про завтрашній день, про наступні
роки розбудови держави, пам’ятаймо, що в Україні від голодоморів та репресій
загинуло людей більше, ніж під час війни 1941–1945 рр. А тому ми, нині сущі, до
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жертв геноциду повинні ставитися з такою ж пошаною, як і до воїнів, які загинули
в роки визвольних змагань. Від нас залежить, щоб їхні могили не були безіменними.
У своїй книзі автор наводить такі факти й документи із нашого повсякдення,
застерігаючи, що не час втрачати пильність, фахівці із зросійщення нікуди не поділися з України.
Книга “Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації” спрямована на те, щоб
у кожного читача народжувалися і утверджувалися чисті помисли, високі життєдайні пориви, щоб кожна людина в країні та за її межами таки зрозуміла, серцем
відчула Всевишнім освячене природне право будь-якого народу на свою вільну
державу, рідну мову, культуру, духовність, щоби прагнення, вчинки, діяльність
кожної людини незалежно від раси і національності утверджували взаєморозуміння,
взаємоповагу, дружбу, національну гідність.
У книзі закладено могутній потенціал – у зверненні до українознавства, здатного не лише подолати гостру гуманітарну та ідейну кризи в українському суспільстві, а й сприяти пробудженню України, закласти підвалини у формуванні нової
національної системи цінностей, домогтися зростання українського патріотизму.
Документальні матеріали, вміщені в книзі, призначені для навчання і виховання
студентів, школярів, для кожного з нас.
С. Пришляк
					
Завідувач історико-краєзнавчим
					
музеєм Ходорівської ЗОШ №1
Новий Час. – 2009. – 6 січ. З болем за Україну.
– Суми: видавничо-виробниче підприємство
“Мрія” ТОВ. – 2010. – С. 65–68.

ХРОНІКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЗРАДИ
Навчально-методичний посібник “Геноцид, етноцид, лінгвоцид української
нації: хроніка” нещодавно вийшов з друку у Видавничому центрі ЛНУ імені
Івана Франка, але говорять про неї чимало. Автор – доктор філологічних наук,
професор, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету імені Івана Франка, академік Академії наук вищої освіти
України, лауреат Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка, заслужений журналіст України Василь Лизанчук – зумів спровокувати дискусію в українському
суспільстві.
І що головне, дискусію не на рівні “люблю – не люблю Україну”, а дискусію
з усіма атрибутами конструктивізму. Бо й сам не любить “порожніх” розмов на цю
тему – вважає, що доводити потрібно, спираючись на аргументи, документальні
факти. “Ця “Хроніка...” також спрямована на те, щоб у кожного читача народжувалися і утверджувалися чисті помисли, високі життєдайні пориви, щоби кожна
людина в Україні та за її межами таки зрозуміла, серцем відчула Всевишнім освячене природне право будь-якого народу (численного чи не численного) на свою
вільну (велику чи маленьку) державу, рідну мову, культуру, духовність, щоби
прагнення, вчинки, діяльність кожної людини незалежно від раси і національності
утверджували взаєморозуміння, взаємоповагу, дружбу, національну гідність”, – зазначає у передмові до видання Іван Крупський, доктор історичних наук, професор
Львівського національного університету імені Івана Франка.
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Хроніка починається з 15 липня 1054 р.: “Розкол християнства на Західну і
Східну церкви призвів до того, що Україна опинилася між молотом і ковадлом,
між Польщею та Росією. Для одних вона завжди була недостатньо католицькою,
для інших – недостатньо православною”. Навчально-методичний посібник Василя
Лизанчука – не лише перелік історичних фактів через цифри і події, а й їх осмислення сучасниками – літераторами, політологами, українознавцями, політиками.
“Нам треба поводити себе так, щоб кожен в Україні, хто зневажає нашу мову,
культуру, наші звичаї, почувався зайдою”, – цитує автор думки Василя Захарченка,
викладені у щоденниковій книжці “На відстані зойку”.
Можливо, комусь видається, що книга зорієнтована на “свідомого” читача зі
Західної України. Але основну ідею Василя Лизанчука зрозуміли і на Східній та
Центральній Україні: “Сила книжки В.В. Лизанчука полягає навіть не в тому, що
він протиставив російській брехні українську правду, а в тому, що він протиставив
російській брехні документальну правду”, – стверджує професор Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна Ігор Михайлин. Лариса Масенко переконана:
“Значення праці В. Лизанчука важко переоцінити. Вона, безперечно, сприятиме шляхетній меті, з якою й написано, – вихованню в кожного українця духу національної
самосвідомості, громадянської гідності, переконаного україноцентризму”.
Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Олександр Пономарів слушно зауважив: “Щоб Україна не зникла з мапи світу,
щоб українці й далі робили власний внесок до скарбниці світової цивілізації, нам
треба зберегти свою мову, повернути до її лона тих, хто з власної чи з чужої волі
був від неї відлучений. Саме цьому сприятиме праця Василя Лизанчука”.
Безумовно, книга “Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка”
Василя Лизанчука (зрештою, й як і всі його твори) сприятиме тому, що Україна
врешті стане УКРАЇНСЬКОЮ.
Наталія Темех
Вечірній Івано-Франківськ. – 2009. – 15 січ.

ХРОНІКА ПОНЕВІРЯНЬ УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА
Львівський професор Василь Лизанчук видав книгу, в якій зібрав, систематизував і подав у хронологічній послідовності факти нищення українства, що їх
зазнав наш народ протягом більш як 325 років.
Зокрема, 20 травня 2008 р. Донецька міська рада ухвалила рішення про обмеження вивчення і використання української мови в школах міста. Цією ухвалою депутати заборонили відкривати нові українськомовні дошкільні заклади, збільшувати
кількість учнів, які вже навчаються українською мовою. І трапилося це в Україні
нібито волею української влади. А що говорити про часи, коли Наддніпрянська
Україна була під “опікою” Російської імперії, чи про роки існування СРСР, де все
робилося для того, аби не дати змоги зміцніти нашій мові, позбавити українців свого
національного “Я”. Та й, зрештою, хіба наші “старші” брати, як вони воліють себе
називати, були самотніми в боротьбі проти нашої мови, культури? Адже західноукраїнські землі, що тривалий час були під пануванням Польщі, всіляко полонізувалися;
на Закарпатті правили бал угорці, на Буковині встановлювали свій диктат румуни...
Уперше зібрав, систематизував і подав факти-хроніку нищення українства
львівський вчений, професор Василь Лизанчук у книзі “Геноцид, етноцид, лінг-
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воцид української нації: хроніка”, що побачила світ у Львівському університеті
ім. І. Франка. В книзі наведено факти про більш як 325-річний терор проти української мови, культури, нації.
Для написання книги дослідник опрацював фонди найбільших бібліотек
України і Росії, знайшов чимало цікавих документів у раніше “закритих” архівних сховищах. Це дало йому змогу створити книжку, в якій кожний факт, кожна
цифра мають конкретне наукове підґрунтя і своєю силою здатні переконати того,
хто хоче чути, відкрити світ тому, хто не боїться світла, хто готовий зняти чорні
окуляри перед істиною і попросити вибачення в мови, нації за те, що свідомо чи ні
був причетний до її приниження. В книзі йдеться про те, як рік за роком, століття
за століттям усілякі чужинські зайди (а тепер ще й свої “землячки”) вигадували
і плодили різні укази, накази, розпорядження чи циркуляри, якими намагалися
знищити нас як націю, заборонити українську мову, не дати можливості розвиватися
культурі, науці. Дивуєшся, як через такі тяжкі випробування пройшла українська
нація, не згубивши свого національного коду, не втративши самобутності і честі.
Здивування, обурення і спротив зароджуються в серці кожного, хто осмислено
вчитається в ці матеріали. Упродовж століть наші “старші брати” чи близькі сусіди
з якоюсь сатанинською дикістю і впертістю хотіли нас позбавити власного коріння,
та їм не вдалося знищити українство. Чи зуміла б таке пережити інша нація, чи не
стали б для неї смертельними такі заборони? Українці ж попри це зберегли свою
мову, культуру, національну ідентичність.
...Минали роки, століття, розвалювалися старі імперії та виникали нові, а
полегшень українство не мало.
За фактами, наведеними в книжці, зрозуміло, що й нині українське державо
творення відбувається в дуже складній суспільно-політичній, морально-економічній,
психолого-ідеологічній ситуації. Ще діють підступні, зловмисні зовнішні й внутрішні сили, які намагаються зупинити розвиток й утвердження української України.
Задля цього й досі використовують найрізноманітніші – випробувані й “оновлені”
– способи, серед яких чи не найпідступніший – фальсифікація історії українського
народу, зокрема історії відносин України і Росії, в яких розкривається одверта
брутальна політика, століттями спрямована на отруєння української ментальності,
асиміляцію українців, знищення України як держави, а українців як етносу.
Тривалий час В. Лизанчук досліджує історичне тло функціонування української мови, встановлює, чому нині на рідній землі ця мова подекуди залишається
пасинком, чому цураються її власні нерозумні діти, чому нині, як і сотні років
тому, але вже в незалежній Україні, знову активізуються антиукраїнські сили.
Деякі з них ратують за те, щоб українці забули своє минуле, мовляв, почнімо
наші взаємини з нової сторінки. А те, що російська мова в Україні знову витісняє
українську, вважають, не варто драматизувати, бо “так історічєскі сложілось”. А
те, що наче вже й братня нам Польща запроваджує для жителів України карту
поляка, а на Закарпатті та Буковині почалася, хоча ніби й поки що не активно
пропагована, видача громадянам України паспортів інших країн – чи не є спробою
знову звернути нас з тієї дороги самостійності, на яку ми лише зовсім нещодавно
стали, бо ж для історії якихось 18 років – це лише мить. Тому й проти новітніх
“рейдерів” нації застерігає книга В. Лизанчука.
Водночас, висвітлюючи об’єктивну, послідовну хроніку нищення українства,
В. Лизанчук не закликає до помсти, не сіє ворожнечі між націями, а радить найтісніше об’єднатися навколо того стрижня, що визначає і утверджує нас як народ,
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як націю, – української мови, культури. І якщо наші діди й прадіди попри усілякі
біди і трагедії все-таки зуміли донести до нас рідну мову, зберегти культуру, то
гріх нам не дбати про них, не розвивати і не плекати щодня, щогодини.
Іван Крупський
		
Професор Львівського національного
						
університету імені Івана Франка
							
Віктор Павлюк
					
Професор Національного університету
							
“Острозька академія”
Вільне життя. – 2009. – 27 лют.

ТАКИХ КНИГ НА СВІТІ МАЛО
У нашого народу є така книжка – “Геноцид, етноцид, лінгвоцид української
нації: хроніка”. Вона з’явилася з-під пера визначного журналіста, доктора філологічних наук, професора Львівського національного університету імені Івана
Франка, академіка Василя Лизанчука. Надруковано її 2008 р. у Видавничому
центрі Львівського університету.
На сторінках хроніки автор подає шлях українського народу крізь терни своєї
бездержавності, крізь кайдани і нищення сусідніх імперій. Наведені документальні
дані розкривають очі на політику заборон, переслідувань, утисків, які тероризували український народ, його мову, культуру, освіту, духовність, звичаї й традиції
протягом багатьох століть. Факти подано у хронологічній послідовності.
Тема цієї книжки, на жаль, і нині залишається гостро актуальною та важливою
для української нації. Образно її можна назвати “Криваві дати української історії”.
Серед їх великої кількості є рядки про знищення бійців і командирів Революційної
Повстанської Армії України (махновці). Їх розстрілювали сотнями і тисячами.
Врешті, 13 липня 1920 р. чекістські батальйони з Харкова, Петрограда,
Москви біля залізничної станції Курахівки, що на захід від Донецька, розстріляли
2 000 полонених махновців; 26 листопада 1920 р. на північній околиці села Мала
Токмачка Оріхівського району Запорізької області ленінські курсанти розстріляли
1000 махновців (полк Клерфмана), які лягали спати бійцями Червоної армії, а
розбудили їх як таких, хто підлягав розстрілу.
Натомість, 15 січня 1921 р. в Гуляйполі було закрито дві (хлоп’яча і дівоча)
гімназії товариства “Просвіта”. А восени 1927-го заарештовано колектив місцевого
театру “Колізей”, у репертуарі якого було 29 п’єс української класики і сучасності.
У 70–80-х роках минулого століття наказом і ударом кулака по столу першого
секретаря Гуляйпільського РК КПРС М. С. Беляєва зросійщено найбільшу середню
школу № 1 міста Гуляйполя. (На вимогу гуляйпільців, українську мову навчання і
виховання повернено в цю школу ще до набуття мовою державного статусу).
Книжка В. Лизанчука “Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка” –
це твір про кількасотрічний біль України. Ця книжка не перша в автора. Раніше були
“Навічно кайдани кували: факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні”
(1995); “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!” (1996); “Не лукавити словом” (2003).
Без використання книжок академіка Лизанчука не буде повноцінною праця вчителя в школі, викладача у ВНЗ. Навчально-методичний посібник “Геноцид, етноцид,
лінгвоцид української нації: хроніка” повинен бути в активі кожної мислячої людини.
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Погоджуюся з професором НаУКМА Ларисою Масенко щодо цінності цього
навчального посібника: “Значення праці В. Лизанчука важко переоцінити”. Раджу
вчителям звернутися по книжку до Видавничого центру Львівського національного
університету.
Щиро дякуємо автору за його працю!
В. Коростильов
Учитель, колишній методист
		
бібфондів, м. Гуляйполе
Запорізької області
Голос Гуляйпілля. – 2009. – 4 берез.
Слово Просвіти. – 2009. – 12–18 берез.

ХРОНІКА НИЩЕННЯ УКРАЇНИ
(Рецензія на навчально-методичний посібник В. Лизанчука “Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка”. – Львів : Видавничий центр ЛНУ
імені Івана Франка, 2008. – 258 с.)
Кожна нова праця Василя Васильовича Лизанчука – відомого вченого-українознавця, авторитетного фахівця з теорії і практики журналістики, доктора філологічних наук, професора, академіка Академії наук вищої освіти України, завідувача
кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету імені
Івана Франка – знакова подія в інтелектуальному житті України. Його гострому і
безкомпромісному перу належить більше 20 монографій, посібників, підручників,
брошур, понад тисячу наукових і науково-публіцистичних статей, виступів на радіо і
телебаченні з актуальних проблем оборони українського соціуму, нашої державності,
захисту духовного, мовно-культурного та інформаційного простору. Всі, хто причетні до українознавства, очевидно, знайомі з такими дослідженнями науковця, як: “О
рідне слово, що без тебе я?!”, “Навічно кайдани кували: факти, документи, коментарі
про русифікацію в Україні”, “З-під іга ідолів”, “Не лукавити словом”, “Кайдани ще
кують...” та ін.1 Рецензовану працю можна розглядати як їх логічне продовження.
Упродовж багатьох років В. Лизанчук досліджує історичний контекст розвитку
української мови, культури, духовності нашого народу, його нескореної боротьби
за свою самобутність, окремішність та державність. Особливу увагу автор приділяє
науковому осмисленню наслідків вікового нищення українства не тільки засобами
фізичних репресій, голодоморів, але й шляхом насильницької асиміляції, справжнього лінгвоциду, застосування таких інструментів, як російщення, полонізація,
германізація, мадяризація, румунізація і навіть чехізація українського населення.
Рецензований посібник – це певний підсумок тривалої роботи дослідника в архівах, бібліотеках України, Польщі і Росії, систематизація величезного фактичного
матеріалу, яка дала змогу вибудувати струнку хронологічну схему не лише запрограмованого нищення України, але й боротьби українства за виживання, за
збереження Богом даного йому права бути господарем на своїй землі, будувати і
зміцнювати національну державу, плекати рідну мову, культуру, церкву.
Див.: Василь Лизанчук. Бібліографічний покажчик. – Львів, 1996. – 127 с.; Кроки...
Василь Лизанчук – публіцист, вчений, педагог : Бібліографічний покажчик, листи, рецензії,
есеї. – Дрогобич : Коло, 2008. – 848 с.
1
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Книга складається з шести тісно пов’язаних між собою розділів, побудованих
за хронологічно-проблемним принципом. Перший із них – “В агресивних тенетах
сусідів” – відкривається пророчими словами з Євангелія від св. Іоанна: “Пізнаєте
правду, а правда вас вільними зробить”. Ці слова, наче пролог до всієї хроніки,
сповненої гіркої правди, яка застерігає від брехні, лицемірства, фальсифікацій і
спотворень історії. В числі перших кроків до ослаблення України як етнічної і
духовної цілісності України-Руси автор називає розкол християнства (1054 р.) на
Західну і Східну гілки, розпад Київської Русі, внаслідок якого українці невдовзі опинилися на межі двох цивілізацій, а ще пізніше потрапили під домінування
чужих держав. Трагічним виявися 1240 р., коли монголо-татарські війська Батия
сплюндрували Київ і розпочали захоплення майже всіх українських земель. У другій половині XIV ст. Польське королівство окупувало Галичину і частину Волині,
а решта українських князівств відійшли під владу Великого князя Литовського.
На рубежі ХІV–ХV ст. московський митрополит оголосив Івана III новим царем
Костянтином, а Москву – новим Константинополем, що стало предтечею теорії
“Москва – третій Рим”. Московське царство розгорнуло експансію на ЧерніговоСіверщину з претензією опанувати всю Україну, а це й спровокувало Люблінську
унію (1569 р.), утворення Речі Посполитої та широкомасштабну колонізацію нею
українських земель, яка тривала до утворення Козацько-гетьманської держави
Б. Хмельницького. У Берестейській унії 1596 р. автор вбачає не стільки тріщину
в українському християнстві, скільки крок до створення національної церкви як
засобу протистояння полонізації та російщенню релігійного життя. За указом московського царя Михаїла та московського патріарха Філарета у 1627 р. всі церковні
книги, видруковані українською мовою, мали бути зібрані і спалені. Епіграфом до
другого розділу – “Деморалізація українського суспільства” – стали відомі слова
Т. Шевченка: “Тепер же я знаю: // Це той первий, що розпинав Нашу Україну,
// А вторая доконала Вдову сиротину”. Хронологія антиукраїнських акцій,
спрямованих на гальмування процесу утвердження української ідентичності, починається з маніпуляцій довкола українсько-московської мілітарної угоди 1654 р.,
укладеної за згодою козацько-старшинської ради в Переяславі, що стала підґрунтям тривалої і підступної московської експансії на українські землі і деморалізації
українського суспільства. Та не маючи сил швидко зреалізувати цей план, Москва
разом із Польщею за Андрусівським договором 1667 р. розділила Україну на дві
частини по Дніпру, чим поглибила руїну козацької державності. У 1686 р. Київська
митрополія була приєднана до Московського патріархату і підпорядкована йому,
внаслідок чого Українська православна церква втратила незалежність в юрисдикції
Царгорода. Впродовж 1690–1693 рр. Московський патріархат заборонив книги
українських культурно-духовних діячів – П. Могили, С. Полоцького, С. Косова,
І. Гізеля та ін., друкування і ввезення до Москви книжок українською мовою.
Відтак Петро І перевів друкування книг із кирилиці на так звану “гражданку” і
запровадив цензуру, підпорядкував церкву монархові.
У межах XVIII ст. дослідник виділив такі драматичні події, як погром гетьманської столиці – Батурина – і жорстоке винищення його населення, оголошення
анафеми гетьману І. Мазепі (1708 р.), зруйнування Чортомлицької Січі, Полтавська
катастрофа 1709 р., ув’язнення гетьмана П. Полуботка, запровадження Катериною
II кріпацтва в Україні, скасування гетьманського правління (1764 р.), знищення
до вщенту Запорозької Січі (1775 р.). Акцентовано увагу на участі Росії, Австрії
і Пруссії у поділах Польщі, які торкнулися долі України, на особливостях росій-
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ської колонізації Правобережжя, перетворення Галичини у провінцію Австрійської
імперії.
“Посилення асиміляції українців” – так названо третій розділ книги, який
охоплює XIX – початок XX ст. Візитівкою до нього стали слова І. Огієнка: “Мова
– то серце народу: гине мова – гине народ”. Якраз у цей період головне вістря
українофобів спрямоване на заборону і нищення української мови. У 1804 р.
міністерство освіти Російської імперії запровадило в українських школах вивчення російської мови як обов’язкової для спілкування учителів та учнів. КиєвоМогилянську академію перетворено в Духовну академію як релігійну твердиню
обрусіння українців. Такими ж були дії Австрійської імперії, яка в 1808 р. закрила
Руський (український) інститут у Львівському університеті, а з 1817 р. викладання
в усіх початкових і вищих народних школах Галичини переведено на польську
мову. В 1834 р. у Києві для виховання української і польської молоді в російському дусі відкрито Імператорський університет св. Володимира. Нищівним ударом
для українського руху став розгром Кирило-Мефодіївського братства, арешт та
безстрокове заслання Т. Шевченка (1847 р.). Невдовзі закрили українські недільні школи та журнал “Основа”. Особливу увагу автор звернув на Валуєвський
таємний циркуляр 1863 р. та Емський указ 1876 р. Олександра II, які заборонили
не лише друкування книг українською мовою в Російській імперії, але й ввезення
українських книг, виданих за кордоном. Згодом Святіший Синод заборонив виголошувати українською мовою церковні проповіді, а уряд заборонив вживання
української мови в офіційних установах, хрещення дітей українськими іменами
та зліквідував усі українські театри. Тільки в революційному 1905 р. реакційні
заборони були частково скасовані, але вже з 1907 р. знову відновлені. В 1911 та
1914 рр. царизм заборонив відзначення, відповідно, 50-ї річниці смерті та 100-річчя
від дня народження Т. Шевченка. Було сконфісковано повні видання “Кобзаря”.
Як знекровлення української нації В. Лизанчук розглядає період 1914–1916 рр.,
пов’язаний із кровопролиттям і братовбивством у контексті Першої світової війни.
Четвертий розділ – “Широкомасштабний антиукраїнський терор” – побудований на хроніці українофобії міжвоєнних років, започаткованих погромом української державності (УНР та ЗУНР) 1917–1920-х років і поглиблених в умовах
збройного насадження в Україні більшовицького тоталітарного режиму та окупації
Польщею, Румунією, Чехословаччиною, Угорщиною західноукраїнських земель.
Автор звертає увагу на героїчний бій захисників УНР під Кругами (29 січня 1918 р.),
наголошує, що в 1919–1920 рр. фізично знищено понад 10 тис. українських повстанців, які відстоювали незалежність і соборність України, нагадує про розстріл
червоноармійцями Г. Котовського 359 полонених українських патріотів під м.
Базар 22 листопада 1922 р. Апогеєм жорстокого придушення селянських повстань в
умовах політики “воєнного комунізму” став спровокований більшовиками масовий
голод 1921–1923 рр., кількість жертв якого перевищила 1,5 млн осіб. Наведені
В. Лизанчуком у цьому розділі дані про нищення національно свідомої української
інтелігенції, духовенства, про насадження комуністичної ідеології та атеїзму в
УСРР переконливо засвідчують, що політика “коренізації” та “українізації” була
лише ширмою для прикриття злодіянь проти українського народу і маневром для
придушення українського руху опору та підготовки “контрукраїнізації” з метою
тотального поросійщення радянської України. Водночас у книзі наведені відомості про полонізацію українців у Галичині та Західній Волині, про румунізацію
українських буковинців.
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У 1926 р. Сталін у листі до тодішнього секретаря ЦК КП(б)У Кагановича виклав
директивний план боротьби з “націоналістичним ухилом” в Україні, реалізація якого
супроводжувалася цькуванням М. Хвильового, О. Шумського, вбивством С. Петлюри,
доведенням до самогубства М. Скрипника, П. Любченка, арештом митрополита УАПЦ
В. Липківського, судовими процесами над учасниками Спілки визволення України,
Українського національного центру. В руслі політики більшовицького насилля і репресій автор розглядає курс на суцільну колективізацію, ліквідацію “куркульства”,
організовані більшовицькою владою виселення, депортації і переселення українських
селян, штучний голод 1932–1933 рр., який набув характеру масового голодомору і
став справжнім геноцидом українського народу. За статистичними підрахунками, від
голодної смерті тоді щодня вмирало 25 тис. українців. Складовою геноциду і етноциду стали сотні тисяч жертв у концтаборах та в засланнях, масові чистки, арешти і
репресії супроти української інтелігенції, які вилилися у “розстріляне українське відродження”, скорочення українського шкільництва, російщення вищої школи, науки і
культури. Лише у період з 27 жовтня – по 4 листопада 1937 р. було розстріляно 1111
соловецьких в’язнів у Сандормосі, в тім числі поет М. Зеров, письменники М. Ірчан,
М. Козоріс, О. Слісаренко, В. Поліщук, Микола Вороний, Валеріан Підмогильний,
режисер Лесь Курбас, драматург М. Куліш, міністр освіти УНР А. Крушельницький
та ін. За статистикою радянських спецслужб, у 1927–1939 роках загинуло понад
10 млн українського населення.
У синхронній послідовності автор подає відомості про антиукраїнські акції на
теренах Галичини, Волині, Буковини і Закарпаття, викриває трагічні наслідки для
українців польської політики “пацифікації”, нищення українських шкіл і закриття
православних церков, висвітлює розгортання руху опору, діяльність Організації
Українських Націоналістів, проголошення незалежності Карпатської України та
окупацію її території Угорщиною. Цей етап завершується приєднанням Західної
України до СРСР у 1939–1940 роках та насадженням радянського режиму, розгортанням репресій та депортаціями у Галичині, Буковині та Волині.
У п’ятому розділі – “Найпідступніші методи нищення українського осердя”
– В. Лизанчук простежив особливості антиукраїнської спрямованості окупаційних режимів в Україні 1940–1980-х років. Розв’язана Гітлером і Сталіним Друга
світова війна надто дорого обійшлася українському народові: 8,8 млн українців
загинули на фронтах і в тилу, 2,5 млн – відправлено в німецьку неволю, перетворилися на руїну 870 міст і понад 3 тис. сіл. Під час відступу Червоної Армії
радянські спецслужби знищили до 15 тис. в’язнів, були розстріляні видатні діячі
української науки і культури, зокрема письменниця Л. Старицька-Черняхівська,
оперний співак М. Донець та ін. Масові звірства стосовно українського населення
чинили гітлерівські окупанти, в тому числі щодо членів ОУН, українських підпільників, вояків УПА, радянських партизан. У лютому 1942 р. серед розстріляних
гітлерівцями у Києві українських патріотів була й видатна поетеса О. Теліга, а в
червні 1944 р. у німецькому концтаборі “Заксенхаузен” закатували українського
письменника Олега Ольжича-Кандибу.
Автор наголошує, що, незважаючи на умови війни, українофобія продовжувала набирати обертів. 31 січня 1944 р. Сталін піддав нищівній критиці кіноповість
О. Довженка “Україна в огні”, назвавши її “платформою українського націоналізму”. Були кинуті регулярні війська проти українського підпілля, насамперед проти
УПА, а Берія і Жуков 27 червня 1944 р. видали лиховісний наказ про виселення
українців, які перебували на окупованій території і підтримували “зв’язки з нім-
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цями”. У книзі відтворена хронологія так званого “обміну” населенням між УРСР
і Польщею у 1944–1946 роках, а також нищення підпілля ОУН, УПА та інших
антирадянських і “неблагонадійних” елементів. Не обминув дослідник ув’язнення
митрополита Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого і так званий
“церковний собор” 8–10 березня 1946 р. у Львові, внаслідок якого УГКЦ була
заборонена, а її єпархіальний клір – фізично або морально знищений. Станом на
1 липня 1946 р. на спецслужби СРСР в західних областях України працювало
11 214 завербованих резидентів, інформаторів та агентів, які допомагали режиму
знищувати вояків УПА, підпільників ОУН, національно свідомих українців.
Автор викриває антиукраїнське спрямування постанов ЦК КП(б) у 1946–1947 рр. –
“Про перекручення і помилки у висвітленні історії української літератури у “Нарисі
історії української літератури”, “Про репертуар драматичних і оперних театрів
УРСР”, “Про журнал “Вітчизна”” та ін., які за часом ухвалення збіглися з тотальною боротьбою з українським національно-визвольним рухом і спровокованим
владою голодом. Варто було б згадати й постанову 1947 р. “Про політичні помилки
і незадовільну роботу Інституту історії України Академії наук УРСР”.
Після смерті головнокомандувача УПА генерала Р. Шухевича (5 березня 1950 р.)
та масових каральних акцій проти залишків підпілля центр антиукраїнських заходів переноситься у сферу освіти, науки, культури, мистецтва і релігії. У 1950 р.
з виданого “Кобзаря” Т. Шевченка були вилучені твори “Великий льох”, “Розрита
могила” та ін., зроблені купюри, пропуски та перекручення. 2 липня 1951 р. московська “Правда” опублікувала погромну статтю “Проти націоналістичних ухилів
в українській літературі” з різкою критикою вірша В. Сосюри “Любіть Україну”.
Смерть Сталіна не призвела до припинення антиукраїнської політики Москви, вона
набула лише витонченіших і підступніших форм та методів. Уже в грудні 1953 р.
було оприлюднено підготовлені в ЦК КПРС “Тези до 300-річчя возз’єднання
України з Росією”, які на десятиріччя стали каноном міфологізації та нових
спотворень історії українського народу і його провідників. Українські гетьмани
І. Виговський, Ю. Хмельницький, П. Дорошенко, І. Мазепа та інші оцінювались як
зрадники, агенти та ставленики зарубіжних країн. Критика культу особи Сталіна,
“хрущовська відлига”, так звана “реабілітація” частини жертв репресій супроводжувалися наступом на українські національні цінності. За наказом КДБ СРСР
15 жовтня 1959 р. у Мюнхені було вбито провідника ОУН С. Бандеру, а на теренах
УРСР розгорнулися репресії проти шістдесятників та дисидентів. У січні 1961 р.
у Львові відбувся закритий суд над членами Української робітничо-селянської
спілки, який засудив її лідера Л. Лук’яненка до смертної кари. Згодом аналогічні
процеси торкнулися членів Українського Національного Комітету, Українського
Національного Фронту. Особливо реакційного характеру набула політика Москви
в українському питанні в часи брежнєвщини. Автор подав цілий ланцюг репресивних акцій стосовно братів Богдана і Михайла Горинів, Д. Квецка, В. Мороза,
В. Чорновола, Є. Сверстюка, В. Стуса, І. Дзюби, І. Калинця та ін. Він звернув увагу на те, що після усунення П. Шелеста з посади першого секретаря ЦК
КПУ і обрання замість нього В. Щербицького та призначення головним ідеологом
В. Маланчука, а В. Федорчука – головою КДБ в УРСР, російщення України, переслідування інакодумців, погроми національно свідомих українців набули тотального
і відверто репресивного характеру.
Антиукраїнські кампанії маскувалися фарисейськими гаслами пролетарського
інтернаціоналізму, дружби народів, формування так званої “нової історичної спіль-
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ноти – радянського народу”. Був заборонений сам термін “український народ” і
замінений на словосполучення “народ України”. Українська мова і національна
культура опинилися на маргінесі суспільного і духовного життя. На знак протесту
проти політики російщення 21 січня О. Гірник здійснив мужній акт самоспалення
на Чернечій горі неподалік від могили Т. Шевченка. На рубежі 1970–1980 років
різними регіонами України прокотилася нова хвиля арештів і судових процесів.
Цього разу вони торкнулися М. Руденка, О. Тихого, В. Марченка, М. Матусевича,
М. Мариновича, О. Бердника, Ю. Бадзя, Ю. Литвина, М. Горбаля, О. Мишко,
С. Набоки та ін. Дослідник навів дошкульні слова О. Гончара, записані в
“Щоденнику” 20 жовтня 1987 р., на адресу партапаратників та продажних чиновників, названих “іменитими” яничарами і зрадниками, зарозумілими і самовпевненими у своїй сваволі та беззаконності, що закрили в Україні сотні національних
шкіл, оголосили “непрестижною” українську мову, заборонили молоді колядувати
і, зрештою, стали причиною Чорнобиля. Цей розділ завершується інформацією за
14 червня 1990 р. про те, що кожних троє з чотирьох українських дітей виховувалися в російськомовних дошкільних закладах, що й було апогеєм московської
політики російщення українців.
“Нам усім пора для України жити” – така назва і лейтмотив останнього, шостого, розділу навчального посібника В. Лизанчука. З кількох епіграфів до нього
наведемо викривально-оптимістичні слова В. Симоненка: “Ви, байстрюки катів
осатанілих, // Не забувайте виродки ніде: Народ мій є! В його гарячих жилах
// Козацька кров пульсує і гуде!”.
Цей розділ присвячений новітньому періоду української історії, започаткованому
Декларацією про державний суверенітет України (16 липня 1990 р.) та Актом проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.), підтриманим 90,32% громадян
на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 р. З болем у серці і громадянським
обуренням автор показує, як антиукраїнські сили в Україні та за її межами намагаються загальмувати процес національно-культурного і державницького відродження
України, законсервувати і узаконити так звану “двомовність” і “російську православну
цивілізацію”. “Чорною датою” в новітній історії України В. Лизанчук називає 18 липня
1995 р., коли яничари намагалися перешкодити похованню на території Святої Софії
в Києві патріарха УПЦ (КП) Володимира (Романюка), застосувавши силу і вдавшись
до кровопролиття. Винуватці цієї акції досі не названі поіменно і не покарані.
У книзі в хронологічній послідовності перелічені не стільки надбання України
за роки незалежності, скільки головні антиукраїнські акції, до яких зачислено:
скасування графи “національність” у паспорті та документах про реєстрацію актових записів (свідоцтва про народження, одруження), відсутність державної
атестації депутатів, урядовців, чиновників, працівників прокуратури, судочинства, офіцерів Збройних Сил, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ на
знання української мови, вилучення із законопроекту про середню освіту пункту
про обов’язковість вивчення державної мови в усіх ланках освіти, невиконання
Державної програми розвитку і функціонування української мови, ліквідація
Ради з питань мовної політики при Президентові України (2001 р.), цілеспрямоване російщення інформаційного простору України (телебачення, радіо, преса,
книгодрукування, Інтернет, реклама), відкриття пам’ятника Катерині II в Одесі,
акт вандалізму російської шовіністичної організації “Євразійський союз молоді”
щодо українських символів на Говерлі, цинічні перекручення фактів стосовно
голодомору 1932–1933 рр. як геноциду українського народу. Дослідник звернув
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особливу увагу на посилення антиукраїнських інсинуацій з боку політиків і ЗМІ
Російської Федерації. Він навів слова з книжки М. Соломіна “Український сепаратизм у Росії”, який закликає “національно мислячих росіян” у жодному разі не
визнавати прав на існування держави Україна, українського народу та української
мови, називає ці поняття “фетишем, створеним ворогами Росії”. Не оминув увагою В. Лизанчук, з одного боку, хвилю антиукраїнських погромів весною 2002 р.,
рішень Луганської, Харківської, Одеської обласних рад про надання російській
мові статусу регіональної, а з іншого боку, акцій на захист і підтримку українських
національних цінностей під час Помаранчевої революції 2004 р.
Як підрозділ автор подав записи В. Захарченка з щоденникової книжки “На
відстані зойку” з липня 2006 р. до травня 2008 р., в яких знаний письменник і
публіцист пише: “Нам треба навчитися поводити себе так, щоб кожен в Україні,
хто зневажає нашу мову, культуру, наші звичаї, почувався зайдою”. Адже боротьба
за українську мову, культуру, духовність – це боротьба за Українську державу, за
її національні і європейські цінності. Заключний акорд посібника, як і зміст усіх
його розділів, проникнутий закликом до української громади підняти в кожного
українця дух національної самосвідомості, громадянської гідності, сформувати і
утвердити переконання україноцентризму.
Отже, науковці, викладачі вишів та учителі шкіл, аспіранти, студенти та учні
отримали надзвичайно цінний і повчальний посібник (своєрідну енциклопедію
зловісного нищення України) В. Лизанчука – одного з авторитетних і полум’яних
оборонців української духовності, національної культури і рідної мови. Звичайно,
перелік злочинів шовіністів, комуно-реваншистів, яничар-малоросів супроти українського народу можна було б і розширити, але наведених автором фактів цілком
достатньо, аби пересвідчитися, наскільки нескореним виявився український народ,
який зумів протистояти сатанинським планам і, всупереч підступним діям ворогів,
вистояв, зберіг своє “Я”: мову, культуру, духовність, самобутність і неповторність.
Майже півстоліття знаючи В. Лизанчука особисто, не перестаю захоплюватися його
гострим розумом, добрим серцем, високим почуттям українськості, подвижництвом,
винятковою працездатністю. Вітаючи автора з новою працею на оборону України,
щиро бажаю йому свіжих сил і щедрих надбань на ниві українознавства.
Ярослав Калакура
			
Доктор історичних наук, професор,
			
провідний науковий співробітник
						
відділу історичних та теоретичних
						
проблем українознавства НДІУ
Українознавство. – 2009. – №1. – С. 286–289.

ЯК НИЩИЛИ НАРОД,
ЙОГО ІСТОРІЮ І МОВУ
До сумної ювілейної дати – голодомору в Україні, який забрав життя мільйонів наших співвітчизників, вийшло у світ чимало правдивої літератури. На
політично-дипломатичному рівні ті страхітливі події першої половини минулого
століття визнані багатьма державами за геноцид українського народу. Зарубіжні та
вітчизняні дослідники, історики, публіцисти, письменники чесно та аргументовано
відгукнулися на те трагічне число нашого календаря-літопису.
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Останнім часом видано чимало розвідок, праць, досліджень, книжок, що
присвячені цій болючій темі. Серед таких належну увагу має привернути фундаментальна праця доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри
радіомовлення і телебачення Львівського національного університету, академіка
Академії наук вищої освіти України, постійного автора нашого часопису Василя
Лизанчука. Його творчий доробок – багатющий, дослідницькі стежини завжди
сягають національного обрію. Це саме йому (серед інших достойників) маємо
сьогодні завдячувати підняттям із небуття кричущих історичних фактів. Тож нині
є можливість ознайомити наших читачів з новою публіцистично-дослідницькою
працею заслуженого журналіста України, гідно поцінованого за свій патріотичний
труд як в нашій країні, так і за її межами, Василя Лизанчука “Геноцид, етноцид,
лінгвоцид української нації: хроніка”, виданою у Львівському національному університету імені Івана Франка.
У ній автор документально правдиво розширює часові терміни, історично-філософські рамки-ланцюги мовно-філологічного нищення українського етносу – від
княжої доби до нашого часу.
Останній доробок академіка В. Лизанчука можна, без сумніву, назвати сумним
українським календарем-літописом. З його історичних рядків, сторінок важко щось
викинути – все кричить, волає до правди.
Для усіх, кого хвилює історія рідного народу, його пісня і слово, ми подаємо
хронопис Василя Лизанчука зі скороченнями, але з фактурою, якою, певно, наші
читачі досі не володіли. Судіть, міркуйте, відгукуйтесь!
Юрій Доценко
		
Поет, член Національної спілки
				
письменників України
Україна козацька. – 2009. – № 13–14 (107–108), Липень.

ЛИШ ПРАВДА НАС ВІЛЬНИМИ ЗРОБИТЬ!
Навесні нинішнього року у Полтавському державному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка проходила всеукраїнська науково-практична
конференція, присвячена проблемам сучасної журналістики. Це була справжня
подія для студентів факультету філології та журналістики, яку тут вивчають віднедавна, до того ж, вони вперше зустрілися із видатними майстрами
пера, науковцями, вперше осягнули той огром проблем, яким присвячено їхні
серйозні й ґрунтовні дослідження. Про книгу академіка, доктора філологічних
наук, професора, завідувача кафедри журналістики Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна Ігоря Михайлина “Журналістика як всесвіт:
Вибрані медіадослідження” розповів учасникам конференції академік, доктор
філологічних наук, професор Львівського національного університету імені Івана
Франка Василь Лизанчук. Він же подарував студентам і колегам власну книжку – навчально-методичний посібник “Геноцид, етноцид, лінгвоцид української
нації: хроніка”, видану у Львові 2008 року.
Читати ці документи, подані в хронологічній послідовності, які охоплюють період від середини XI ст. до сьогодення, важко й цікаво водночас. До всього додається
якась окрилена віра в те, що оці, зібрані докупи й прокоментовані документальні
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свідчення, нарешті пробудять сплячі чи й байдужі серця тих сучасників, котрі не
завдають собі клопоту замислитися й збагнути, хто вони на цій землі. Колись же
має настати це “нарешті”!
...Пишу ці рядки і відчуваю, як сентенції про пробудження уже звучать загальними фразами, бо звучать дуже часто... Чи пробудили вони когось? Безперечно,
але – не всіх, що так само безперечно. Тому хтось мусить “лупати сю скалу”, як це
робить професор Василь Лизанчук. Усім непробудженим він пропонує осмислити
правду історії на зібраних матеріалах – дослідник тривалий час збирав їх для нас
усіх у раніше закритих архівах, у фондах бібліотек України й Росії. Академік Ігор
Михайлин підкреслює: “...такої книжки... потребує Україна... Потребує через те,
що наявність спільної історичної свідомості є щонайважливішою ознакою нації як
спільноти людей. Перед тим у нас не було історичної правди, яка б могла стати
підставою для вироблення такої спільної історичної свідомості...”.
“Незаперечні документи всебічно розкривають підступну, цинічну, жорстоку
агресивну політику і практику чужоземних режимів, які винищували українців,
їхню мову, культуру, духовність. Цифри, факти яскраво висвітлюють лиходійну
природу сучасного антиукраїнізму. Ознайомлення і осмислення поданих матеріалів
сприятиме формуванню української національної свідомості, громадянської мужності, ототожненню себе з єдиною історичною спільнотою, її символами, мовою,
культурою, державою, нашим минулим і сучасним. Документальні матеріали призначені для навчання і виховання студентів, ліцеїстів, школярів, інформаційної
обізнаності громадськості України” – таке завдання для книги визначають видавці.
Дослідник же зазначає: “Борцям за незалежну, соборну українську Україну присвячую. Автор”. А перший із багатьох епіграфів його хроніки у своїй стислості
чи не найкрасномовніший: “Пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить”.
Євангеліє від Святого Івана, 8:32”.
Правда, просто правда – визволена із таємних сховищ, з-під грифів “секретно”:
жодної агітації, пропаганди, жодних нав’язувань, лише довірливий, дружній посил:
відкрийте її для себе, пізнайте її – вона існує, вона реальна, не вигадана, не сфабрикована, а тому стосується кожного із нас. Бо не з космосу і не учора прибули ми на
цю землю: ми нащадки тих своїх далеких, у віках загублених родичів, для кого ця
правда була їхнім життям. І як вода в річках, тече вона у руслах наших вен, то –
кров правди нашого роду, нашого народу. Як і кожен християнин, маємо право вибору: як нам жити, якою мовою говорити, у що вірити, але правду мусимо знати всі.
1725 р. Підручний царя Петра І О. Меншиков надіслав до посла в Копенгаген
таку директиву: “Во всех курантах печатают государство наше Московским, а не
Российским, о чем и к прочим ко всем Дворам писано”. Так Московське “государство” змінило свою природну віковічну назву, перетворившись у Російську імперію.
Зміна назви сталася внаслідок захоплення московськими царями українських земель, які становили базу Київської Русі та Білорусії. Назва Русь вирвана із серця
Києва залізною рукою Петра І. Саме це перейменування Московії послужило
Михайлові Грушевському підставою заявити: “Ми є народ, у якого вкрали назву”.
1726 р. Московський Синод заборонив Києво-Печерській друкарні видавати
книжки українським правописом.
1729 р. Указ Петра II (внука Петра І), який зобов’язував переписати з української мови на російську всі державні постанови й розпорядження.
1736 р. Правитель України князь Баратинський наказав заарештувати міську
управу Києва і забрав увесь архів міста з королівськими та царськими грамотами
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про привілеї та права міста. Відсилаючи архів до Петербурга, радив не повертати
його назад, бо “з часом кияни забудусь зміст і, не маючи грамот під рукою, не
зможуть посилатись на свої вольності”.
1768 р. Перша масова депортація українців до Сибіру.
1768–1775 рр. Нищення українського козацтва в російсько-турецькій війні.
1769 р. Святійший Синод відмовив Київській лаврі друкувати букварі українською мовою, а також звелів відібрати ті українські букварі, які вже були на руках,
а у церквах – запровадити московські видання, понищивши українські.
Листопад 1804 р. Міністерство освіти Російської імперії ухвалило Статут, що
нав’язував українським школам систему російської освіти. Вчителям та учням наказано спілкуватися лише російською мовою.
1847 р. Розгром Кирило-Мефодіївського братства, розгорнулася нова хвиля шаленого переслідування українства. На українських патріотів посипалися брутальні
звинувачення. Цинізмом історичної інтелектуальної обмеженості віє з листа російського
критика і філософа “неистового” Віссаріона Бєлінського про Тараса Шевченка до
П. В. Аннєнкова, написаного у грудні 1847 року: “...Здравый смисл в Шевченке должен видеть осла, дурака и пошлеца, а сверх того, горького пьяницу, любителя горелки
по патриотизму хохлацкому. Этот хохлацкий радикал написал два пасквиля – один
на государя и императора, другой – на государиню и императрицу... Я не читал этих
пасквилей, и никто из моих знакомых их не читал (что, между прочим, доказывает,
что они нисколько не злы, а только плоски и глупы), но уверен, что пасквиль на императрицу должен быть возмутительно гадок по причине, о которой я уже говорил”.
8 (18) липня 1863 р. Антиукраїнська реакція завершилася таємним Валуєвським
циркуляром. Заборонено видавати українською мовою книжки релігійного змісту,
навчальні та призначені для початкового читання народу. До друку дозволено лише
твори красного письменства.
1881 р. Святійший Синод заборонив виголошувати церковні проповіді українською мовою.
1883 р. Київський генерал-губернатор О. Дрентельн заборонив театральні
вистави українською мовою на підпорядкованих йому територіях (Київщина,
Полтавщина, Чернігівщина, Волинь, Поділля). Ця заборона діяла 10 років.
1884 р. Закрито всі українські театри.
1912 р. Від імені Кременчуцької земельної управи член управи Болотов розіслав
земельним агрономам наказ “изьять из употребления” всю літературу з агрономії
українською мовою. У Миргороді (на Полтавщині) у хлопчачій гімназії повішено
табличку, на якій написано: “В стенах гимназии строго воспрещается воспитанникам говорить на малорусской речи”. Директор лебединської хлопчачої гімназії
(на Харківщині) заборонив розмовляти українською не лише в гімназії, а й вдома.
21 липня 1914 р. Указ Імператора Миколи II про заборону друкувати будь-що
українською мовою. Закрито всі українські газети і журнали, багатьох українських
діячів вислано за межі України.
23 жовтня 1921 р. Перший Всеукраїнський Православний Собор УАПЦ за
великої кількості народу обрав на першого архієпископа і митрополита Київського
та всієї України протоієрея Василя Липківського. Василеві Липківському судилося
бути національним проповідником-мучеником за Українську Православну Церкву,
яка майже 300 років “пролежала в російській домовині”.
26 липня 1924 р. У Румунії прийнято закон, на підставі якого українців проголошено тими румунами, що “забули свою рідну мову”. На Буковині до 1927 р,

335

не залишилося жодної української школи. Було румунізовано Чернівецький університет, хоча на початку 20-х років 80% його студентів не були румунами. У Бесарабії
румунська окупація призвела до повного зникнення навіть елементарних форм
організації українства. 500 тис. українців Буковини Бухарест оголосив “українізованими румунами”. Земельні угіддя в масовому порядку роздавали румунським
колоністам, устаткування важливих промислових об’єктів вивозили з Буковини
до Плоєшті, Бухареста, Констанци та інших міст Румунії.
31 липня 1924 р. За проектом міністра освіти Польської Республіки
Ст. Грабського ухвалено програму утраквістичних (двомовних) шкіл, у яких навіть
молитву “Отче наш” заборонялося виголошувати українською мовою, а з букварів
усунули всі згадки про Україну. Також заборонено українську мову в польських
державних та самоуправних установах Західної України. У 1922/23 навчальному
році в Галичині було 2 532 українські школи, у 1937/39 – їх залишилось 352.
7 серпня 1932 р. ВЦВК та РНК СРСР ухвалили постанову “Про охорону державних підприємств, колгоспів і зміцнення суспільної (соціалістичної власності)”.
(“Закон про п’ять колосків”). За крадіжку колгоспного майна карали розстрілом,
а “при смягчающих обстоятельствах” – десятьма роками позбавлення волі. До
початку 1933 р. за цим законом засуджено 54 645 осіб, із них 2 110 – до страти.
Лютий 1933 р. За статистичними обчисленнями від голоду щодня вмирало в
середньому 25 тис. українців, тобто 1 041 особа щогодини, 17 осіб – щохвилини.
Росіянин Павло Постишев, який полюбляв з’являтися на людях у вишиваній українській сорочці, громив і винищував все українське. Це був генеральний наступ
на все українське життя та на будь-які прояви українського національного духу.
1934–1936 рр. За вказівкою московської більшовицької влади було розібрано
Михайлівський Золотоверхий собор, а залишки стін і фундаменти підірвали. Цей
собор заклав онук Ярослава Мудрого Святополк Ізяславович 1108 р., а добудували
в рік смерті князя – 1113 р. Михайлівський Золотоверхий собор відбудовано на
початку ХХІ ст.
27 листопада 1937 р. За вироком особливої трійки НКВС СРСР розстріляний
Митрополит Української автокефальної православної церкви Василь Липківський.
Він був одним із ініціаторів українського релігійно-громадського руху за автокефалію на початку 1917 р. 9 травня 1919 р. відправив першу службу українською мовою
в Миколаївському соборі на Печерську в Києві. У жовтні 1921 р. на Всеукраїнському
Церковному Соборі Василь Липківський був обраний Митрополитом УАПЦ. Він
активно працював для відродження Української національної церкви, за що його
переслідувала московська більшовицька влада.
Листопад 1941 р. За допомогою радіоміни команда капітана Лужина висадила
у повітря перлину Києво-Печерської лаври – Успенський собор XII ст., марно
сподіваючись, що туди прибуде на екскурсію сам Гітлер. Скориставшись ситуацією, гестапо звинуватило в терорі євреїв-енкаведистів, знищуючи в Бабиному Яру
десятки тисяч євреїв.
Грудень 1941 р. Арешт і розстріл (у лютому 1942 р.) в Києві німецькими
фашистами групи українських націоналістів, у тому числі поетеси Олени Теліги.
Червень 1945 р. У західних областях України діяло 156 спецбоївок МГБ із
загальною кількістю учасників 1 783 особи, які називали себе українськими повстанцями. Крім розвідувальних завдань, вони виявляли і фізично знищували
чільних представників повстанського руху, грабували і вбивали місцевих жителів,
здійснюючи політичні провокації для роздмухування ворожнечі серед українського
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населення, намагалися проникнути в органи ОУН, щоби дезорієнтувати роботу
організації і розкласти її зсередини.
Березень – липень 1947 р. Третій етап переселення українців (злочинна акція
“Вісла”). З етнічних українських земель (Холмщина, Посяння, Лемківщина та
Підляшшя) на захід Польщі депортовано 150 тис. українців. У місцях переселення в кожному населеному пункті кількість українців не мала перевищувати 10%.
Всякі переселення руйнують критерії, притаманні популяції, генофонд втрачає
свою безперервність, зникає етнічногосподарська унікальність.
1950 р. З виданого “Кобзаря” Т. Шевченка вилучені твори “Великий льох”,
“Розрита могила” та інші, водночас в деяких з них зроблені підміни понять.
Приміром, у поезії Т. Шевченка “Чигрине, Чигрине” є такі слова:
“...За що ж боролись ми з ляхами?
За що ж ми різались з ордами?
За що скородили списами
Московські ребра?...”

В угоду “російському братові” Шевченка підкорегували і, як наслідок, виникло нове поняття: “Татарські ребра”?! А в російсько-московському “Кобзарі”
(вид. 1972 р.) з’явився інший варіант:
“За что же мы панов рубили?
Орду бесчисленную били
И ребра пикой боронили
Царевым слугам?..”

2 липня 1951 р. Після Днів української культури в Москві (15–25 червня)
газета “Правда” надрукувала погромну редакційну статтю “Проти націоналістичних
ухилів в українській літературі” (різка критика вірша В. Сосюри “Любіть Україну”
та лібрето опери “Богдан Хмельницький” О. Корнійчука і В. Василевської).
1951 р. За вироком закритого судового засідання розстріляли 33 студентів
Харківського університету за відмову складати іспити російською мовою, 800 –
репресували. Ось у який спосіб Харків ставав “русским городом”.
Липень 1953 р. На пленумі ЦК КПРС Л. Берія повідомив, що від 1944 до
1952 рр. у західних областях України комуністичні репресивно-каральні структури
піддали репресіям (у різних формах, включно з розстрілами) майже 500 000 осіб,
у тому числі заарештували понад 134 000, вбили понад 153 000 осіб, вислали довічно за межі України понад 203 000 осіб.
11 грудня 1953 р. В. о. начальника 1 спецвідділу НКВС СРСР полковник
Павлов підписав довідку “Про кількість засуджених органами ВНК-ОДПУ-НКВС
в СРСР в 1921–1953 рр”. “У 1937 р. було засуджено до розстрілу – 353 074 осіб;
у 1938 р. – 328 618 осіб. Внаслідок репресій проти українського народу, навіть
за радянською статистикою, у 1927–1939 рр. загинуло понад 10 млн українського
населення.
1954–1959 рр. Освоєння 10 млн гектарів цілинних і перелогових земель
Казахстану й Сибіру, яке вичерпувало з України матеріальні й людські ресурси.
З України виїхало близько 3 млн молодих працездатних людей.
Серпень–вересень 1965 р. Перша велика хвиля арештів діячів української
культури (Богдан і Михайло Горині, П. Заливаха, С. Караванський, В. Мороз,
М. Осадчий, А. Шевчук та ін.). На захист заарештованих виступили письменники
Михайло Стельмах (депутат ВР СРСР), Андрій Малишко (депутат ВР СРСР),
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композитор Георгій Майборода, авіаконструктор Олег Антонов, кінорежисер Сергій
Параджанов та ін.
4 вересня 1965 р. Громадянський протест проти політичних арештів на прем’єрі
кінофільму “Тіні забутих предків” у кінотеатрі “Україна” (м. Київ).
Грудень 1965 р. Іван Дзюба передав Шелестові й Щербицькому книжку
“Інтернаціоналізм чи русифікація?” і лист-протест проти політичних арештів діячів української культури. Книжку розповсюджували самвидавом.
1970 р. Вийшла у світ книжка Петра Шелеста “Україна наша рядянська”, за
яку він був зміщений з посади першого секретаря ЦК Компартії України. Керівники
Політбюро ЦК КПРС звинуватили П. Шелеста в націоналізмі...
Це – лише по кілька цитат із різних розділів книги. Нашу добу, наших Василя
Симоненка і Василя Стуса, Олеся Гончара і Григора Тютюнника, наші проблеми,
сподіваюся, знаємо краще... І все ж – іще кілька цитат:
2001 р. Перепис населення засвідчив продовження зросійщення. За 1989–2001 рр.
кількість в Україні зросійщених за мовою українців зросла з 4 578 390 до
5 544 729 осіб, тобто на 966 339 осіб (21,11%). За цей час частка російськомовних серед загальної чисельності українців збільшилася з 12,23 до 14,77%. Частка
зросійщених за мовою українців серед загальної чисельності російськомовного
населення підвищилася з 27,09% 1989 р. до 38,85% 2001-го. Здобувши формально статус державної, українська мова фактично так і не стала нею, хоч наявна
правова база, що визначає державний статус української мови, цілком достатня
для забезпечення його реалізації. Головна причина гальмування цих процесів полягає у відсутності політичної волі керівництва органів державної влади й активна
протидія як усередині України, так і ззовні. А без свідомої української еліти, і
загальнонаціональної, і регіональної, неможлива розбудова української України.
21 лютого 2002 р. Центральне правління Всеукраїнського товариства “Просвіта”
імені Тараса Шевченка та секретаріат ради Національної спілки письменників
України розповсюдили заяву “Влада має стати на сторожі національної безпеки
України”, у якій ідеться про нагнітання атмосфери українофобії: зневага до української мови та української культури, відторгнення від українства телевізійного
простору, кількість видань російською мовою давно вже перейшла межі здорового
глузду... “Приголомшливе враження справляють і такі факти останнього часу, як
зліквідування сектора мовної і національної політики при Президентові України”.
14–16 квітня 2002 р. Україною покотилася хвиля погромів. Подібно до 9 березня
2001 р., у ці дні на вулицях Києва, на вокзалах міліція затримувала всіх “підозрілих”
осіб. Першою ознакою “підозрілості” вважалися розмова українською мовою, носіння
національного одягу чи козацької зачіски – оселедця. Особливо “підозрілими” місцями стали офіси патріотичних організацій. Загалом за ці дні через “каземати” (без
перебільшення) Печерського райвідділу міліції пройшло кілька сотень патріотично
налаштованих киян, в основному членів “Пласту”, “Молодого Руху”, “Спілки української республіканської молоді” (“Сурма”), УНСО, “Патріота України”, “Тризуба”.
9 листопада 2006 р. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка,
професор Анатолій Мокренко написав у “Літературній Україні”: “Колись у дитинстві я
бачив записи в паспортах та інших документах моєї бабусі, батька, матері “українка”,
“українець”. Природним був запис і в моїх документах, бо я був сином українки і
українця. А що бачать наші нащадки? Нічого. Майбутня манкуртизація забезпечена.
Так, якісь чорні сили про це тільки мріють, але чому нас, простих українців, не лякає
така страшна перспектива?
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Можливо, хтось зауважить: це ж стосується не самих лише українців в Україні.
Та в тому ж то і річ, що саме в Україні, а не в Росії чи Ізраїлі, в Білорусії чи
Румунії. Це дуже схоже на ситуацію, коли Катерина II, видаючи свій маніфест
щодо зруйнування Січі 1775 р., намагалася слова “козак” та “Січ” назавжди витравити з пам’яті людей. Тоді знищували оборонця нації – козацтво, а нині – й саму
націю. Як тут не згадати болючі думки австрійського філософа Густава Адольфа
Густервега, який підкреслював, що умертвити людину – це окремий злочин, а забрати від людей їхню національність – це нескінченне вбивство.
Квітень 2008 р. На саміті НАТО в Бухаресті, коли мова зайшла про Україну
на засіданні ради “Росія – НАТО”, Володимир Путін розлютився і, звертаючись
до Джорджа Буша, сказав “Ти ж розумієш, Джордже, що Україна – це навіть не
держава! Що таке Україна? Частина її території – це Східна Європа, а частину,
і значну, подарували ми!”.
Тож маємо знати, хто, що і кому “подарував”.
Отож, хроніки Василя Лизанчука починаються із (як давно те було!..)
15 липня 1054 р. Того дня “під час обідні у Святій Софії (Константинополь)
папські легати похмуро-урочисто пройшли, розділяючи натовп, до самого олтаря.
Вони звернулися до віруючих із обвинуваченнями проти патріарха, потім виголосили анафему” і поклали на святий престол папську буллу. “А 20 липня екстрено
скликаний у Константинополі Собор виголосив анафему у відповідь: папську буллу
публічно спалили. Виголошення цієї взаємної анафеми вважається здійсненням
розколу (розділення, розлому – схизми) світового християнства на дві частини,
який призвів надалі до драматичного розділення Європи на Захід і Схід”.
“Україна опинилася між молотом і ковадлом, між Польщею та Росією. Для
одних вона завжди була недостатньо католицькою, для інших – недостатньо православною”.
То був початок і подальших розколів, відгалуження яких маємо й сьогодні:
незалежність, здобута 18 років тому, не є остаточною, доки Україна не матиме
незалежної, автокефальної церкви. Свого часу і в Росії її не було – тож нічого крамольного у цьому прагненні українців немає і бути не може, це лише питання часу.
“Величезна кількість фактів, – підкреслює Ігор Михайлин, – документів і джерел неспростовно доводять таку очевидну після їх прочитання істину: український
народ за роки перебування в різних імперіях і державах був скалічений на етнічному
та ментальному рівнях, був перетворений на духовного інваліда, його свідомість
перетворена на палімпсест, з якої чужинці намагалися змити український текст і
натомість написати російський, польський, румунський, угорський. Варто звернути
увагу на книжку маркіза Астольфа де Кюстіна “Николаевская Россия” (1839) з її
знаменитим фіналом: якщо ваші діти будуть нарікати на Францію, пошліть їх у Росію
– нехай вони знають, що є на світі країна, де людське щастя неможливе, бо воно неможливе без свободи, а в Росії свободи немає (переказую своїми словами. – І. М.).
Хто з російської інтелігенції запротестував проти розгрому Кирило-Мефодіївського
братства? Хто захистив Шевченка, “определенного в солдати с запрещением писать и
рисовать”? Ніхто... А тепер ще й з’явився якийсь Бузина, який говорить: правильно
й зробили, треба ж було покарати за невдячність...”.
Подорож у часі, починаючи із 15 липня 1054-го до 2008 р., базується лише на
історичних подіях та документах. Чимало з тих подій можна називати ключовими,
простежуючи, як вони відгукуються у сьогоденні. Серед таких – “силове” проголошення 27 січня 1589 р. Московського патріархату. “На час його утворення, пише
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автор, – землі теперішньої України не входили до складу Московії, а православні
єпархії на цих землях підпорядковувалися Київській митрополії. Тому не могло бути
(і не було!) мови про те, що це – “канонічні території” Московського патріархату. То
легенда наступних поколінь московитів”.
“Хроніка” Василя Лизанчука має наклад аж 1 000 примірників. Навчальнометодичний посібник вийшов у видавничому центрі Львівського національного
університету імені Івана Франка. Все це свідчить про те, що книга по суті недоступна для масового читача, якому вона потрібна не менше, аніж студентству. Бо
правду про самих себе мусимо знати всі. Щоб стати справді вільними.
Лідія Віценя
Зоря Полтавщини. – 2009. – 28 лип.

ТВОРІМО УКРАЇНУ!
На днях побачила світ книга видатного науковця, громадського діяча та метра
української журналістики Василя Лизанчука “Творімо разом Україну!”. Книга, як
і попередні роботи автора, присвячена проблемам українсько-російських відносин.
Її також можна назвати збіркою, що задокументувала історію столітніх принижень
та утисків українців “старшим слов’янським братом” – спочатку в іпостасі царської,
а згодом – радянської Росії.
Автор доводить: хоч Валуєвський циркуляр та Емський указ у далекому минулому, Україну надалі зросійщують. І роблять це люди, чимало з яких працює
у вищих ешелонах влади, причому роблять приховано і дуже методично. На
сторінках книги знайдете роздуми про те, звідки в українців з’явився комплекс
меншовартості, комплекс хохла чи малороса.
Василь Лизанчук аналізує надзвичайно складні процеси державотворення в незалежній Україні і, що найголовніше, пропонує свій рецепт виходу з кризи. Адже,
перефразовуючи автора, корені економічної чи фінансової нестабільності заховані
в кризі духовній та кризі національної ідентифікації.
Книга буде цікавою всім тим, кому не байдуже національне і культурне питання. Крім того, вона написана зрозумілим для широкого кола читачів науковопубліцистичним стилем. І незважаючи на велику кількість фактів негативізму про
політику російщення, від книги віє оптимізмом. “Отже, творімо разом українську
Україну”, – резюмує автор.
Богдан Боровий
Суботня пошта. – 2009. – 17 верес.

НАСТІЛЬНА КНИГА ДЛЯ СТУДЕНТА
Книжка професора Василя Лизанчука “Творімо разом Україну!” справді заслуговує на схвальну оцінку. Автор фактично створив енциклопедію проблем
функціонування української мови, для чого йому довелося опрацювати й осмислити
сотні архівних документів, творів різних авторів.
Вражає дійсно титанічна праця пана Професора в намаганні якомога реальніше
показати історичну правду. Серед моря думок як власних, так і запозичених, я
виділяю дві. Першу думку висловив канадський бізнесмен, український меценат
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Петро Яцик, який стверджує: “Треба йти до дітей, щоб підняти престиж української мови, щоби вони хотіли її вчити”. Друга думка єврейського поета Мойсея
Фішбейна: “Українська мова – божиста, українська мова – благородна. Богообрана.
Це Божий дар нашому народові”.
Спираючись на цю думку, я хочу висловити одне суттєве зауваження до книжки. Перший розділ книжки “Творімо разом Україну!” називається “Генетичний код
нації”. Завдяки генетичному коду нації відбувається поступове здійснення Божого
задуму щодо долі нації. І саме з позиції Божественного, духовного наповнення
мовної культури потрібно розпочати розмову про мову. Очищення української
мови – цього Божественного дару для формування національної культури, спілкування поколінь, спілкування людини з людиною і людини з Богом можливе лише
за умови духовного очищення української нації. А саме – чіткого наголосу про
духовне очищення української нації – бракує як в розділі “Генетичний код нації”,
так і в заключному розділі “Вертайтесь до своєї мови, мої засліплені братове!”.
Однак це зауваження не є перепоною звернутися до молодих журналістів та
студентів інших факультетів Франкового університету, інших вищих навчальних закладів нашої держави, щоби вони зробили книжку Василя Лизанчука “Творімо разом
Україну!” своєю настільною книгою: “Черпайте з неї дійсно глибинні думки, доповнюйте і розкривайте їх духовний компонент, попередньо духовно розвиваючись самим”.
Одна з наймилозвучніших мов цивілізації повинна засяяти усією веселковою
палітрою своїх барв на прославу Господа за великий дар Життя Українцям в
українській Україні.
Богдан Максимович
			
Головний інженер проекту
“Львівзіпронафтохім”
Вересень 2009 р.

“ВЕРТАЙТЕСЬ ДО СВОЄЇ МОВИ,
МОЇ ЗАСЛІПЛЕНІ БРАТОВЕ!”
“Творімо разом Україну!”, – так називається нове науково-публіцистичне
видання Василя Лизанчука, що вчить бачити минуле і творити сьогодення.
Автор присвятив своє дітище найріднішим людям – матері Ганні Миколаївні
й татові Василеві Петровичу. Це – як синівський екзамен на високу честь роду.
Хто візьме до рук книгу “Творімо разом Україну!”, той зрозуміє, який величезний обсяг джерел інформації вдалося перелопатити Василю Лизанчукові, перш
ніж видання побачило світ півторатисячним тиражем у львівському видавництві
“ПАІС”. Центральна тема дослідження – українська мова у часі й просторі. З подачі скрупульозного автора читачі зможуть дізнатися про те, якою мовою розмовляли кияни у X–XII століттях, коли і з чого починалося кількасотлітнє нищення
української мови російською імперією; як розкручувалася і далі набирає обертів
антиукраїнська істерія в Росії; що робити, аби подолати проблеми зросійщення в
Україні; хто використовує російську мову як засіб нищення української культури;
як протистояти російській лінгвістичній агресії та чи може бути Україна українською державою без української мови.
Доктор філологічних наук, професор Микола Тимошик у своєму передньому
слові до видання зазначає: “Василь Васильович Лизанчук належить до когорти
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тих працівників вищої школи України, кому по-справжньому болить душа за долю
України. Він не очікує, склавши руки, як значна частина української інтелігенції
(мовляв, а що від мене залежить?), а працює. Його робочим інструментом було
і залишається Слово. І не лише те, що професійно й небайдуже мовлене з професорської кафедри, а те, що в тисячах примірників розходиться поміж людьми,
закликає їх пам’ятати свої корені, не бути байдужими... Варто лише перелічити
назви книжкових видань авторства Василя Лизанчука, що побачили світ за останні
роки в різних видавництвах, аби переконатися в тому, яке житейське кредо обрав
для себе цей Учений і Патріот: “О, рідне слово, що без тебе я?!”, “Засоби масової
інформації про русифікаторську політику в Україні”, “Навічно кайдани кували:
факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні”, “Завжди пам’ятай: Ти
– Українець!”, “З-під іга ідолів”, “Не лукавити словом”, “Кайдани ще кують”,
“Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка”. Він – автор декількох
підручників і посібників.
Чергова книжкова новинка від професора Лизанчука логічно продовжує розвиток попередньої проблематики. Це видання можна без перебільшення назвати
книгою-енциклопедією, книгою-набатом, білою книгою принижуваного століттями
“старшим братом” усього українства”.
Спокійно і виважено, без найменшого емоційного збурення, але на численних
фактах і документах автор показав не лише московську лиходійність тривалої в часі
асиміляції українців, а й нинішні прямі і приховані методи зросійщення України,
яку з не меншим ентузіазмом, ніж російські правителі, здійснюють сьогодні новоявлені братчики – наші “землячки” з числа перефарбованих україножерів-державотворців. Чимало їх посідає високі посади у державних кабінетах як місцевого,
так і державного рівня...
Оптимістичну за духом книгу Василя Лизанчука варто перечитати не лише
вченим, викладачам, учителям, школярам, широкому читацькому загалові, а й передусім державним службовцям. Частинка душі автора – професіонала, порядної
людини, патріота – передасться кожному. І спонукатиме до добротворення – на
нашій, українській землі; до ствердження національної гідності – в наших душах,
помислах і діях.
Наведімо лише кілька логічних, обґрунтованих фактами, висновків професора
Лизанчука: “Мова – це генетичний код нації, який поєднує минуле з сучасним,
програмує майбутнє і забезпечує буття нації у вічності”, “Мова дана кожній нації
Богом, і тільки рідне слово втілює увесь спектр духовного життя народу, повнокровно відображає мислення, почуття, моральність, створює внутрішню гармонію
між фізичною та духовною природою нації, стимулює розвиток національного
буття, формує культуру”; “Суспільство, яке вичавлює з себе своєрідність, спроможне продукувати лише духовних калік і мутантів, заслужено наживаючи собі
ганьби та презирства з боку сусідів”; “Українці мали письмо ще до прийняття
християнства”, “Характерною рисою культурних і політичних взаємин України
з Москвою, які починаються з кінця XVI ст., є культурна перевага України над
Москвою, з одного боку, і недовір’я та ворожнеча москвинів до українців – з
іншого”, “Російська імперія на одного жителя загалом витрачала на рік 4 крб.
23 копійки, а на українця – 56 коп.”, “Основа вельми загрозливого стану, в якому нині перебуває українська мова, закладалася політикою КПРС у 40-х роках”;
“Спаплюжений Москвою образ українця і досі тиражується у пресі, кіно, на телебаченні. Національно-визвольний рух в Україні подається у специфічній росій-
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ській, тобто негативній, ворожій моделі тлумачення, в істерико-звинувачувальному
тоні”, “Національний нігілізм, малоросійська психологія найбільше даються взнаки на найвищому державному рівні”... Перелік постулатів професора Лизанчука
можна продовжувати до нескінченності, адже в його монографії чимало думок і
висловів мають афористичний зміст. Видання містить також порівняльні таблиці
різних соціологічних досліджень мовного питання в Україні. Наприклад, нікого
не залишать байдужим результати відповідей на запитання: “Чи доводилося Вам
стикатися із проявами дискримінації у Києві за мовною ознакою?”. 54,8 відсотки
українськомовних громадян зазначили, що досить часто стикаються із цим явищем
у російськомовному середовищі. Натомість 0,0% російськомовних киян зазнають
мовної дискримінації в українськомовних колективах, а 88,1% осіб відповіли, що
їм взагалі не відомі такі факти. Яка картина може бути промовистішою?
Отже, всім, хто ще вважає себе “хохлом” чи малоросом, а також усій українській людності по цілому світу, радимо щонайшвидше взяти до рук книгу Василя
Лизанчука “Творімо разом Україну!”. Бо ж мудра думка здатна і пробудити приспану свідомість, і поєднати братів крізь відстані, й сколихнути націю перед лицем
підступної загрози. Слава Україні!
Микола Гвоздь
Українське Слово. – 2009. – 18–24 листоп.

ХРОНІКА АНТИУКРАЇНІЗМУ
Вісімнадцятий рік триває розбудова незалежної України. Триває важко і непослідовно. Все більше українців починає усвідомлювати, що наше сьогодні обумовлене нашим вчора, а наше завтра народжується сьогодні; що майбуття нашої
держави залежить лише від нашої небайдужості і наших зусиль.
Однак кількасотрічне перебування українського народу в колоніальній залежності, постійний тиск, переслідування, зневажання, неможливість зробити кар’єру
цілеспрямовано руйнувало українську культуру, духовність, церкву, асимілюючи
одних та знищуючи інших представників вищих верств, еліти, а згодом – і решти
народу. Постійний страх бути звинуваченим у націоналізмі не міг не мати наслідків
у психіці багатьох українців, тому часто призводив до ренегатства або, простіше, запроданства, відмови від уживання рідної мови в побуті та різних сферах суспільного
життя. Українськість витіснялася з пам’яті українського народу. Колонізаторська
політика батога і медяника наших сусідів спотворювала національний характер,
руйнувала самосвідомість, закодовувала у волелюбні українські гени синдром рабськості з неповагою до своєї нації, держави, до своєї мови, культури і, звичайно,
до своєї влади, – формувала українське безпам’ятство.
Під тиском російськомовного середовища “прищеплена” меншовартість та безпорадність призвела до змін в елітарному мисленні та масовому вжитку української
мови, але найвище керівництво країни, на жаль, і сьогодні не розуміє, що авторитет і успіх України у світі без самоідентифікації титульної нації неможливий.
Тому поява навчально-методичного посібника “Геноцид, етноцид, лінгвоцид
української нації: хроніка” Василя Лизанчука стала незаперечно поважною подією
української мовознавчої і бібліографічної науки.
Автор вдумливо крокує історичним шляхом української нації – одного з найчисленніших народів Європи. Висококваліфіковано упорядкований величезний за
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обсягом документальний фактаж дає вичерпне уявлення про те, як від покоління
до покоління здійснювалося брутальне втручання колонізаторів у соціальну психіку
українського народу, як насаджувалася чужа мова, що впливала на підневільний
народ не лише як засіб передавання позамовного змісту, але й як віддзеркалення
чужої системи вартостей, чужого світобачення, чужого способу поведінки, чужого
мовленнєвого етикету і навіть антиетикету.
Буття українців складалося та існувало в часі у вигляді системи, щодо якої конститутивний фактор зовнішньої причини був суб’єктивно постійним і обов’язковим.
Тому зацікавлюють дібрані автором документи, його пояснення та стислі коментарі,
які висвітлюють не лише відомі події та цифри, а й знайомлять із замовчуваними
таємними та офіційними циркулярами, указами, розпорядженнями, що проливають світло на підступну руйнацію української культури, духовності, церкви;
пояснюють, чому правлячі кола сусідніх держав, до складу яких входили свого
часу українські землі, так наполегливо і затято проводили політику російщення,
полонізації, мадяризації, румунізації, що призвела до морально-духовного каліцтва
мільйонів українців.
Лінгвоцид, попри виняткову важливість його наукового вивчення для сучасного
і прийдешнього буття української нації, в офіційній соціально-гуманітарній науці
лише починає досліджуватися. Тому поєднання В. Лизанчуком свідчень етноциду
із геноцидом та лінгвоцидом в Україні як тріади антигуманних процесів, спрямованих на зникнення української спільноти, є слушним.
Осмислення поданих у навчально-методичному посібникові матеріалів пояснює,
чому ми досі дозволяємо таким, як М. Смолін, у Москві закликати не визнавати прав на існування за державою Україна, українським народом і українською
мовою, а у Верховну Раду обираємо депутатів на кшталт Дмитра Табачника, які
національно свідомих українців називають “юрбою, що спустилася з полонин”,
а українську інтелігенцію – “вузьким прошарком”, задля якого “не можна вести
культурну політику”; чому досі з рабською покорою терпимо спроби надати процесам імперського російщення історичної легітимності.
Автор спонукає до роздумів, як не дозволити Росії зробити в Україні російську неоколонію, як розбудити національну свідомість, як сформувати рідне мовно-культурне
середовище, як відродити історичну пам’ять українців. Цим дослідженням й іншими
науковими розвідками Василь Лизанчук переконує, що лише ґрунтовне вивчення всіх
чинників, що впливають на формування української національної самосвідомості, серед
яких неабияке місце займає національна мова, сприятиме національно-патріотичному
вихованню майбутніх поколінь і збереженню етнічного імунітету.
З притаманною науковою прискіпливістю, відданістю національній справі,
усвідомленням багатоаспектності і невирішеності до сьогодні проблеми професор
розпочинає огляд хроніки геноциду, етноциду, лінгвоциду в Україні від середини
XI ст. і продовжує до наших днів. Він переконаний, що вдумливий український
патріот зуміє розгледіти документальну правду і не побоїться чинити ідеологічний
опір російським версіям української історії.
Своїми гострими спостереженнями, тонким розумінням становища, об’єктивними
оцінками минулого нашої країни та конкретними прикладами Василь Лизанчук
доводить, що дух української нації невмирущий, що всупереч нинішнім проблемам
і труднощам, українці не втратили волелюбності, тому зможуть розшифрувати
культурний генофонд, відродити український національний характер, а отже, розбудувати заможну, національно-духовну і щасливу українську Україну.
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Ніколи не було і, здається, не може бути повної інформативності у будь-якій
галузі знань, тим більше, якщо враховувати наміри автора щодо хронології і добору матеріалу, проте видається цілком очевидним, що “Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка” доктора філологічних наук, професора Василя
Васильовича Лизанчука стане новим стимулом на ниві українознавчих досліджень.
Поза всяким сумнівом, рецензована праця стане джерелом вивчення і осмислення
багатьох явищ української історії, сприятиме утвердженню українства як історичного феномена XXI ст.
Наталія Шеремета
Іван Огієнко і сучасна наука та освіта:
науковий збірник: серія історична та філологічна /
[редкол.: Є. І. Сохацька (відп. ред.); О. М. Завальнюк
(голова) та ін.]. – Кам’янець-Подільський:
Кам’янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка, 2009. – Вип. VI. – С. 332–334.

ТАКИЙ ПУДРУЧНИК
З РАДІОЖУРНАЛІСТИКИ – ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ
Уже понад півстоліття в Україні проводять підготовку журналістських кадрів.
За цей час українські вчені підготували чимало навчальних посібників, підручників.
Звісно, одні з них застаріли, бо їх писали за вимогами тогочасної комуністичної
ідеології, а з деяких предметів вагомих узагальнювальних праць так і не спромоглися створити. Особливо не пощастило студентам, які спеціалізуються в галузі
радіо- і телевізійної журналістики. Водночас Болонська система навчання, до якої
належить й Україна, полягає у забезпеченні студентів необхідною літературою. І
ось крига скресла: світ побачив ґрунтовний, виконаний за всіма канонами європейської науки, підручник відомого дослідника теорії і практики журналістики,
доктора філологічних наук, професора, академіка Академії наук вищої освіти
України Василя Лизанчука1.
Професор В. Лизанчук тривалий час працював у різнотипових засобах масової
інформації, а тепер уже більше як чверть століття передає свій великий досвід студентам, водночас нині по праву вважається одним із найавторитетніших в Україні
дослідників у галузі теорії журналістики. Та й з практичною журналістикою не
пориває – часто виступає по радіо і телебаченню з цікавими, актуальними бесідами. Тобто, теоретичні положення, які розробляє, сам втілює у журналістську
практику. Саме це дало йому змогу створити унікальну книгу, що є поєднанням
журналістської теорії і практики й враховує найновіші теоретичні розробки не
лише вітчизняної, а й світової журналістикознавчої думки.
Передовсім потрібно відзначити добре продуману структуру підручника – окрім
того, що вона відповідає вимогам кваліфікованої характеристики й університетської
програми курсів “Основи радіожурналістики”, “Інформаційне радіомовлення”,
“Радіопубліцистика”, “Методика творення радіоматеріалів” й цілковито належить
до методологічних засад підготовки радіожурналістських кадрів – його автор роз1
Лизанчук В. В. Основи радіожурналістики : підручник. – К. : Знання, 2006. –
628 с. + компакт-диск.
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робив таку концепцію викладу матеріалу, що сприяє якнайповнішому висвітленню
фундаментальних основ, розкриттю базових знань з усіх сфер функціонування
сучасної української радіожурналістики.
Для написання підручника вчений прослухав і детально проаналізував сотні
радіопередач різноманітних жанрів, переданих по багатьох обласних і загальнодержавних радіостанціях, не оминув увагою й праць, що тією чи іншою мірою
торкаються теорії радіожурналістики.
У радянський час звикли, що у підручниках містилися лише постулати, які
не підлягали жодним сумнівам, і засвоєння яких не потребувало осмислення тієї
чи іншої проблеми – усе зводилося до механічного заучування тексту. Підручник
Василя Лизанчука змушує студента думати, “вникати” у проблему, самому доходити
необхідного висновку. Наприклад, говорячи про винайдення радіо, радянські підручники декларували лише одну позицію: винахідником радіо був російський учений
В. Попов. І все. Інших трактувань не було. Коли ж упали “залізні” кордони і надалі
правду приховувати ставало неможливо, в новіших підручниках уже зазначалося, що,
мовляв, італійський учений Г. Марконі також був причетний до винайдення радіо,
та він був другим. Де ж істина? В. Лизанчук детально розкриває усі теорії, даючи
змогу таким чином самим студентам зробити правильні висновки. Звісно, за такого
поєднання матеріалу знання студентів стануть міцнішими, тривкішими.
Чимало в підручнику цілком нового матеріалу, раніше недоступному для студентів. Наприклад, у розділі “Радіомовлення в системі засобів масової інформації”
не лише детально простежено становлення і розвиток радіомовлення в Україні, що
відбувалося в радянський період, окреслено основні формати діяльності сучасних
радіостанцій України, а й вперше детально з’ясовано місце і роль радіомовлення
в ідеологічній та визвольній боротьбі ОУН і УПА, подано історію підпільної радіостанції “Самостійна Україна”, що діяла в Карпатах у 1943–1944 рр., доведено,
чому, за іншими даними, її називають “Вільна Україна” або й “Афродита”. До
речі, свій підручник В. Лизанчук присвятив світлій пам’яті працівників підпільної
радіостанції Української Повстанської Армії “Вільна Україна” (Афродита).
Натомість, В. Лизанчук має свою думку з кожного питання, яке розглядається
у підручнику, і не боїться доводити, обґрунтовувати її. Наприклад, чимало нинішніх можновладців не дбає про дротове мовлення, вважаючи його пережитком
тоталітаризму. Автор же підручника б’є на сполох: руйнування цієї ланки радіожурналістики сприяє тільки моральній деградації нашого суспільства. Для підтвердження цієї думки наводить низку фактів, засвоївши які, читач книги зможе
сам зробити правильні висновки.
Тобто, В. Лизанчук є не лише укладачем і систематизатором відомого матеріалу,
але передовсім дослідником, який намагається привчити студентів до поглибленої
праці над матеріалом, подаючи при цьому різні погляди, розкриваючи різні теорії.
В основі підручника десять розділів, кожний з яких охоплює декілька тем.
Виклад кожної теми добре продумано, що загалом надає підручникові чіткої послідовності, логічної завершеності.
Якщо у першому розділі автор підручника акцентує увагу на історичному аспекті радіожурналістики, окреслює місце радіомовлення серед інших ланок ЗМІ,
то в інших розділах усебічно аналізує його діяльність. Зокрема, у другому розділі
В. Лизанчук подає матеріал, засвоєння якого дає змогу студентам з’ясувати характерні особливості радіо, знайти відмінність між радіо і пресою чи телебаченням,
осмислити силу впливу слова на радіослухачів.
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Після кожного розділу автор підручника подає обширний список літератури,
опрацювання якої допоможе студентам глибше засвоїти тему, а поданий після неї
перелік питань для обговорення дасть змогу студентам самим проконтролювати
рівень своїх знань. Причому питання складені так, що без вивчення підручника
студент не може дати правильну відповідь на них. Наприклад, завершення другого розділу передбачає обговорення таких питань, як з’ясування функцій шумів у
радіопередачах, роль музики як виражального засобу радіо, типи слухання радіо,
чинники поліпшення сприймання радіопередач тощо. У тексті підручника ці та
інші питання до теми не лише викладені теоретично, а й підкріплені численними
прикладами з різних радіопрограм.
Характеризуючи принципи діяльності радіоорганізацій, В. Лизанчук робить
цікаві історичні екскурси, розповідає, як використовували ці принципи на практиці
в радянському тоталітарному суспільстві і на яких засадах будуються вони нині й
порівнює їх з принципами, проголошеними на Європейській конференції у Празі
в 1994 р. Засвоєння такого матеріалу студентами водночас сприятиме вихованню
не лише журналіста-професіонала, а й національно свідомої особи, справжнього
патріота своєї держави. При цьому автор підручника не відкидає й теоретичних
надбань, що знайшли осмислення в радянській науці. Але використовуючи цю
базу, В. Лизанчук критично, об’єктивно проаналізував її, показав, як демагогічне
проголошення гасел не підкріплювалося життєвими фактами.
Нині радіомовлення виконує низку функцій. Чимало вчених розглядали їх,
беручи за основу ті чи інші засади і, відповідно, пропонували свою концепцію. У
підручнику розкрито погляди на цю проблему різних авторів і розроблено найоптимальніший варіант. Зокрема, В. Лизанчук вважає, що нині радіомовлення виконує
такі функції, як інформування, функцію вираження і формування громадської
думки, пропагандистську, агітаційно-організаторську, просвітницько-педагогічну,
виховну, естетичну, розважальну, спілкування та інтегруючу функції. Звичайно,
можливо такий поділ комусь видасться не повним чи не бездоганним, однак безперечно те, що у підручнику запропонований автором поділ обґрунтований всебічно,
підкріплений аналізом багатьох радіопередач. До того ж студенти під час обговорення можуть вести дискусію – до цього, зрештою, і спонукатимуть їх питання, які
розробив В. Лизанчук для обговорення теми чи запропоновані автором завдання
студентам для лабораторних і практичних занять.
Певним чином функції радіомовлення впливають на його структуру. Саме вони
будують свою діяльність так, аби заповнити весь інформаційний простір держави.
І якщо в радянський період радіомовлення мало іншу структуру, оскільки все воно
було тільки державним, то нині, як доводить В. Лизанчук, структуру національного
радіомовлення становлять державні, недержавні (приватні) та громадські організації, засновані юридичними та/або фізичними особами відповідно до чинного
законодавства України, а також система суспільного радіомовлення.
Із засвоєння теми “Структура радіомовлення України” студенти повинні знати
основні завдання радіоорганізацій, розуміти чинники, які сприяють збільшенню чи
зменшенню кількості радіо- і телеорганізацій, розуміти концепцію і знати засади
мовлення Українського національного радіо.
З огляду на структуру і творчо-технічні можливості, працівники кожного
обласного радіо складають тематичний план передач. З навчальною метою автор
підручника подав тематичну характеристику радіопередач Рівненського обласного
радіо, розкрив основні тематичні блоки інформаційно-аналітичних, авторських та
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обмінних програм Дніпропетровського обласного радіо, проаналізував проходження
творчого процесу в Івано-Франківському обласному радіо тощо.
З’ясовуючи структуру приватного радіомовлення, В. Лизанчук скрупульозно
розкрив історію становлення і розвитку першого в Україні незалежного національного радіо – львівської радіостанції “Незалежність”.
Деякі дослідники теорії журналістики нерідко ототожнювали функції радіомовлення і його різновиди, принаймні в багатьох дослідженнях різновиди радіомовлення окремо не розглядалися. В. Лизанчук проводить між ними чітку різницю,
поділяючи всі програми радіоорганізацій України на суспільнополітичні, художньо-мистецькі, рекламні. До першої сфери, доводить він, належать інформаційні,
політико-аналітичні. історично-культурні, соціально-економічні, освітньо-пізнавальні, релігійні, передачі для дітей та юнацтва. Друга сфера охоплює літературнодраматичні та музично-розважальні передачі, третя – рекламу.
Навіть перелік прикладів, які подає автор для підкріплення свого погляду, а
це передачі Національної радіокомпанії України, Дніпропетровського, Донецького,
Рівненського, Луганського, Миколаївського, Полтавського, Сумського та інших
обласних радіокомітетів, свідчить як про слушність висновків автора підручника,
так і про його прагнення подати студентам ліпші зразки майстерності українських
радіожурналістів, тобто підручник В. Лизанчука водночас виконує і своєрідну
роль майстер-класу для відточення майбутніми журналістами своєї майстерності.
Завершальні розділи підручника присвячені жанрам радіожурналістики.
Видається, ніби про жанри знаємо багато, але це не так. Згадую, як на початку
незалежності України на факультеті журналістики Львівського університету розпочалася дискусія з приводу того, як учити майбутніх журналістів. Деякі “урапатріоти”, які за душею не мали (зрештою, не мають і досі) виданої бодай якоїсь
брошури, не кажучи вже про монографію чи підручник, пропонували взагалі відмовитися від вивчення жанрів, бо це, мовляв, пережиток тоталітарної радянської
журналістики. Професор В. Лизанчук спокійно вислухав усі їхні доводи і втрутився в дискусію: “Ми читаємо газети і журнали, слухаємо радіопередачі, дивимося
телебачення. Хіба там немає репортажів, немає інтерв’ю, немає кореспонденції чи
огляду преси? То на яких зразках і для кого готувати журналістів-практиків?”.
Відповіді, звісно, не було.
Безумовно, журналістські жанри, як і жанри радіожурналістики зокрема, зазнають постійної трансформації. На ці особливості і вказує В. Лизанчук у своєму підручнику. Наприклад, в оперативному коментарі, як обґрунтовує автор підручника,
міститься інформація, повідомлення. Однак водночас інформаційне повідомлення
не є суттєвою ознакою жанру коментаря, оскільки коментар це не стільки факт,
скільки думка компетентної людини про факт. Тобто жанрові, як видно з підручника В. Лизанчука, притаманні, з одного боку, постійні, стійкі ознаки. Випадкові
ж елементи, звісно, також можуть входити до складу жанру (а можуть, звичайно,
і не входити), не впливають, суттєво на характер жанру.
Виклад матеріалу про палітру радіожанрів В. Лизанчук побудував на класичній
теорії, що відома не лише в українській журналістикознавчій, а й у світовій науці
про журналістику. Це група інформаційних жанрів (на радіо їх репрезентують
радіоповідомлення, радіозвіти, радіоінтерв’ю, радіорепортажі, радіовиступи, радіоогляди преси), аналітичних (радіокореспонденція, радіокоментар, радіобесіда,
радіоогляд) і художньо-публіцистичних жанрів (радіонарис, радіофейлетон, радіокомпозиція, радіофільм, радіоп’єса).
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Звісно, кожний жанр має свої підвиди. Про них студент знайде у підручнику
розгорнутий виклад, а засвоїти їх повніше допоможуть йому численні приклади з
радіожурналістської практики.
Намагаючись надати викладеному матеріалові універсальності і лаконічності,
В. Лизанчук дає самостійно розроблені, чіткі дефініції щодо визначення тих чи інших засадничих положень радіожурналістики. Наприклад, попри багато визначень
“поняття жанру”, причому досить заскорузлих і громіздких, що важко засвоюються студентами, В. Лизанчук пропонує таке визначення: “Жанр – це більш-менш
стійка форма пізнання і відображення, а в мистецтві – творення дійсності”. Звісно,
журналістика, на його думку, це також певний вид мистецтва.
Підручник В. Лизанчука “Основи радіожурналістики” відкриває дорогу й
іншим подібним книгам – у ньому вперше (досі в Україні таких спроб не було)
додано компакт-диск із звуковими додатками, де подано більше 30 різножанрових
і різнотематичних передач, переданих різними радіостанціями України. А якщо
врахувати, що у низці завдань, рекомендованих автором підручника студентам,
запропоновано не лише підготувати передачу до ефіру, а записати та обговорити
її, то зібрані у додатку кращі матеріали радіожурналістів України слугуватимуть
відповідною шкалою майстерності майбутніх журналістів.
Автор книги уникає ускладнених речень, тяжіє до лаконічності, підкріплюючи
кожне задеклароване ним положення багатими прикладами з журналістської практики. Книга гарно оформлена. Віриться, що підручник професора В. Лизанчука,
призначений для тих, хто нині опановує журналістський фах у різних навчальних
закладах України, стане у пригоді і тим, хто здобуває другу вищу освіту в царині
журналістики, тим, хто уже працює в різних ланках радіожурналістики, бо його
книга це справді підручник європейського рівня.
Іван Крупський
Теле- та радіожурналістика. – 2009. – Вип. 8. – С. 160–164.

АКТУАЛЬНА КНИГА ВАСИЛЯ ЛИЗАНЧУКА
Василя Лизанчука не треба особливо представляти читачеві. Знають його
як ученого (доктор філологічних наук, професор, академік АН Вищої освіти,
завідувач кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету імені Івана Франка), автора низки наукових, навчальних та публіцистичних книг на теми суспільно-політичного життя (“Завжди пам’ятай:
Ти – Українець!”, “З-під іга ідолів”, “Не лукавити словом”, “Навічно кайдани
кували” і “Кайдани ще кують” та інших), публіциста (у сотнях і сотнях
своїх статей, вміщених у періодиці, настійливо осмислює історію і сьогодення
України), щирого сина рідного народу, який не забуває про своє коріння, отож
часто буває і на малій батьківщині у Ганеві, й у Коломиї, де починав свою
дорогу в журналістику.
Кожна нова книга Василя Лизанчука – подія громадського звучання, бо пише
він на актуальні теми, які цікаві не лише вузькому колу фахівців, а широкій читацькій аудиторії. Не стала винятком і нова книга академіка Василя Лизанчука
– монографія “Творімо разом Україну!” (Львів : ПАІС, 2009. – 452 с). Уже в
першому розділі книги, що має назву “Генетичний код нації”, вчений веде мову про
значення мови не лише як засобу для передачі інформації, а й як про невід’ємну
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складову національної сутності людини, яка є визначальною у питанні про національну приналежність. Тобто, вживаючи іншої мови, навіть близької, людина буде
вже іншою. Тут автор демонструє широту знань, задіює відомості з різних сфер
життя і науки: філософії, медицини, а також лінгвістики (зокрема, говорить про
мову як про знакову систему).
Учений намагається в книзі проникнути вглиб історії рідної мови. Тут я знайшов
матеріали, які допоможуть відповісти на запитання: а як говорили в давнину? Зокрема,
вчений задіює багато цікавих матеріалів, аби науково обґрунтовано показати, наскільки
близьким нам, сучасним, було мовлення українців-киян у X–XII століттях.
Володіючи доброю інформаційною базою, Василь Лизанчук показує в своїй
книзі, коли, ким і навіщо розпочалося нищення української мови. Він тут виступає
як історик української мови, і як реконструктор суспільно-політичних обставин тієї
доби, і як публіцист і письменник, який уміє дохідливо викласти матеріал. Тому
й жанр книги визначено як науково-публіцистичне видання.
Василь Лизанчук в книзі “Творімо разом Україну!” показав панораму розвитку антиукраїнської істерії щодо нашої мови і державності. Автор розкриває
механізми, за допомогою яких навішували і продовжують навішувати українцям
ярлики, подано інформаційні установки на формування почуття меншовартості,
маргінальності, вторинності. Це треба знати, аби протидіяти.
Учений у книзі скрупульозно розбирається сам і розповідає про це читачеві:
а що ж ми маємо нині в мовній політиці і мовній практиці в Україні? Відповідає
на низку питань щодо проблем виходу України з-під впливу російщення.
Василь Лизанчук, крок за кроком, показує, наскільки необхідною і наскільки,
на перший погляд, безневинною, є русифікація (мовляв, яка різниця, як говорити?). Насправді різниця велика, і веде вона, при зміні мови, до багатьох змін у
ментальності, світогляді, способі життя. Василь Лизанчук нав’язування нам чужої
мови чітко називає агресією щодо України.
Учений і публіцист вникає в особливості сучасного політичного життя, простежує тенденції і напрями, які засвідчують про маніпулювання питаннями двомовності в Україні для досягнення певних політичних цілей. Він відстежує, як
через нав’язування двомовності відбувається у суспільстві руйнація одвічних національних цінностей, нищення культурних традицій.
Василь Лизанчук відзначає особливе засилля російської мови в Україні періоду
нашої державної незалежності, тобто, в умовах суверенної держави. Він показує,
як відбувається прихована і явна лінгвістична агресія. Автор переконливо доводить, що мова – невід’ємна часточка українця. Людина, яка втратила свою мову,
перестає бути українцем, а Українська держава без української мови перестає бути
державою українською.
Книга “Творімо разом Україну!” має добротне поліграфічне виконання, гарну
верстку, цікаві заставки до розділів. Не можна оминути увагою і вдале оформлення
обкладинки цього видання, яке в стилі фотоколажу зробила Світлана Костенко.
Зокрема, впадає у вічі синьо-жовта спіраль ДНК, в якій уміщено алегоричне відображення України.
Варто прислухатися до слів з передмови, яку написав доктор філології, професор Микола Тимошик: “Оптимістичну за духом книгу Василя Лизанчука варто
перечитати не лише вченим, викладачам, учителям, школярам, широкому читацькому загалу, а й передусім державникам. Переконаний: частинка душі автора –
професіонала, порядної людини, патріота – передасться кожному. І спонукатиме до
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добротворення – на нашій, українській землі; до ствердження національної гідності
– в наших душах, у наших помислах і діях”. Справді, книга Василя Лизанчука
потрібна, написана цікаво й дохідливо, отож вона мала б стати настільною книгою
і для політиків, і для вчителів, і для нашої молоді, від якої залежить те, чи надалі
Україна буде українською, а ми – українцями.
Микола Васильчук
.
Кандидат філологічних наук, доцент, член
				
Національної спілки письменників України
Вільний голос. – 2010. – 12 берез

ТВОРІМО РАЗОМ УКРАЇНУ!
Нації квітнуть тоді, коли в просторах їхнього життєвого неба яскраво світить сонце одухотворення. Під таким сонцем професор Василь Лизанчук розуміє
українське Слово, не лише як інструмент спілкування, а, насамперед, як засіб
національної ідентифікації, основу творення української України. На мій погляд,
такою є головна ідея його нової книжки “Творімо разом Україну!”.
З-під пера В. Лизанчука вийшло у світ 20 книжок, більше чотирьох сотень наукових та науково-публіцистичних статей. Монографія “Творімо разом Україну!”
– виклик усім тим, хто на шляху українського державотворення вставляє палиці
в колеса, хто не може змиритися, що Україна соборна, суверенна, хто досі намагається плюндрувати велич Кобзаря, Каменяра, українську культуру, духовність.
Василь Лизанчук у науково-публіцистичній праці, як зазначено вище, не в загальних рисах характеризує російщення українського народу, але робить, це, наводячи
конкретні, незаперечні факти, аналізуючи різні думки і тези, і, що найважливіше, –
робить це поіменно. Адже кожен народ має право знати “в обличчя” свого гнобителя.
У монографії “Творімо разом Україну!” правдиво подано історію української
державності, взято до уваги всі причини і наслідки суспільних явищ. Крім того,
широко охоплено національні проблеми теперішньої України: внутрішні і зовнішні.
Найгірше, пише Василь Лизанчук, що спотворений Москвою образ українця досі
тиражується у пресі, кіно, на телебаченні.
Важливо, що автор не “сліпо” звертається до праць російських і українських
істориків, як уміють чинити сьогодні деякі лжепатріоти, а збирає спогади очевидців, аналізує документи, листи, звернення, виступи тощо. У монографії наведено
конкретні статистичні дані щодо ситуації з українською мовою колись і тепер; автор
глибоко аналізує проблеми утвердження української України.
Приємно вражає дизайнерське оформлення праці. Можливо, хтось казатиме,
що “писанково-калиново-прапорні зображення” надто банальні, проте спробую не
погодитися. Обкладинка говорить про здорове наше майбутнє і ті її цінності, котрі
кожен із нас оберігатиме вічно. За це варто віддати належне Світлані Костенко.
“Мова народу – нервова ситема державного організму”: сентенції, що виклав
на папері Василь Лизанчук, будуть, на жаль, надто актуальними й надалі, адже
будь-які кризи походять від кризи національної; ліси будь-яких глобальних проблем
починаються з і маленького паростка. Ці думки беззаперечно вагомі, бо змушують
замислитися і самотужки взятися за працю.
Монографія Василя Лизанчука – джерело національного духу громадянської
мужності, соціального оптимізму. Він несе національну ідею державотворення до
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студентів, формуючи зріле покоління, до колег, які спільними зусиллями намагаються відновити українську правду, і до всіх інших. Щоби знали, як було і як має
бути. Наш народ приречений бути сильним. Згуртувавшись, ми вміємо підкорювати
навіть нескорене. Тому творімо разом Україну!
Мар’яна Мазур
Студентка 5 курсу факультету
						
журналістики Львівського
					
національного університету
						
імені Івана Франка
Вечірній Івано-Франківськ. – 2010. – 25 берез.

“...НЕ МОЖЕ БУТИ ЗДОРОВОЮ ЦІЛА ЄВРОПА”
Роздуми над сторінками нової книжки Василя Лизанчука “Творімо разом
Україну!”
“Перш за все політика Росії – незмінна, про що й свідчить її офіційний історик Карамзін. Можуть змінюватись її методи, тактика, маневрування, але
полярна – провідна зоря її політики – світове панування – завжди залишається
її вибраною зорею”.
Карл Маркс
...Ця ошатна, на 452 сторінки книжка під назвою “Творімо разом Україну!”
складається з 10-ти розділів, які органічно переплітаються своїм ідейно-тематичним
спрямуванням і сприймаються як єдиний гостро-публіцистичний твір про історію
взаємин України і Росії – від найдавніших часів до наших днів. Взаємин у своїй
основі похмурих і трагічних, дослідження яких безпомильно переконує – наскільки брутальною, деспотичною і дикою політикою керувався “старший брат” у своїх
стосунках із “молодшим”, переслідуючи єдину мету: доказати всьому світові, що,
мовляв, України як такої ніколи не було, немає і ніколи не буде. А є лише “южная
окраина России”, її невеличкий придаток. Своє зловісне прагнення, – про це переконливо показано у книжці Василя Лизанчука, – бере початок ще з часів Івана
Грозного. Це прагнення наш “північний сусід” намагався підкріпити шляхом утвердження своєї месіанської ролі. Ролі Третього Риму. Як у власній свідомості, так і
в реальному вимірі своїх стосунків з найближчими сусідами. Ба, навіть, з цілою
Європою. Ватикан, як символ Першого Риму, відійшов до істинної християнської
віри. Константинополь, як символ Другого – упав під ударами невірних мусульман.
Виходило, Москві і тільки Москві долею судилося стати Вселенською Апостольською
Столицею, адже Четвертому Римові “не бывать”. Це якраз визначало суть політики
як Російської імперії, так й імперії московсько-більшовицької. Політики, “провідною
і вибраною зорею” якої було досягнення “світового панування”.
До слова, не завадить нагадати: класики марксизму-ленінізму Російську імперію недолюблювали страшенно. Фрідріх Енгельс, наприклад, у праці “Русская
армия” писав: “Русские солдати самые неуклюжие во всем мире... Казаки, каковы
бы ни были их положительные качества, но ... пьянство и грабежи делают их весьма ненадежными для их командиров” (Аргументы и факты в Украине. – №46. –
2005). Карл Маркс – автор “Капіталу” – відзначав, що характерною рисою росіян
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є “азиатское варварство” (Літ. Україна. – 26 лютого 2009). Бородатого “класика”
за антиросійські випади знаний революціонер Михайло Бакунін навіть одного
разу викликав на дуель. Однак той дуелі злякався і на виклик не відгукнувся
(Аргументы и факты в Украине. – № 46. – 2005).
Та ... Повернемось до месіанської ролі Росії. Тобто, ролі Третього Риму, яка
постає зі сторінок видання “на повен зріст” з усіма своїми негативними наслідками.
Така роль цілком і повністю відповідала імперським інтересам нашого “північного
сусіда”, і сполучалася, насамперед, з його жахливою нетерпимістю до всього чужого. Усе, не схоже із звичаями, що побутували ще у Московському царстві, – пише
Василь Лизанчук, – сприймалося, як єретицтво, як зрада православія. Стосовно
ставлення до чужинців з боку московитів, – то воно викликало тільки подив.
Московити вважали, що чужоземці “наче й не люди, а якісь нечестиві істоти, з
якими і в піст розмовляти не личить”.
Конкретним доповненням до сказаного слугують слова відомого російського
письменника Олексія Толстого, який писав: “Є дві Русі. Перша – Київська має
своє коріння у світовій, а щонайменше у Європейській культурі. Ідеї добра, честі,
свободи, справедливості розуміла ця Русь так, як розумів їх весь західний світ.
А є ще друга Русь – Московська. Це Русь – тайга, монгольська, дика, звіряча.
Ця Русь зробила своїм національним ідеалом криваву деспотію і дику запеклість.
Ця Московська Русь з давніх-давен була є і буде цілковитим запереченням всього
європейського і запеклим ворогом Європи”.
Історично склалось так, що у міцних ланцюгових оковах Московської експансіоністської політики опинилася Українська Держава. Власне, держава, бо, коли
укладали українсько-московський договір 1654 р., Україна була цілком самоврядною державою – з армією, внутрішньою юрисдикцією, незалежною зовнішньою
політикою. На жаль, Богданова перемога стала страшним непередбаченим лихом.
На цілі століття... Василь Лизанчук, як вчений і дослідник, осмислює основні причини того, чому так сталось, що українську націю скривджено не тільки соціально
і політично, а й національно. Чому впродовж віків її переслідують одні невдачі
– починаючи від занепаду Київської Руси – перша руїна, Хмельниччини – друга
руїна, що тривала до 1917-го, і третя – після 1917-го. Й робить гіркі, але справедливі висновки: найстрашнішим нашим горем був і залишається понині хронічний
брак національної єдності. Пам’ятаєте у Мазепи: “През незгоду всі пропали //
Самі себе звоювали”. Не меншим, а страшнішим лихом, яке постійно давало (і
дає сьогодні) про себе знати – це відсутність належного патріотизму. Кому, кому,
а українцеві бути патріотом, стверджує автор, – а якщо хочете – націоналістом,
вкрай необхідно. Донині чимало корінних українців не мислять себе інакше, як
у складі російської культурної та мовної спільноти. Донині для цих людей існує
Україна, як “порожнє” поняття, не наповнене “українськістю”. Ба більше того –
поняття Україна вони наповнюють “російськістю”. Для них Україна, як писав Іван
Франко, “безмірна та пуста і дика площина”. Тобто, лише територія.
Одвіку гнута, гнана, принижена українська нація не знала, звідки вона взялася? Хто вона? Та й не могла знати. Нам завжди відповідали: ви ніхто! Ви придаток
народу російського, польського, румунського... Воістину “Раби, подножки, грязь
Москви, Варшавське сміття...”. Ось чому українцеві вкрай необхідно бути патріотом,
націоналістом. Тільки так він зможе відчути себе Людиною з великої букви. Не меншовартісною, не другорядною, а гідною свого роду і народу. Свого імені. Й ніколи
й нікому не дозволить принизити свою національну гідність. Істина незаперечна.
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Звичайно, одразу вичавити з себе раба, переінакшити свою душу, коли тобі
понад триста літ вбивали в голову оте ганебне почуття малоросійськості, диктували,
якою мовою розмовляти, у кого вірити і кому молитися – не так легко. Сьогодні
час зобов’язує нас міцно стати на ноги, відродити і утвердити національну гідність,
духовність, щоби почуватися на рівні передових народів світу. Ця думка пронизує
всі розділи книги “Творімо разом Україну!”. У кожному з них б’ється гаряче серце
автора, громадянина-патріота і громадянина-мислителя, яке ніколи не заспокоїться,
допоки не наступить на нашій рідній землі мир, злагода і порядок. І допоки не пощезнуть всі смертельно-небезпечні загрози нашій Державній Незалежності. Поки
що ми продовжуємо жити в парадигмі совіцького мислення і є свідками продовження протилежних до національно-духовного відродження процесів. Прикладів
більше, ніж достатньо. В Одесі виростає пам’ятник німкені-імператриці Катерині ІІ.
У Запоріжжі послідовники “єдиноправильного вчення” оголосили 2010 рік “роком
сталінсько-ленінського призову до лав комуністичної партії”. Ворожі антиукраїнські
сили горою стали проти, коли було оприлюднено ініціативу колишніх та нинішніх студентів Донецького університету про надання йому імені Василя Стуса...
Про мовну проблему говорити уже не доводиться. Зміцненню позицій російської
мови в Незалежній Українській Державі надано сьогодні особливо величезного
значення. Російська мова і надалі залишається виправданим засобом тотального
російшення української нації та її брутального поневолення. Мовна проблема, а з
нею – пов’язаний весь спектр нелегкої боротьби українського народу за своє законне право вважати себе народом зі своїм самобутнім національним “Я”, стала
об’єднуючим началом всіх розділів рецензованої книги.
Коли ми перечитуємо їх, перед нами вирисовується широчезна панорама тих
жахливих випробувань, які довелося спізнати (і доводиться зазнавати й надалі)
нашій українській мові за своє святе право на життя: (“Генетичний код нації”,
“Початок Голготи української мови”, “Агресивне втручання у внутрішній розвиток
української мови”, “Хто використовує російську мову як засіб знищення української
культури?”, “Чи може бути Україна українською державою без української мови?).
Сотні різних циркулярів, царських указів, ухвал, резолюцій ЦК, рішень з’їздів
було спрямовано проти української мови. І все ж таки вона вижила. Виживе і сьогодні. Незважаючи на підступні потуги її запеклих ворогів, для яких мова стала
нині одним із могутніх шансів руйнації Української Державної Незалежності, і
які намагаються використати його сповна, не гребуючи жодними засобами. “Будьякі спроби реалізації 10-ї статті Конституції чи піднесення престижу української
мови викликають у російськомовного чорносотенства хвилю обурення”, – відзначає
автор книжки. Офіційно Москва надсилає навіть ноти протесту. Погрожує захистити “русскоязычных” в Україні (та й не тільки в Україні!). До неї долучаються
російські ЗМІ, окремі політики, діячі культури тощо.
Вороги Української Державності дедалі більше і нахабніше намагаються зламати волю українців до боротьби за свої права у своїй державі. На щастя зламати
не вдається. І ніколи не вдасться. Такий ідейно-філософський лейтмотив студій
книги. Такою є її подієво-художня сила. І буде Україна Великодня, – заповідав
Олесь Гончар. Бо голос народу, який прагне волі і хоче бути народом – це голос
Божий, писав В. Подолинський.
А всім тим добродіям – своїм домашнім хахла-малоросам, і не своїм, чужим,
у кого наш новозведений Соборний Український Державний Храм викликає дику,
несамовито-скажену лють і ненависть, не дає спокійно жити, хочеться нагадати

354

мудрі слова нашого геніального письменника Уласа Самчука, який у одній із своїх
публіцистичних статей “Так було – так буде” писав: “Україна – це діюча дійсність,
яка домагалася права і яке їй, по глупоті завжди відмовляли. А без того права не
може бути здоровою ціла Європа”.
Чуєте! Не може бути здоровою ціла Європа...
Дмитро Юсип
Письменник, лаурет Всеукраїнської премії
					
в галузі літературно-мистецької критики
						
імені Олександра Білецького
Газета.ua. – 2010. – 10 черв.

НАЙГОЛОВНІШИЙ ҐРУНТ ДЛЯ ЦВІТУ НАЦІЇ
Нашому краянину, уродженцю села Ганів, професору, завідувачу кафедри
радіомовлення й телебачення Львівського національного університету імені Івана
Франка, заслуженому журналістові України Василю Лизанчуку вже за сімдесят,
та він повен творчої та наукової енергії. Його діяльність вкладається в понад чотириста наукових статей, двадцять брошур, довідників, монографій, посібників
та підручників.
Василь Лизанчук – автор багатьох вагомих, непересічних великих документально-публіцистичних праць, зокрема, “Навічно кайдани кували: Факти, документи,
коментарі про русифікацію в Україні” (1995), “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”
(2001), “З-під іга ідолів (Роздуми про пережите)”, “Не лукавити словом” (2003),
“Кайдани ще кують: Факти, документи, коментарі про російщення в Україні”
(2004). А ось в одному з львівських видавництв побачила світ нова книга відомого
вченого “Творімо разом Україну!”
Її він присвятив пам’яті батьків, взявши епіграф Тараса Шевченка “Не дуріте
самі себе, учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь”.
Автор вірний своїй темі, в десяти розділах подає глибоке пізнання історії, національної культури, осмислення процесів демократизації суспільства. Як патріот,
він роздумує над проблемами утвердження української України.
Талановитий публіцист, наче воїн, знову в обороні душі нації – мови, осягає
її генетичний код, докопується до істини, хто ж використовує російську мову як
засіб знищення української культури, виводить на чисту воду російську лінгвістичну агресію.
Аналізуючи складність природи політичних протистоянь, Василь Лизанчук
зауважує, що в нашій країні склалася парадоксальна ситуація, коли українська
мова де-юре має статус державної, загальнонаціональної, а де-факто з усіх-усюд
чути російську. Прискіпливий дослідник доходить висновку, що “насправді ж
повноцінною Українська держава може бути тоді, коли синтезує в собі національно-культурні, політичні, ідеологічні якості та компоненти”.
Василь Лизанчук дотримується об’єктивності в оцінці ситуації з утверженням
одномовності: “Те, що генетичні москвини (“русские”) тяжко засвоюють українську
мову, є одним із фундаментальних, генетичних доказів різності, а не спільності нашого походження. Генетику не обдуриш, але це не може бути критерієм визначення
вищості чи нижчості мови нації – кожному своє, дане Богом!”. Він наголошує, що
соціологи спостерегли: найвищий відсоток злочинів саме в місцях зденаціоналізо-
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ваних, де українською мовою фактично не послуговуються, а російська помітно
спотворена. Опір українській мові, помітив учений, чинять не лише росіяни, а й
малороси, які не ідентифікують себе ні з Росією, ні з Україною, а лише з проміжною низькоосвіченою групою населення, що хоче жити в Україні, але за рабською
інерцією служити Росії.
І неможливо не погодитися з думкою знаного вченого, що треба створити такі
умови, аби громадянам України було вигідно знати українську мову, розмовляти
нею, адже чимало жителів України її знають, але нею не послуговуються, українська мова має стати засобом не лише спілкування, а здобуття знань, моральнослужбової кар’єри, тобто внутрішнім мотиваційним джерелом життєдіяльності.
Він каже, що Українська держава не ставить за мету витіснити російську мову, а
прагне перетворити українське суспільство на суспільство високої мовної культури,
де всі його члени володіли б і могли послуговуватися не лише російською мовою.
Пригадаймо великого Івана Огієнка, який закликав пам’ятати, що “рідна мова
– найголовніший ґрунт, на якім духовно зростає й цвіте нація. Мова – душа кожної
національності, її святощі, її національний скарб. У мові наша стара й нова культура, ознака національного визначення... І поки живе й народ як національність.
Не стане мови – не стане національності: вона геть розпорошиться поміж дужчим
народом... Без добре виробленої рідної мови нема всенародної свідомості, без такої
свідомості нема нації – нема державності, як найвищої громадської організації,
в якій вона отримує найповнішу змогу свого всебічного розвитку й виявлення”.
Зі спостереження Василя Лизанчука дізнаємося: “Якщо в родині сповідують
українську мову, шанують її, то немає значення, хто ти за національністю. У жодній
країні світу не ставиться так питання. Якщо ти, наприклад, громадянин Франції,
то як ти можеш не знати французької мови?” Вчений впевнений: “Якщо врятуємо
українську мову, культуру, духовність, розвинемо національну економіку – добре
житимуть в Українській національній державі усі її громадяни”.
Про найцінніший національний скарб – мову, яка с вищою основою духовного
стану, найголовнішим засобом етнічної ідентичності, усвідомлення боротьби за
українську мову, культуру, духовність, що є водночас боротьбою за Українську
державу, влучно мовив Герой України Дмитро Павличко:
Вертайтесь до своєї мови,
Мої засліплені братове!
Прозріть! І в купищах полови
Знайдіть зерно, ядро здорове,
Яке ще здатне прорости!

Як і попередні, книга “Творімо разом Україну!” лауреата премії імені Івана
Огієнка, володаря нагороди Ярослава Мудрого, працелюбного академіка Академії
наук вищої освіти України з відділення масової комунікації Василя Лизанчука
кличе до глибоких роздумів, активної громадянської націоналістичної позиції. Вона
заслуговує найвищої відзнаки України – Шевченківської премії.
Василь Глаголюк
Голова Коломийської
міськрайонної організації
ВУТ “Просвіта” імені
Т. Шевченка, заслужений
працівник освіти України
Німчич: літературно-мистецьке та науково-освітнє видання. – 2010. – С. 160–161.
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ПРАЦЮВАТИ СПІЛЬНО ДЛЯ ДОБРА УКРАЇНИ
Своєю новою монографією “Творімо разом Україну!” (Львів : ПАІС, 2009. –
452 с.) відомий науковець, професор В. Лизанчук не лише продовжує, поглиблює
тему розвінчання антиукраїнських сил та їхньої діяльності, започатковану ним
у низці раніше виданих книг (“Навічно кайдани кували”, “Завжди пам’ятай:
Ти – Українець!”, “Не лукавити словом”, “Кайдани ще кують” та ін.), а й акцентує увагу на нинішніх намаганнях як зовнішніх, так і внутрішніх чинників
знекровити українську мову, спотворити справжню історію, аби позбавити нас
власної державності, накинути Україні нове ярмо.
Відкривається книга “Творімо разом Україну!” ґрунтовною передмовою – переднім словом професора Миколи Тимошика “В обороні душі нації – української
мови”, в якій не лише дано високу оцінку змістові книги, а й схарактеризовано
постать її автора. Очевидно це слушно, бо, здебільшого, рецензенти, аналізуючи
твір, чомусь обходять увагою особу укладача книги чи автора. Але читачеві цікаво, чи справді можна вірити написаному, наскільки об’єктивним, компетентним є
автор у своїх судженнях, висновках.
На думку М. Тимошика, професор В. Лизанчук “один із тих учених, який
своїми численними науковими працями сміливо поламав стверджуваний протягом
десятиліть советський стереотип наукового тексту як особливого виду писання, що
створювався за принципом “що незрозуміліше, то науковіше”... Його тексти легко
і з цікавістю читають як учені, так і студенти, школярі. Бо вони мають легкий,
доступний стиль викладу. Бо їхній автор – людина, яка глибоко знає і любить те,
про що пише, чим хоче зацікавити читача”.
Зацікавленість читача до нової книги професора В. Лизанчука, на нашу думку,
позначена тим величезним обсягом фактологічного матеріалу, що його скрупульозно
зібрав автор з багатьох найрізноманітніших джерел, зумів його відповідно систематизувати, логічно, послідовно прокоментувати.
Читаючи книгу, переконуєшся, боротьба проти української мови завжди супроводжувалася боротьбою проти незалежності України, проти української нації.
Ця лінія, розпочату ще царськими сатрапами, логічно продовжили більшовики, а
тепер, на жаль, її підхопили політики нинішньої Росії. Чи не тому, зрештою, як
підкреслює у своїй книзі професор В. Лизанчук, “травма росіян з приводу загибелі
імперського СРСР глибока ще й тому, що тоталітарна комуністична пропаганда
вселяла в їхні душі такі міфи про імперію, за якими вона є непорушна, непереможна, наймогутніша, і все це – завдяки “великому російському народові”.
Уже в першій главі книги (а в основі книги десять глав) В. Лизанчук розвінчує тезу, яку й нині намагаються усіляко підживлювати апологети російської
великодержавності, – про “колиску трьох братніх народів” і, відповідно, їх “єдиний
спільний корінь”, де під розглагольствуванням про слов’янську єдність прихильники “єдиної неподільної” розуміють підпорядкування усього слов’янського світу
лише російській великодержавній ідеї.
Для підтвердження цієї думки автор книги наводить низку прикладів про те,
що, прикриваючись чужою історією, російські великодержавники безсоромно перекручують, спеціально спотворюють факти, намагаючись довести: вони у всьому
перші. Наприклад, якийсь Ю. Лошиць у статті “Взыскующая правду. К 1000-летию
русской литературы” назвав пам’ятки літератури давньої Русі “киевским” періодом
“древнерусской письменности”, а визначний твір “Слово о законе й благодаті!”
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київського митрополита Іларіона схарактеризував як “ярчайший памятник зрелости
и самостоятельности русской философской и исторической мысли”. Не вдаючись
у безплідні дискусії, В. Лизанчук не без гумору зауважує: “Іларіон ніяк у той час
не міг бути “русским”, бо не лише Росії як держави, імперії ще не було тоді на
землі, але й навіть Московського царства тоді не існувало, яке згодом, за Петра І,
було названо Росією”.
Саме на такому “розумінні” “спільної колиски” й базується, як слушно вважає
В. Лизанчук, теорія про спільну мову – “общерусский язык”, де немає місця для
української мови. Тому автор книги детально зупиняється на ролі мови, розглядає
її функції, виділяючи при цьому комунікативну, експресивну, ідентифікаційну,
гносеологічну, мислетворчу, естетичну та інші, що дало змогу йому виділити основні
категорії мови – мова як категорія духовна, матеріальна, світоглядна, націєтворча,
й детально їх проаналізувати.
В. Лизанчук невипадково зупиняється на мовній проблемі, бо й нині вона є
спекулятивною для багатьох політиків, які саме через мову намагаються реалізувати
приховані далекоглядні великодержавницькі амбіції, бо ж як, скажімо, розуміти
гасло, навколо якого єднаються такі “державники”: що російська мова об’єднує
людей в російський світ, і тому “кордони російського світу проходять по кордонах
вживання російської мови”. Така теза, як доводить автор книги, є згубною не лише
для української мови, а й для Української державності, бо “де ж тоді проходять
кордони українського світу, якщо кордони російського проходять в Україні навіть
по коридорах влади?”. Адже не секрет – значна частина наших керманичів не вміє,
а може не хоче, розмовляти українською. І тому зрозуміло, як мова впливає на
безпеку та державний суверенітет держави.
Намагаючись послідовно простежити розвиток української та російської мов,
роз’яснити їх відмінності, В. Лизанчук робить історичні екскурси, що стосуються
виникнення держави в українців та в росіян. Так, на численних фактах, почерпнутих навіть з деяких російських джерел, він ще раз засвідчив: українці та росіяни
цілком різні народи, бо ніколи не існувало єдиного протослов’янського племені
і не було загального слов’янського народу, а українська, російська й білоруська
мови зростали незалежно одна від одної, як мови самостійні. Українська ж держава виникла ще тоді, коли й навіть Москви не існувало. Невипадково навіть деякі
російські вчені констатували, що вже у X ст. кияни розмовляли мовою, найбільше
схожою до теперішньої української, а не російської, мови.
Але чому так сталося, що українська мова нині потребує захисту? Відповідь
на це питання почасти знаходимо у главі “Початок Голготи української мови”, де
в хронологічній послідовності В. Лизанчук розкриває ті утиски, говорить про ті
нагінки, які рік у рік, десятиліття за десятиліттям припадали на українську мову
та українців. Це і примусова участь українців у великій Північній війні 1700 р.
на боці Московії, коли козацьке військо використовувалося як гарматне м’ясо; і
тисячі уморених козаків при розбудові петербурзьких укріплень та зведенні самого
міста, а відтак і указ Петра І від 5 жовтня 1720 р. про заборону книгодрукування українською мовою, маніфест Катерини II від 3 серпня 1775 р. про знищення
Запорізької Січі... Усі ці документи вчений ретельно проаналізував, довівши згубну
дію кожного з них як для української мови, так і для самої державності України.
І хоча змінювалися правителі Росії, минали роки, однак політика “старшого
брата”, як воліли себе називати московити (знову маємо цікавий парадокс: то росіяни твердять про спільну колиску, про братів, які нібито жили, як близнюки, хоча
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незрозуміло, як при такій рівності може бути лише “старший брат”, а на інших
братів ця вікова градація не поширюється, бо немає ні середущих, ні молодших
братів), щодо українців практично не змінювалася. Якщо ж бути точнішим, то, як
це випливає із глави “Антиукраїнська істерія в Росії”, ставлення урядових чинників
російської держави до українців та їхньої мови і культури усе ж змінювалося, однак змінювалося лише в бік ще більшої заборони. Для підтвердження цього автор
книги не лише проаналізував відомі своєю антиукраїнською спрямованістю царські
укази й циркуляри, а зумів віднайти маловідомі документи, аналіз яких свідчить,
що усі імперії – чи то Росія, чи то Польща – усе робили для того, аби знищити
українську мову, задушити українське книгодрукування, витравити з культури
національний зміст. Введення до наукового обігу маловідомого документального
надає висвітленню теми ще більшої об’єктивності, стане у пригоді й науковцям,
які продовжуватимуть працювати над темою ескалації антиукраїнської експансії,
що її так чітко виокремив у своїй книжці професор В. Лизанчук.
Із падінням царського режиму й для української мови настав час здобути
втрачене, стати мовою державною. Автор книги змальовує суспільно-політичну
ситуацію, що склалася у цей період, акцентує увагу на благотворному впливові
українських урядів на розвиток національної мови, культури й порівнює їхню
діяльність з демагогічними заявами радянської влади. Адже як В. Ленін, так і
Й. Сталін та їм подібні “вожді” лише прикривалися демагогією, а насправді не
хотіли, як і царські правителі, допустити самого існування незалежної України, і
однією із перепон для здійснення цього вбачали саме мову.
Нові перепони на шляху розвитку української мови постали із утворенням
Української РСР. Чи не парадокс: держава є, а її корінний етнос, мова перебувають на становищі пасинка, є другорядними. Але після національного піднесення,
що переросло у національно-визвольну війну 1917–1921 рр., боячись нової хвилі
народного обурення, що могло б перерости в нову хвилю боротьби за Українську
державу, уряд усе ж мусив якось затушовувати свою політику, погоджуватись на
деякі компроміси. Очевидно, що одним із таких компромісів стало проведення в
Україні політики українізації, відомої ще під назвою коренізація. В. Лизанчук
показав перебіг цієї кампанії, а що це справді була лише тимчасова кампанія, а не
цілеспрямована державна політика, засвідчив час.
Не встигла українська нація отримати дивіденди від політики деросійщення,
як охоплені прагненням остаточно і рішуче зламати хребет українству партійнорадянські чиновники почали новий етап боротьби проти української нації. Головний
удар, як випливає з книги В. Лизанчука, був передовсім зосереджений на українському селі як носієві національної культури, національної ідеології. Почалася нова
хвиля розвінчування українського буржуазного націоналізму, а там і спланований
рукою Москви голодомор. І хоча й нині деякі російські державники в Росії та
проросійські партійні діячі в Україні вперто не хочуть його визнавати й усіляко
заперечують, факти, подані в книзі В. Лизанчука, переконливо говорять про мету
Голодомору, його спланованість Москвою.
Однак якими б потугами не намагалися правителі СРСР применшити самостійність української мови, спеціальними постановами чи указами надаючи їй, зокрема,
рис російських правописних норм чи розробляючи заходи для повної ліквідації
“будь-яких виявів українського буржуазного націоналізму”, намагаючись при цьому, в результаті “слияния наций”, витворити “человека новой формации”, якоїсь
нової спільності, якому і ймення дали відповідне – “единый советский народ”, що
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не мав би ні власної історії, ні своєї мови, не тримався б місця проживання своїх
предків, обмінявши це, як співалося у тогочасному шлягері, на нову адресу, де б
не фігурували ні номер будинку, ні назва вулиці, а лише – Советский Союз. Це,
як свідчать матеріали книги В. Лизанчука, позитивних наслідків не мало.
У книзі детально показано, як поступово, але все сильнішим і масовішим ставав
в Україні рух проти окупаційного більшовицького режиму. Зрештою, спираючись
на книгу В. Лизанчука, можна стверджувати, що він ніколи не припинявся, бо
на зміну воякам УПА, які діяли збройним чином, стали студенти-інтелектуали,
письменники, журналісти...
Однак партійно-радянський апарат не здавався. Навіть наближаючись до агонії, імперські сили, зібрані у Верховній Раді СРСР, 24 квітня 1990 р. домоглися
прийняття закону “О языках народов СССР”, в одній із статей якого зазначалося:
“С учетом исторически сложившихся условий и в целях обеспечения общесоюзных
задач русский язык признается на территории СССР официальным языком и используется как средство межнационального общения”.
Василь Лизанчук вбачає у цьому законі нову спробу переходу до суцільного
російщення усіх націй. На підтвердження цього автор книги доводить, що інші
статті закону закріплюють обов’язковість вивчення російської мови й водночас
допускають звільнення від вивчення мови республіки й подає статистичні дані та
факти, які засвідчують, що принесе реалізація цього закону для української нації.
Бо якщо, наприклад, із кожних чотирьох дітей українців у російськомовних дошкільних закладах наприкінці 80-х років виховувалося майже троє, то в результаті
дії закону ситуація стала б ще загрозливішою, тобто можна було б говорити про
вимирання одного з найбільших народів Європи.
...Нині маємо незалежну державу. Однак навіть у ній українська мова не
залунала ще так, як годиться мові державної нації, бо, як зазначає В. Лизанчук,
“будь-які спроби реалізації 10 статті Конституції чи піднесення престижу української мови викликають у російськомовного чорносотенництва хвилю “обурення”,
офіційна Москва надсилає ноти протесту, погрожує захистити “русскоязычных”
в Україні, до неї долучаються російські ЗМІ, окремі політики, діячі культури
тощо”.
Звісно, плачем справі не зарадиш. Українська мова, попри усілякі потуги її
ворогів, усе ж живе. Але від кожного з нас на цій землі сущих залежить її подальша доля. Своєрідним завершальним акордом, відповідною програмою звучить
назва останньої глави книжки В. Лизанчука – “Вертайтесь до своєї мови, мої засліплені братове!”. Ці слова Дмитра Павличка звернені до усіх, кому не байдужа
доля держави, хто хоче чути себе господарем у власній хаті, а не бути приймаком
у сусідів. Тож пам’ятаймо: лише рідна мова збереже нам державу, а держава захистить нас і наших дітей, збереже нам спокій, дасть мир і процвітання. Саме до
цього й закликає В. Лизанчук у своїй монографії “Творімо разом Україну!”.
Іван Крупський
Доктор історичних наук,
						
професор Львівського
						
національного університету
						
імені Івана Франка
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УТВЕРДЖУЙМО ВІЛЬНУ,
СОБОРНУ, БАГАТУ УКРАЇНУ
Нещодавно Україна вступила в новий етап своєї історії. У нашій відновленій
незалежній державі, почалися і досі тривають трансформації, які охопили всі сфери
життя. Досить часто майже в усіх засобах масової інформації ми чуємо про важливі
політичні, економічні і міжнародні питання, що потребують негайного розв’язання.
Головну роль у цьому процесі повинні відігравати працівники державного апарату.
Однак такі поняття як “національна свідомість”, “мораль”, “культура”, “духовність
нації” не так вже й часто можна прочитати у газетах, почути в електронних ЗМІ.
Гуманітарна сфера, що представлена культурно-освітнім, мовним, національновиховним компонентами, поглинається важливішими, на перший погляд, соціальноекономічними та політичними цілями розбудови держави, висувається на другий
план як щось другорядне, необов’язкове. І як наслідок – деградація особистості,
що поступово призводить до деградації нації, занепаду морально-етичних та культурних цінностей набутих нашим народом з давніх-давен у процесі націотворення.
Чому національно-культурне питання не є визначальним у формуванні програм
будівництва України? Чому більшість українських політиків не підносять рідну
мову на рівень бодай життєдайного функціонування в державному організмі, не
говорячи вже й про мову як головний чинник існування нації?
Ці архіважливі на теперішній час питання розглядає видатний учений, публіцист, доктор філологічних наук, професор Василь Лизанчук у своїй глибоко
патріотичній книзі “Творімо разом Україну!”1.
Передовсім треба відзначити добре продуману структуру цього науково-публіцистичного видання, де Василь Васильович наголошує, що насправді повноцінною
Українська держава може бути тоді, коли синтезує в собі національно-культурні,
політичні, ідеологічні якості та компоненти, тобто скрізь простежується ідея нації не тільки етнічної, але й політичної спільноти, яка творить державу на основі
волевиявлення усіх громадян країни.
Монографія складається з десяти розділів, кожний з яких розкриває процес
утвердження української свідомості, менталітету та нації загалом у ту чи іншу історичну епоху. Автор у хронологічній послідовності об’єктивно осмислює етапи
розвитку українського народу на засадах високих гуманістичних цінностей та палкого патріотизму, а також перешкоди на шляху до незалежності в часових рамках.
Причому Василь Васильович не вдається до сліпого, необдуманого копіювання
окремих фактів чи моментів минулого, а, навпаки, наснажує сухий історичний
текст своїми міркуваннями, аргументованими архівними документами чи навіть
цитатами сповнених національним духом творців художньої літератури.
Червоною стрічкою крізь усю книгу проходять слова автора “Мова – генетичний код нації”, адже саме в мові народ закодовує свою історію, духовність, здобутки культури та світоглядні ідеї. “Найчистішим і єдиним живильним джерелом
розвитку нації є рідна мова. У мові починається і закінчується духовне життя
людини, життя всього народу. Рідна мова – це найособистіша і найглибша сфера
обстоювання свого “Я”, особистої і національної гідності”, – так сказав професор В. Лизанчук про значення рідної мови для народу, про її величезну силу та
одухотвореність, про здатність приносити насолоду шляхетного почуття, сповнене
найбільшого обов’язку щодо свого народу.
1

Лизанчук В. Творімо разом Україну!: Монографія. – Львів : ПАІС, 2009. – 452 с.
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То хіба можна відкинути українську мову як будівничий елемент держави,
позбавити її низки життєво важливих функцій, що задовольняють потреби суспільства та послуговуватися російською, чужою нам мовою в державних структурах та
місцевих органах влади, не говорячи вже й про побут? Автор б’є на сполох, адже
прекрасно розуміє, що саме мова є засобом формування національної суспільної
свідомості і з неї починається будь-яка держава. “Якщо ми хочемо, щоб Україна
подолала системну кризу, була українською, багатою, демократичною, правовою,
на перший план поруч із соціально-економічними, виробничими потрібно також
вирішувати проблеми функціонування української мови, національного виховання молодого покоління”, – наголошує В. Лизанчук. Тому заклик “Творімо разом
Україну!” адресований насамперед широкому інтелігентному колу та державним
службовцям, політикам, які не мають права залишатися байдужими, споглядаючи
небачену ніде в світі ситуацію, коли рідна мова у своїй державі почувається чужою.
Уже в першому розділі Василь Лизанчук акцентує увагу на українсько-російських взаємовідносинах, які попри тривалий історичний період не змінили
свого антидемократичного змісту з боку російської сторони, не перейшли до форм
активного співробітництва. Врешті-решт російський шовінізм, як гадає професор,
поступово призводить до послабленого функціонування всіх державотворчих функцій, включаючи економічні, політичні та культурні чинники світового престижу, а з
часом до відмирання української державності та частково нації внаслідок асиміляції
з “великоросійським” народом. Стрижнем російської імперіалістичної політики,
прикрашеної гуманними гаслами “общерусской народности”, “русской культуры”,
а далі і “радянського народу” було руйнування культури і духовності автохтонного
населення, заборона української, а натомість нав’язування йому російської мови.
Безумовно, по-іншому просто не могло би бути, бо кожна держава-колонізатор
вдається насамперед до тих методів експансії, які ознаменовуються наступом на
рідну мову, поступовим витисненням її з основних державних установ та рамок
національного спілкування. “Відберіть у народу все – і він може його повернути,
але відберіть мову, і він ніколи більше вже не витворить її, навіть нову батьківщину може створити народ, але мови ніколи”, – підкреслює автор ще раз значення
мови як фундаменту для будівництва держави. І справді. Російській імперії у
всіх її різновидах (з віками змінювалися лише офіційні назви цієї загарбницької
країни) частково це вдалося зробити. Підкоривши Україну, вона на цілі століття
ізолювала її від навколишнього світу, проклала “залізну стіну” між Україною та
Європою, наслідки чого спостерігаються і в сучасній зовнішній політиці нинішньої
Української держави.
Василь Васильович досить цікаво міркує з приводу колонізаторської політики
російсько-більшовицької імперії, яка, на його думку, впродовж півтисячоліття виробляла спотворені, позанаціональні форми свого “патріотизму”. “Його сувереном
був зовсім не російський народ, а космополітична за своїм складом імперська адміністрація, яка думала, як Катерина II, – по-німецьки, говорила, як Олександр І,
– по-французьки, а чинила, як усі Романови – від Михайла до останнього Миколи,
– по-татарськи”, – науковець звертає увагу на парадокс російської історії. Отже,
саме духовна, культурна, мовно-етнічна убогість московитів зумовила експансію
на український народ.
У розділі “Якою мовою розмовляли кияни у Х–ХІІ століттях?” автор переконливо доводить, що “праруської спільної мови ніколи не було”, спираючись на
дослідження українського письма Івана Огієнка. Він веде мову також про ґенезу
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і розвиток української мови. В. Лизанчук доводить, що українська мова старша
не лише від усіх слов’янських мов, але й від грецької, латинської та інших мов.
Його припущення ґрунтується на аналізі численних історичних фактів, що свідчить
про те, що автор не лише журналіст, публіцист, філолог, але й історик, а його
книга – довершений підручник з історії України з безліччю історичних аргументів
та теорій. Ось загальний висновок науковця: “Українська мова виникла задовго
до IV і навіть VI ст., бо вже у VI ст., українці мали своє письмо та алфавіт, який
пізніше переробили й удосконалили солунські брати Кирило і Мефодій”.
Копаючи дедалі глибше і глибше історичний ґрунт, В. Лизанчук наштовхується на московську політику духовного геноциду, терору, деморалізації української
державності і громадянства. Він детально характеризує експансію російського
абсолютизму, що гостро відчулася з приходом до влади Петра І та продовжувалася його наступниками, даючи змогу самим читачам зробити правильні висновки.
Отже, період самодержавства в Російській імперії пробив перші паростки геноциду, точніше лінгвоциду, як зазначає Василь Васильович, нашого народу, розпочав
“голготу української мови”.
Як ми зауважили, свою національну позицію автор органічно переплітає з важким та тернистим минулим українського етносу, ніби намагається нагадати читачам
про багатостраждальну нашу історію, остерігає від довіри хибним, фальшивим історичним твердженням. “Українцям тривалий час готували небуття. Про це треба
знати і пам’ятати, про це наша книжка”, – пояснює Василь Васильович. У досить
правильному руслі розвиває публіцист свою думку, бо намагається переконати
читацьку аудиторію в тому, що без елементарних історичних знань неможливо
створити потужний та міцний державний механізм, в центрі якого розвинене та
національно свідоме суспільство. Адже ми повинні вчитися на історичних помилках, а не повторювати їх. Саме ця закономірність між минулим, теперішнім та
майбутнім повинна панувати і в нашій Україні.
Наприклад, В. Лизанчук розвінчує міф про політичну мудрість і доброчинність
Петра І, що тривалий час насаджувався в українській історіографії. Він також
спростовує імперський, а пізніше радянський історичний постулат про “гетьманазрадника” Івана Мазепу, який нібито мав за мету віддати “малоросійську землю” і
“народ малоросійський” під владу шведського короля та польських панів. Натомість
учений справедливо вважає гетьмана Мазепу одним із найвидатніших борців за
українську справу, людиною виняткових адміністративних та дипломатичних здібностей, який прагнув створити з України незалежну державу західноєвропейського
типу. Звісно, при такому синтезі навчального матеріалу, аналітичної журналістської
думки та справжнього патріотизму українця формування національної свідомості
та державної гідності у читача стане не менш важливим та необхідним, ніж, як
влучно сказав Іван Франко, “жолудкові ідеї”.
Російське “единообразие” потужно входило в усі сфери українського життя.
За цим стежила царська цензура. Професор все далі акцентує на обставинах, в
яких опинилася наша рідна мова. П. Валуєв, щоб запобігти зростанню національного руху, своїм циркуляром заборонив видання українською мовою наукових,
релігійних та освітніх праць. Олександр ІІ Емським указом заборонив не тільки
видання, а й увезення в Україну українськомовної літератури. Крім того, заборонялося користуватися українською мовою на сцені, викладати в початкових
школах будь-які навчальні дисципліни. Це було ще одне нашестя на українську
мову, після чого вона помітно зникала з усіх адміністративних установ, а також
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з культурно-освітніх закладів. “Никаного особенного малороссийского языка не
было, нет и быть не может”. Цю найзнаменитішу фразу Валуєвського циркуляру
процитував В. Лизанчук для того, щоб читачі краще зрозуміли антиукраїнську
агресію, стріли якої спрямовувалися насамперед у серцевину нації – рідну мову.
Видавнича справа в Україні з волі Москви була спаралізована, а після прийняття
Емського указу й самі українофіли зазнали переслідувань. Тому, хто ще й досі
вважає, що українську мову забороняли й обмежували лише царськими ухвалами,
що були, по суті, фікцією і не набули чинності в реальному житті, а також ті,
для котрих немає різниці, якою мовою послуговуватися в соціальному середовищі, – для них ця глибоко патріотична та сповнена достовірних документів щодо
національної мови книжка.
Досить плавно, мандруючи історичним простором, переходить автор до наступних розділів, намагається осмислити, що ж принесла для України нова радянська доба. Як знаємо з історії, розпочалася політика деросійщення, складовою частиною якої було впровадження української мови в діловодство, пресу,
державні та культурні установи, школи, а також вимагалося від усіх державних
осіб володіння українською мовою. Здавалося б, є усе, що потрібно для розвитку
національної культури та гідності громадян. Але виникають сумніви, як Москва
могла відмовитися від асиміляційної політики, впустивши в усі сфери життя якийсь
“російсько-польський” діалект – так московські зросійщувачі, зазвичай, називали
українську мову. Парадокс українсько-російських взаємин можна пояснити намаганням більшовиків забезпечити повну совєтизацію в Україні та встановити свою
диктатуру. За допомогою українізації комуністи прагнули підмінити національну
свідомість нашого народу, його духовну традицію, історію класовими інтернаціональними стереотипами. “Кінцевою метою більшовицької політики, яку переважно
творив органічний великодержавник-централіст Ленін, було збереження Російської
імперії під новими, червоними прапорами... Прагнення українського народу до
справжньої незалежності руйнувало московські плани щодо збереження розбудови
більшовицької імперії, яка в перспективі мала б під соціалістичними гаслами заволодіти світом”, – пояснює Василь Васильович справжній принцип українізації,
як тимчасового українського відродження. Виявляється, що Російська імперія і
Радянський Союз, царські укази і політика українізації, Валуєв і Ленін чи Сталін
не такі уже й історичні антагонізми, як здається. А український народ, який споконвіку прагнув до зміцнення свого менталітету, високої моралі та духовності, а
також до побудови держави з невід’ємним атрибутом – мовою, потрапив “з вогню
та в полум’я”. Від “обрусения до советизации”. На цьому і наголошує автор.
Безперечно, геноцид, етноцид та лінгвоцид українського народу у період ленінсько-сталінських репресій досягли таких масштабів, про які не планувалося і навіть
офіційно не зафіксовувалося в будь-яких документах самодержавців. “Радянська
система встановлює контроль над структурою української мови, забороняє певні
слова, синтаксичні конструкції, граматичні форми, правописні та орфоепічні правила, а натомість пропагує інші, ближчі до російських...”, – із сумом відзначає
Василь Васильович. Однак національно свідомі українці дбали про українську
мову, культуру. Завдяки зусиллям українських патріотів, які віддали життя, аби
лише українське слово не розчинилося в безодні загальноімперських сірих лозунгів,
вдалося врятувати основу національної сутності – мову.
Без сумніву, щирим і палким патріотом є і сам Василь Васильович. Його талант і національна самоутвердженість сформувалися також в часи комуністичної
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тоталітарної системи, але аж ніяк не з викривленим сприйняттям багатьох фактів,
подій і явиш, пов’язаних з трагічною історією українського народу. Звичайно,
сувора регламентація творчої діяльності була непосильним тягарем на вільній
думці автора. Але він один із тих патріотів, який ламав стереотипи незаперечних
совєтских постулатів, проголошуючи відродження й утвердження на офіційному
рівні української мови в єдиній, незалежній Україні.
Про це свідчить лист до В. Лизанчука його колеги із Москви Ігоря Смульського.
“Зерна, якими Ви засіяли мою московську оселю, нагадали мені наші чудові обряди
і викликали те давне минуле, що відбувалося в українській селянській хаті і десь
глибоко в собі бережеться під шаром наступних життєвих подій... Ще раз бажаю
Вам, Василю Васильовичу, всього найкращого і успіхів у Вашій потрібній праці
щодо відродження української мови, культури, духовності”.
А ось ще один зміст листа, який автор отримав з Євпаторії. “Сердечно дякую
за привітання з проголошенням незалежності України. Щиро вітаю й Вас! Дякую
за книжку “Мово рідна...”. Добре зібрання творів про українське слово, нашу
чудову мову... Дуже захоплений Вашою “О рідне слово, що без тебе я?!”. Ніч
не спав – так захопився, поки не прочитав і не продумав усіх думок, зв’язаних з
цим... З повагою! Леонід Говдалюк”. Факти свідчать самі за себе, і не потрібно
зайвого коментування щодо плідної й невтомної праці професора на ниві українського відродження.
Зараз, коли російська інформаційна агресія не припиняється, автор наголошує,
що вирішальною для майбутньої долі української культури та української нації є
взагалі проблема мови. Російські політики намагаються поглинути українську націю через російськомовну експансію у часи незалежної України. Тому на сторінках
цієї книги В. Лизанчук надто рясно подає гострі публіцистичні вислови, а за одно
й питання, які потребують негайного розв’язання. “Безперечно, мовне питання –
ключове в державному будівництві... Надати російській мові статус офіційної, тобто
державної, означатиме смерть мови корінної нації”, – підсумовує Василь Васильович.
Він засуджує тих українських політиків, що чинять опір українській мові, тим самим
здійснюють духовне пограбування свого народу. Професор наводить досить невтішні факти щодо функціонування української мови у східних та південних регіонах
України. Державна адміністрація, преса, радіомовлення та телебачення, школи та
ВНЗ, соціальне та побутове середовище надто російськомовне. Та Василь Лизанчук
– оптимістична за духом людина, і прагнення до плідної праці за допомогою слова
постійно штовхає його до видання нових і нових книжок, у яких осмислюється роль
української мови та культури в розбудові держави.
“Творімо разом Україну!” – не перше і не останнє науково-публіцистичне
видання Василя Лизанчука. Його перу належать такі книжки як “О рідне слово,
що без тебе я ?!”, “Засоби масової інформації про русифікаторську політику в
Україні”, “З-під іга ідолів”, “Не лукавити словом”, “Кайдани ще кують” та ін.
Чергова новинка від професора логічно продовжує розвиток попередньої проблематики. Крім цього, це – “книга-енциклопедія, книга-набат, біла книга принижуваного століттями “старшим братом” всього українства”, як відзначив у вступному
слові доктор філологічних наук Микола Тимошик. Разом із “Завжди пам’ятай:
Ти – Українець!” монографія “Творімо разом Україну!” належить до потужних
праць української публіцистики.
Щиро вдячна Василю Васильовичу за вихід у світ цієї чудової книги, перлини
науково-публіцистичної творчості, яку він мені подарував, а також за побажан-
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ня “здорового, щасливого довголіття, плідної праці, успішного навчання заради
утвердження української України”. Переконана: любов до рідної України, до її
віковічних святинь, збереження яких, і на думку Василя Васильовича, у душі й на
землі – найперша мета кожної людини. Тому будьмо патріотами нашої держави,
плекаймо національну гідність та красу української мови, творімо разом Україну!
Любов Демко
Студентка факультету журналістики
Львівського національного університету
							
імені Івана Франка
Теле- та радіожурналістика. – 2010. – Вип. 9. – Ч. 1. – С. 371–376.

НОВІТНЮ УКРАЇНУ ТВОРЯТЬ РОЗУМ,
ЧЕСТЬ І СИЛА НАЦІОНАЛЬНОЇ ВОЛІ
“Останнім часом з гіркотою доводиться констатувати посилення однієї
насторожуючої тенденції: тільки-но українці, у себе вдома проявляють бодай
найменші потуги подолати насаджуваний століттями російською імперською
машиною принизливий комплекс хохла-малороса, тільки-но активізують спроби
національно свідомої інтелектуальної еліти неупереджено й спокійно розібратися
в окремих моментах непростої історії свого народу, ствердити грубо витіснену на узбіччя суспільно-політичного життя відновленої Української держави її
мову, культуру, пізнати справжніх, а не нав’язаних ззовні героїв, усвідомити й
належно поцінувати свою самодостатність, окремішність, зрештою, своє гідне
місце у спільному європейському домі, відразу ж виникає, ніби диригований чиєюсь
невидимою рукою, шалений прямий чи опосередкований спротив”.
Таким проникливо справедливим і вивіреним міркуванням розпочав “Переднє
слово” доктор філологічних наук, професор Микола Тимошик до науково-публіцистичної праці Василя Лизанчука “Творімо разом Україну!”, яка нещодавно
вийшла у світ.
Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри радіомовлення і
телебачення Львівського національного університету імені Івана Франка Василь
Лизанчук вже тривалий період вивчає як історичні закономірності, так і сучасні
процеси та обставини творення української державності, причини лютої ненависті
й брутального поборювання антиукраїнськими силами прагнень громадян України
зміцнювати й розвивати свою державу, культуру, духовність, національну гідність і
повну незалежність. Всебічний аналіз суспільно-політичних, морально-економічних,
психолого-ідеологічних умов дає підстави автору вичерпно схарактеризувати тих
підступних зловмисних зовнішніх і внутрішніх агресорів, які зусібіч намагаються
розірвати український народ, цинічно зіткнути різні частини України і зрештою
знову перетворити її на погній для імперіалістичних російських зазіхань.
Досліджуючи генетичну силу української нації, В. Лизанчук опирається на переконливу історичну правду: величезний масив фактів і свідчень, які не залишають
щонайменших сумнівів в тих безпрецендентних шкодах і глибоких національних
ранах, яких завдала Україні підступна, загарбницька, визискувальна колоніальна
політика Російської імперії, більшовицького тоталітарного режиму і сьогоднішня
практика авторитарної російської влади, що нині прагне будь-що реставрувати свою
схему історії, в якій Росія має виступати щонайменше Третім Римом і великим
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гравцем на геополітичному терені. Нинішні правителі у Москві так і не зрозуміли
давно доказане й утверджене історією, що колонізаторська й експансіоністська
політика – це скочування в убогість, бо пограбування чужих народів, приниження
й зневажання їх неминуче руйнує власне суспільство, призводить до варварства й
здичавіння з усіма важкими наслідками.
Опираючись на численні й різноманітні свідчення джерел, на констатації й
оцінки авторитетних національних і зарубіжних дослідників, В. Лизанчук виважено, об’єктивно й компетентно розкриває цю непросту проблему. Він вказує
на те, що нинішні облаштувальники “оновленої” Росії, як і їхні попередники,
продовжують послуговуватися (свідомо чи підсвідомо), “м’яко кажучи сумнівними ідеологічними міфологемами”. Така поведінка московських владних верхів і
проросійських сил в Україні зумовлює сьогоднішні люті й ненависні нападки на
зусилля українців нарешті вдумливо й об’єктивно вивчити власну національну
історію як великої європейської країни, вичистивши її від брутально нав’язаних
московських великодержавних імперських стереотипів, безсоромних вигадок заради політичного зиску, фальші і брехні про “общерусский народ” і “малорусскую
ветвь Великороссии”. Прикриваючи все це заяложеними комунобільшовицькими
заклинаннями про “дружбу і любов” до українського народу, сучасні кремлівські
очільники нагнітають ненависть до демократичних змін і процесів національної
ідентифікації в Україні.
Дослідник з’ясовує підстави руїнницьких наслідків псевдомесіанської “собирательской деятельности” й пропаганди так званого “общерусского языка”.
Академік Академії наук вищої освіти України В. Лизанчук один із небагатьох
сучасних авторів, який вивчає роль і значення мови як психологічного складника
економічного розвитку, її націєтворчу вагу й засіб утвердження соборності України.
Сторінки, що присвячені цій проблемі, наповнені неспростовними фактами, точними виваженими визначеннями, а разом з тим вражають емоційністю. В. Лизанчук
постає як людина, глибоко занурена в сферу соціальних і національних реалій, в
національну історію й психологію. Публіцистична загостреність, схвильованість
і переконливість (автор – заслужений журналіст України) дозволяють виразно
розкрити мову, як духовно-національний феномен. Дружина голови російського
уряду Людмила Путіна слушно стверджує, що “російська мова має в собі ресурс
для розвитку Росії”, то ж очевидно, що таку ж силу несе в собі й українська мова.
Проте українські можновладці не обтяжують себе турботами про її розвиток, більше того, публічно послуговуються мовою іншої держави. Характерним прикладом
нехтування використання української мови стало скасування державного іспиту
з української мови для бакалаврів вишів, яке здійснив міністр освіти і науки
Д. Табачник під “благодатним” приводом “економії” видатків на освіту. Віцепрем’єр з гуманітарних питань В. Семиноженко теж вважає, що для випускників
українських шкіл необов’язково досконало володіти державною мовою, тому вони
тепер можуть складати незалежне тестування семи мовами на вибір. Інакше кажучи,
йдеться про те, щоб звести функціонування української мови до нуля. При цьому
високі владні чинники навмисне замовчують те, що рівні права для усіх громадян
реальні тільки при непохитній рівності обов’язків.
Автор монографії “Творімо разом Україну!” попереджає й наголошує, що “на
загальному тлі тяжкого економічного виживання народу нові оберти російщення
поглиблюють не лише рецидиви мовної глухості сотень тисяч державних службовців
і зречення української культури, а й загальну духовну кризу, спрямовану на по-
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дальшу дестабілізацію життя української нації”. Це нагадування особливо вчасне
і важливе, бо з України, яка перебує поміж двох суспільних впливів: східного, в
основному російського, і європейського, московські зверхники та їхні прислужники з фанатичним завзяттям хочуть витворити частину так званого “російського
світу” для домінування в ньому Кремля. Посилення канонічного православ’я, за
що з натхненням і “партійним” старанням взявся особисто патріарх Кіріл, має
стати підґрунтям російського диктату в названому “світі”. Такі дії втілюються
через інформаційний простір України, вкрай заповнений шкідливою російською
макулатурою, політичними провокаціями, непотрібом й політичним сміттям.
Дехто в київських владних колах забув, або ж не знає народної мудрості про те,
що “де слова масні, там пироги пісні”. Замість наполегливої політики, щоб зробити
Україну частиною європейської спільноти й забезпечити їй гідну перспективу, найвищі керівники держави ратують за перетворення її у міст між Заходом і Сходом.
Росія, яка попередню помаранчеву владу трактує як свого ворога, на свій копил
використає такий “міст”. Для неї Україна прийнятна як технічна, безнаціональна,
васальна частина московської регіональної гегемонії. Один із сучасних прихильників такого ходу можливих подій – Леонід Соколов, який до того ж вважає себе
українським істориком, у писанні під характерною назвою “Осторожно: “українство!”, полемізуючи з С. Кульчицьким, В. Лизанчуком та іншими дослідниками,
стверджує: “Ідея національної єдності усієї Русі не є казенною видумкою”, її,
мовляв, не відкидали і російські українофіли. “Що стосується теорії про повну
національну окремішність від великоросів, то у своїй основі вона розроблена в
середині XIX ст. поляком Ф. Духінським, і потім в дещо зміненому вигляді була
використана галицькими українофілами”.
Можна було б не особливо зважати на подібну писанину, але ж тиражує її
московське видавництво не тільки заради того, щоб платити автору гонорар. Це
– “вклад” у шельмування українського, насаджування інфантильності, малоросійства, в поглиблення й посилення антиукраїнських дій. Така московська “дружба”
змушує бути пильним.
У кожному розділі свого дослідження В. Лизанчук розкриває технологію
отруєння суспільної свідомості й систематичного нав’язування меншовартості. Як
зазначив Л. Кравчук, “людей провокують, облопошують” й таким чином схиляють
до потрібної Москві думки. Заради цього створюється й фальшується історія, накидається поношене ідеологічне лахміття, примітивні вигадки. Як твердить російський
публіцист Д. Мурєтов, великий російський націоналізм має жити, утверджуватись,
а українських національних прагнень “вовсе не должно быть”.
У розділах “Проблеми деросійщення в Україні”, “Агресивне втручання у
внутрішній розвиток української мови”, “Російська лінгвістична агресія” автор
дає відповідь на низку важливих політичних, соціокультурних і національних
питань. Він абсолютно точно й аргументовано розкриває міфологію “споконвічних братерських почуттів”, дає належну наукову оцінку проросійським силам в
Україні та їхнім антидержавницьким, антиукраїнським діям. Новітні внутрішні
та зовнішні недруги України, робить висновок В. Лизанчук, зараз намагаються
насамперед знищити українську мову, національну освіту як твердині духовної і
державної сили і єдності суспільства, тому така жорстока війна розв’язана північним сусідом в українському інформаційному просторі. Василь Лизанчук закликає
зробити складовою всієї загальнонаціональної діяльності щонайперше поглиблення,
утвердження світоглядних засад консолідації усіх частин України, щоби врешті-
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решт остаточно і назавжди позбутися втручання зовнішніх недругів та підривних
дій їхніх внутрішніх челядників. Цього вимагає час, процес того цивілізаційного
повороту, який переживає Україна, нарешті відстоювання природного права бути
повноправним господарем своєї землі, творити й зміцнювати новітню демократичну
Українську державу, якою гордитиметься кожний її громадянин і яку поважатиме
цивілізований світ. Написана з глибоким проникненням у сутність національної
історії і сучасності, на базі величезного масиву джерел й численних правдивих
фактів науково-публіцистична праця В. Лизанчука дає ключ до розуміння того,
як силою національної волі творити разом українську Україну.
Микола Рожик
		
					
Кандидат історичних наук,
						
доцент історичного факультету
				
Львівського національного
						
університету імені Івана Франка
Журналіст України. – 2010. – № 6. – С. 25–27.

ПУТІВНИК, ЩО ОСВІТЛЮЄ
ТЕМНИЙ ШЛЯХ ЗАБУТТЯ
Україна, українська нація, українська мова, тризуб, жовто-блакитний стяг.
...Тепер ці слова ми вимовляємо вільно, не ховаючись десь в криївках чи тихенько
говоримо про них на кухні, боячись, що за ці слова хтось назве тебе ворогом народу і відправить в холодний Сибір. Проте все частіше ці святі для українців слова
стали таким ж інтонаційно-рівними, як і слова комп’ютер, маклер чи менеджер. Ви
можете сказати, що думка ця доволі суб’єктивна, а ви подумайте, добре подумайте,
чи не так? Я частина тієї молоді, яка в дитинстві пила кока-колу, дивилася російські серіали, читала книжки англійських і німецьких класиків теж російською. І
розумію, що сучасне життя замуляло мені свідомість “попсою” і слово Україна і
українська мова стали для мене звичними. І звичними не лише для мене, а й для
таких, як я, які завтра вирішуватимуть, яким буде майбутнє. А це лякає, адже
пролита за Україну кров може легко випаруватися зі свідомості кожного з нас. Де
ж вихід? Правдива історична пам’ять – ось що збереже нашу націю, і пам’ять не
з уст в уста, а закріплена на папері.
Тому я й звертаю увагу на книгу В. В. Лизанчука “Творімо разом Україну!”.
Василь Васильович один із тих, хто “словесним ділом” намагається дати тим, хто
називає себе українцями, пам’ятати свою історію і людей, які творили її. Вже в
першому розділі “Генетичний код нації” автор говорить про те, що маніпуляції
історією України були завжди: і царські, і комуністичні правителі розглядали
Україну, як свої землі, і народ, як плем’я великоросійського. “Російська національна самосвідомість і надалі імперська, не припинилися зазіхання на Україну
як на “русские земли”, які треба підпорядкувати Москві”. Тому автор вбачає, що
тим самим генетичним кодом і водночас спасінням для нації є мова. Цю істину
Василь Лизанчук цитує словами великих просвітників: Костянтина Ушинськаго,
Ліни Костенко, Павла Мовчана, Ярослава Радевича-Винницького, Ірини Фаріон,
які безперечно є взірцями наслідування і авторитетами для нас. На мою думку,
головним лейтмотивом книги є слова: “мовна свідомість народу – це ознака його
зрілості і національної самовизначеності”. Визначивши генетичний код нації, автор
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в другому розділі говорить про стійкість нашої нації на своїй землі. “Ні ординська
навала, ні польське чи московське гноблення, ні імперсько-більшовицькі й фашистські війни, штучні голодомори і масові переселення, ні комуністичний Чорнобиль
не примусив українців покинути свій рідний край”. А й справді, перед тим, як
говорити про нашу ніби-то слабкість чи, як казала Ліна Костенко, псевдостояння
на колінах, ми маємо дивуватися тому, що ми не стали кочовиками і не блудимо
по світу в пошуках “землі обітованної”, а залишилися на своїй, плодовитій землі, просоченою не лише духом, а й кров’ю українців, які говорили своєю мовою
задовго до того, як зазначено деякими істориками. Читати ці слова легко, а ось
усвідомити і пережити – треба мати мужність.
Значну частину книги присвячено голготі української мови. Всі ми знаємо
циркуляр Валуєва, зловісний емський указ Олександра ІІ, польське, угорське,
румунське гоніння. Тому автор детально розглядає всі агресії стосовно нашої
мови, аби не лише нагадати, а й встерегти сучасників від помилок минулого. Хочу
наголосити на тому, що автор використовує в своїй праці безліч фактів та подій,
підтверджуючи це цитатами різних авторів, що викликає беззаперечну довіру і
вміння об’єктивно тлумачити історію без різних фальсифікацій. Для себе я взяла
багато інформації, яка потрібна мені передусім, як людині, а потім вже, як журналістові. І речі, які здавалися колись злегка невинними, стали матеріалом для
роздумів того, як хоч маленькою своєю лептою виправити цю ситуацію, утвердити
в собі українську свідомість. Автор на 452 сторінках своєї роботи зміг, жодного
разу не повторюючись, довести, що без мови немає України. “Адже мова об’єднує
людей, організовує досвід людей, підтримує згуртованість суспільства. Спільна
для всього суспільства мова дає змогу концентрувати весь його інтелектуальний
потенціал і таким чином урешті-решт переростає у могутню рушійну силу суспільного прогресу”.
Отож, автор книги закликає не зволікати і розуміти: якщо ми не будемо боронити свою рідну мову, то хто це робитиме за нас. Я часто думаю над тим, які
ми все ж таки щасливі, що маємо, нарешті, власну державу, свою землю і свою
мову, адже багато народів не має своєї держави, залишаючись на узбіччі історії,
користуючись мовою інших. А ми, мов благословенні Богом, маємо те, про що інші
тільки мріють. Маємо, проте не цінуємо... Тому книга Василя Лизанчука і є тим
путівником, що освітлює темний шлях забуття, роблячи його відомим, адже свідомість і пам’ять відтворять у нас приспані голоси предків. Творімо разом Україну!
Оксана Шегута
			
Студентка п’ятого курсу факультету журналістики
Львівського національного університету
імені Івана Франка

ВІКНО У СВІТ ПРАВДИВОЇ ІСТОРІЇ
Мабуть, кожен, хто взяв у руки книгу “Історія російщення українці”, прагне знати справжню історію українського народу. В кого такого бажання немає,
– той пройде мимо не тільки цієї праці, а й сотень інших. Знання історії не дає
миттєвих дивідендів, не гарантує належності до інтелектуальної еліти. Історична
наука не стала ще в сучасній Україні ні засобом консолідації нації, ні умовою її
самоствердження у світовому міждержавному устрої. Вихід у світ найблискучіших
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історичних монографій ще не гарантує зрушення великої маси суспільно-історичних стереотипів і фальшивих міфів. Але ці книжки є підґрунтям пробудження національно-історичної пам’яті багатомільйонного українського народу. Треба крок
за кроком, крихта за крихтою збирати розрізнені сторінки нашої історії, збирати
воєдино славний пантеон героїв українського народу.
Прочитавши монографію В. Лизанчука і М. Рожика, потрібно звернути основну увагу на її внесок у національне відродження, адже у ній на документальних
засадах розкрито московську політику загарбання, осмислено методи і форми
російщення українців, винищування свідомих національних сил поборників за незалежність України. Після довгих десятиліть цілеспрямованої фальсифікації історії
України, яка проводилася радянською ідеологічною машиною, ми ще довго будемо
по крупинках збирати факти про наше минуле, очищати їх від антинаукових інтерпретацій, прагнучи побудувати на їхній основі сучасні історіографічні концепції.
Хто не вивчає і не знає свого минулого, той не матиме майбутнього. Важко не
погодитися з цим відомим висловом, бо нація, яка цурається своєї історії, перетворюється на манкурта, не здатного мислити, аналізувати, зіставляти й робити
висновки, але готового сприймати все, що йому нав’яжуть, за чисту монету. Недарма
таку велику увагу ідеологи всього світу приділяють історії. За різних часів, за
різних обставин її “кроять” і “перекроюють”, подають так, як необхідно на цей
момент владі. Чому така увага цьому, здавалося б, пропахлому пилом давнини
предметові? Тому, що влада завжди розуміла: історія, як ніяка інша наука, може
вплинути на свідомість громадян, повернути її так чи інакше, піднести в патріотичному пориві чи притлумити національний дух.
Безумовно, вихід у світ книги доктора філологічних наук, професора Василя
Лизанчука та кандидата історичних наук, доцента Миколи Рожика є значною подією не тільки для Львівського національного університету імені Івана Франка,
але й для науки, системи освіти всієї України.
На мою думку, автори із поставленим завданням блискуче справилися. Їм вдалося показати у своїй книзі, що саме через історію можна вести зацікавлений діалог
про найгостріші проблеми російщення українців. Ця праця передбачає вдумливого
читача, що “дружить” із Історією. Підстави для такого висновку є. Публікація
таких книг, що допомагають “виростити” читача, дають можливість зацікавитися
історією. Книга “Історія російщення українців” насичена аналітичними концепціями
та ідеями, вона захоплює того, хто думає над її текстом.
Слід відзначити чіткість думок і дохідливість усього того, що автори хотіли
сказати своїм читачам. І ще одна цінність книги – простота письма. Будь-яке
складне питання автори намагаються викладати так, щоб воно було доступне не
тільки студентам, аспірантам, викладачам, а й взагалі широкому загалу. Це та
особливість, якою володіють люди, що досконало знають той чи інший предмет.
Якщо людина має лише дотичне відношення до досліджуваної проблеми, то на
дохідливий виклад не варто сподіватися, а без глибокого знання предмета дослідження справжню книгу важко написати. Друге, що впадає в око, коли читаєш
книгу, – нове правдиве прочитання здавалось би давно відомих істин.
Загалом цілісність викладу, обґрунтований і логічний перехід від одного розділу до іншого є суттєвою особливістю книги. Імпонує також і жвавість оповіді.
Для пояснення достатньо складних проблем використовуються яскраві приклади.
Автори намагаються послідовно простежити розвиток української та російської
мов, роз’яснити їхні відмінності, роблять історичні екскурси, що стосуються ви-
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никнення держави в українців та в росіян. Так, на численних фактах, вони ще
раз засвідчують: українці та росіяни цілком різні народи і навіть у найжорстокіші
часи розгорнутого терору й тотальних переслідувань український народ знаходив
сили, щоб відстоювати свою гідність.
Національне самовизначення – показник суб’єктивного віднесення себе до
певного типу культури. Позитивним воно тоді, коли є усвідомлення рідної мови
як засобу мислення, усвідомлення власних світоглядних та релігійних настанов.
Культурна ідентифікація є складною формою самовизначення особистості. Вона
припускає не просто усвідомлення, а й високий рівень рефлексії культурних, духовних підвалин власного життя. Багато людей не знають і не розуміють, що таке
“мова як засіб мислення” – для них достатньо того мовного рівня, який забезпечує
просте взаєморозуміння. Але люди змушені замислюватися над своєю культурною
ідентичністю, яка при цьому може вступати в явне протиріччя з етнічною і державною ідентифікацією. У світовій історії жодна мова не зазнала такого страшного
нищення від сусідів-ворогів, як українська. Спочатку українське слово нищилося
поляками та росіянами, а згодом більшовиками-комуністами. Про цю правду написали В. Лизанчук і М. Рожик, що спонукає замислюватися над нашою поширеною бездуховністю сьогодні. Криза мовна і криза моральна. Криза політична
й економічна. Все звідкись почалось, усе має початок. Втрата приналежності до
рідного спричинює в кінці кінців такі суспільні вивихи. З мовою зникає душа.
На мою думку, роль такої книги як “Історія російщення українців” надзвичайно потужна. Вона допоможе самоідентифікувати народ через історію, відкриває
українцям себе саме як українців. У цій книзі яскраво відтворене історичне тло
епохи, об’єктивно висвітлено українсько-російські взаємовідносини.
Праця може бути використана у школах, ліцеях, вишах під час вивчення історії.
Вона є корисною науковцям та й просто небайдужим громадянам, яких цікавить
минуле своєї держави і вплив чинників на відродження України.
Василь Лизанчук та Микола Рожик в книзі “Історія російщення українців”
стверджують: “Усвідомлення пережитої історії, її неминучих випробувань і величезних жертв має стати духовним стрижнем національної самосвідомості, всенародної
єдності та державної міцності”. І справді ця книга допоможе нам усвідомити нашу
історію і піднести національну гідність як найвищий зміст суспільного життя.
Наталія Назарко
Cтудентка V курсу
факультету журналістики
Львівського національного університету
імені Івана Франка

“МОВА – ОСНОВА БЕЗПЕКИ
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ”
(Дзеркало тижня. – 2010. – 18 верес.)
Відгуки студентів факультету журналістики Львівського національного
університету імені Івана Франка.
Мова є найціннішим і, водночас, найделікатнішим скарбом кожної нації. Вона
є тією віссю, навколо якої тримається, гуртується увесь народ, навіть якщо він
переживає часи найстрашнішого лихоліття. Тому, допоки ми не втратили остаточно
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свою мову, доти залишаємося українцями. І ніхто з недругів нічого з тим не вдіє.
“Рідна мова – це національна сутність”.
Професор Василь Васильович Лизанчук у своїй статті “Мова – основа безпеки української нації” компетентно доносить до читача прості і, в цей же час такі
нагальні питання – питання, що стосуються невідповідності нинішнього статусу
України з нинішнім статусом української мови. “Маємо справу з небаченим досі в
історії людської цивілізації фактом: нація, яка, звільнившись від рабства де-юре,
здобувши незалежність, право і можливість розбудовувати власну державу, чи не
найбільше енергії і коштів витрачає на те, щоб остаточно виродитися, самоліквідуватися, дотла знищити українську мову, національну культуру, духовність. Тобто
закінчити злочинний процес геноциду, етноциду і лінгвоциду самогубством”.
Автор аналізує, звідки ж все-таки беруться витоки цієї моторошної ситуації.
Невтомний царський, потім комуністичний режими задля зросійщення українців
наплодили кілька сотень документів, що ущемляли, топтали, забороняли все українське. Професор визначає, що саме події після Полтавської битви стали початком
тотального і відвертого знущання над нашою культурою, духовністю і самобутністю.
У цей час Російська імперія почала активно вдаватися до грубої фальсифікації власної історії, що можна спостерігати й сьогодні – друкуються підручники,
праці, в яких псевдоісторики викладають настільки маразматичні версії історичних подій, що часто вони й купи не тримаються. Але найплачевнішим є те, що ця
брехня, завдяки державній політиці не лише російських, а й наших можновладців,
потрапляє до рук школярів, студентів, а вони, не маючи доступу до правдивих
джерел, вірять їй.
Дивує, чому ми на Росію кажемо “старший брат”? Чому росіяни проголосили
себе спадкоємцями Київської Русі, а нас прирекли на болюче насильницьке винищування? Яким правом? Саме ми, українці, маємо законне право називатися
русинами, а не наші сусіди.
Більшовизм приніс нам не братерство, як обіцяв, а панівне становище Росії,
а всі інші держави піддавалися жорсткій русифікації. Він Голодомором знищив
мільйони наших співвітчизників, а на їхнє місце заселив росіян, які повинні були
асимілювати український народ, розчинити його в собі.
Автор статті не забуває й про сьогодення. Адже й нині панівне становище
російської мови є дуже відчутним. “Найбільшу перешкоду на шляху творення
української України становить напівасимільований, змаргіналізований рівень масової свідомості значної частини населення. Тому так гостро стоїть проблема подолання комплексів меншовартості і роздвоєння національного самоусвідомлення
на всіх рівнях суспільно-державного буття – від Президента України до вчителя
початкової школи”.
І навіть благородний за своїми намірами документ “Європейська хартія регіональних або міноритарних мов” промосковські політики перекручують на свій
лад. Вона тепер захищає російську мову в Україні. Це абсурдно, бо рятувати треба
саме українську мову та мови гагаузів, караїмів, кримчаків, ромів.
При розбудові нової держави пріоритет має належати державній мові, що
є абсолютно слушним при формуванні інформаційного простору. В усіх багатонаціональних країнах мас-медіа послуговуються державною мовою і, залежно
від засад мовного регулювання, – мовами національних спільнот. Якщо на радіо
чи телебаченні мова лунає, отже, вона престижна, перспективна. Це означає, що
держава опікується цією мовою, рятуючи її від зникнення, надаючи підтримку та
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допомогу. В такому випадку ЗМІ формують оцінну характеристику мови серед
її носіїв і серед іншого населення держави, сам факт уживання мови підвищує її
статус, стає знаком ставлення держави до цієї мови.
То чому ж в Україні перевага надається мові нацменшини, хай і найчисельнішої?
Галина Антоник
***
Мова – основа безпеки української нації, або чи існуватиме український народ
нанімо. Перестаючи бути засобом спілкування, мова стає мертвою, наголошує у
статті “Мова – основа безпеки української нації” Василь Васильович Лизанчук.
Свою думку підтверджує багаторічними намаганнями російських вождів викорінити етнічне начало української нації, переконати гордий, волелюбний народ у
меншовартості і довести його другорядність на тлі історії.
Доктор філологічних наук акцентує увагу на теперішніх політичних подіях.
Як не парадоксально, – пише він, але нинішня Україна не виступає державою
українців, що становлять абсолютну більшість її населення – майже 80%. Права
етнічної мовної більшості України не забезпечуються державою, що є нонсенсом
і значною мірою знецінює таку державу. Наводить думку І. Лосєва: “Нинішня
держава Україна не виконує тих націєтворчих функцій, що є обов’язком будьякого суверенного державного утворення і в цьому сенсі є не функціональною”.
І на моє переконання: виробленням національної ідеології сучасний Президент і
його команда на переймаються. Людям, які виховані в російськомовній частині
України не втямки, чому так принципово для “западенців” навчити все населення
України розмовляти українською. Чому лише кілька регіонів України вболіває за
збереження і розвиток своєї мови.
Може й справді дружина екс-президента Росії Володимира Путіна пані
Людмила мала рацію, – що “кордони російського світу проходять по кордонах
вживання російської мови”. Відповідно до її теорії “українського світу” лишилося
обмаль. Чи не розчиниться наш народ у так званій “єдиній історичній спільності”?
Нині для цього керівництво держави створює сприятливі умови. Якби нинішні
провідні політичні діячі та партії справді хотіли об’єднувати Україну, то вони
могли б негайно розпочати формування єдиного інформаційного простору Заходу
і Сходу. І почати формувати цей простір варто саме з мови. Використовувати її в
усіх сферах життя та доводити престиж на власному прикладі. Автор статті Василь
Васильович Лизанчук закликає кожного з нас, “незалежно від національності, зайняти чітку, однозначну, безкомпромісну позицію щодо національно-державних
інтересів” і не дати українській мові зникнути. Тому, що без неї не існуватиме
українського народу.
Надія Березюк
***
У цієї статті дещо надміру пафосна назва. Слово “безпека” інтуїтивно сприймається людьми перш за все як фізична безпека. Але тут автор пише про духовну
безпеку нації, її збереження і захист від асиміляції з іншими народами. Можливо,
краще було б назвати таку статтю, наприклад, “Мова – основний засіб збереження
української нації”.
Автор слушно зауважив, що для багатьох зросійщених громадян нашої краї
ни українська мова є ознакою сепаратизму, причиною конфліктів і моральних
травм. Справді, багато людей, перебуваючи на проросійських позиціях, не в змозі
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зрозуміти, що українська мова – це не щось вороже і що вони мешкають не на
території, яка “по праву” належить Росії і колись таки “повинна” возз’єднатись
з “історичною батьківщиною”. Ці люди чомусь не можуть просто полюбити свою
відроджену державу, в якій проживають, і старатись розвивати її. Вони в усьому
шукають підступи націоналістів, які намагаються застерегти Україну від надмірного
впливу східної сусідки.
Цілком підтримуємо також думку автора про те, що причиною такого становища
у нашій державі є те, що народ “протягом кількох століть вимушений був дивитись
на історію російськими очима”. Більшість наших проблем виникло власне через
відсутність єдиного загальнодержавного підходу до трактування нашої історії. Її
безліч разів перекручували і “переписували” так, як це комусь було вигідно. Такий
деформований образ нашого минулого міцно вкарбувався в свідомість наших громадян і, щонайгірше, не просто передається з покоління в покоління, а й часом надалі
перекручується. І перекручують часто не лише факти історії, а й події сучасності.
Сумніви викликає така теза Василя Васильовича Лизанчука “Як не парадоксально, але нинішня Україна не є державою українців, становить абсолютну (можливо не варто вживати слово “абсолютна” до переваги 80%, це велика перевага,
але ще не абсолютна – О.Г.) більшість її населення – майже 80%. Права етнічної
мовної більшості України не забезпечуються державою, що є нонсенсом і значною
мірою знецінює таку державу...”. Фраза дещо некоректно побудована, тому що
у нас немає законів на загальнодержавному рівні, які безпосередньо обмежують
сфери застосування чи розвиток української мови. Тут варто говорити про надмірне сприяння розвитку російської мови, яка, своєю чергою, витісняє українську,
а також про відсутність контролю щодо прийняття неправомірних законодавчих
актів на регіональному рівні. Негативно впливає на українську мову власне надмірний розвиток російської мови і для нас зараз були б коректнішими законодавчі
акти, які б обмежували її функціонування на території України. Як стверджує
згодом сам автор, такі дії є цілком допустимими і жодним чином не заперечують
“Європейської хартії регіональних або міноритарних мов”.
Загалом автор у статті висловлює дуже багато слушних думок, бо українська
мова і справді є тим основним чинником, який гуртує народ і захищає його від
асиміляції. Ще одним таким дуже важливим чинником є культура народу. Тому
нам сьогодні дуже доцільно популяризувати нашу мову і культуру, але не потрібно намагатися зробити це в імперативному порядку. Те, ;що насаджується силою,
ніколи не сприйметься позитивно людьми. Ми повинні намагатись зробити нашу
мову і культуру можними (хоч як це не дивно звучить) і престижними, щоб людина,
обираючи якою мовою їй спілкуватись, українською чи російської, беззастережно
обирала власне нашу, бо це одна з ознак національної гідності.
Олександра Гайдуківська
***
Наша мова, як і народ пережила багато, побачила багато і вистояла. Прикро,
що це одна із тих мов світу, над якою найбільше знущалися, переслідували, висміювали. Попри усе визнана однією із наймелодійніших і, напевно, найстійкіших.
Та сьогодні у незалежній державі маємо не лише чим пишатися, більше є чого
соромитися: невміння належно боронити надбання нації. Нині про неї пишуть,
дискутують та найбільше спекулюють. Як кажуть в народі, коли маємо, тоді не
шануємо і лише втративши, розуміємо вартість. Ще сьогодні ми маємо чим пишатися, а що буде завтра?
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Відповісти на це запитання намагається завідувач кафедри радіомовлення і
телебачення Василь Лизанчук. “Мова – основа безпеки української нації”. Так назвав свій матеріал професор, який не лише узагальнює попередньо сказане своїми
колегами, але й наголошує на нині гострій проблемі оборони нашої мови. Автор
висвітлює актуальну тему “розбазарення української мови”.
Для ґрунтовного висвітлення мовної проблеми доктор філологічних наук
цитує видатних діячів, мовознавців, дослідників Л. Костенко, Ю. Шевельова,
А. Ціпка, І. Лосєва, Л. Белея, наводить історичні факти: циркуляри, Голодомор,
діяльність Мазепи, Петра І та Катерини II. “Йдеться навіть не про вживання
чи не вживання української мови, а про зживання її зі світу. Подібні ситуації
в постколоніальних країнах були, але щоб після здобуття незалежності у своїй
власній державі і терпіти таку дискримінацію, такий неприхований цинізм – це
бездарно”, – слова Л. Костенко. Нині ж наш уряд наполегливо працює над тим,
аби утотожнити українську та російську, зробити останню другою державною.
Такі спроби та розмови тягнуться вже не один рік і що далі, то все наполегливіше.
Більше того, поширилися розмови про те, що державне телебачення мало б мати у
своїй мережі держзамовлення понад 10 відсотків винятково російського мовлення:
окремі телепрограми, інтерв’ю в новинах. Вже нині “Культурний та інформаційний простори України окуповані виданнями, телерадіоканалами та шоу-бізнесом
іноземних держав. За підсумком всеукраїнського перепису населення 2001 року,
67% громадян України визнали своєю рідною мовою українську, але вся система
засобів масової інформації, культурних і розважальних установ, книговидання,
збудовані так, ніби 67% і більше населення України становлять російськомовні”, –
наголошує В. Лизанчук. У тексті свого матеріалу автор і далі наводить статистичні
дані, намагається фактологічно підсилити матеріал, наводить історичні довідки та
результати соціологічних досліджень.
В результаті автор закликає до об’єднання: “Тільки органічне поєднання розвитку національної економіки зі всебічним функціонуванням української мови,
культури, духовності і є основою національної ідентифікації українців, єдності всіх
регіонів України, гарантом миру і здійснення держави”. А ще бажання, прагнення
до єдності не лише територіальної, але й духовної.
Мар’яна Головко
***
Стаття Василя Лизанчука “Мова – основа безпеки української нації” викликала
у мене бурю думок, спогадів та переживань. Адже ми, українці, прекрасно знаючи,
що загроза для нашої мови існує, ба більше, механізм знищення усього українського уже давно запущений, практично нічого не робимо, аби виправити ситуацію.
Справді, багатовікове насильницьке насадження українцям чужого, непритаманного нам зробило свою “чорну справу”. Нині ж, маючи незалежну державу
(хоча, як на мене, це тільки формально), вистраждану, виплакану та вимолену,
ми знову її втрачаємо. І з мови усе тільки розпочинається, хоча, знищивши мову,
нашим ворогам більше нічого робити і не доведеться – української нації, як такої,
без мови уже не буде.
Мене не просто турбує, а вже лякає зневажливе ставлення до української мови
самих же українців. Ну,; не можна, живучи на цій землі, годуючи за її рахунок
дітей, плювати, зневажати та принижувати її мову, як це робить багато росіян.
Хіба представники української національної меншини у Росії дозволять собі вимагати ведення українською мовою документації чи складання українською іспитів
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до вищих навчальних закладів? А що ми бачимо в Україні – усе з точністю до
навпаки. Хіба поляк, німець чи француз стерпить принизливі висловлювання в бік
його Батьківщини чи рідної мови, тим паче з уст державних посадовців? У нас же
україноненависники керують країною.
Втім, найбільше мене лякає, що усі ці факти ведуть до найстрашнішого –
знищення моральності та національної свідомості тієї незначної частини щирих
українців. А найголовніше, що, за таких обставин, ми починаємо зневажати головну
Божу заповідь – “Люби ближнього свого, як самого себе”. Особисто я, спостерігаючи за таким свавіллям, знущанням над українською мовою та, зрештою, над усім
українським, мимоволі ловлю себе на думці, що російськомовні люди викликають
у мене негативні емоції. Хоча добре розумію – думати так не маю права. Втім, як
би не було соромно зізнаватися, так воно і є.
“Мова – неоціненний скарб народу, найповніший літопис його духовного
життя. У її глибинах – філософський розум, витончений естетичний смак, багато
справді поетичного чуття, сліди праці дуже зосередженої думки. Виховувати в
собі повагу до мови, якою розмовляєш, – це, передусім, шанувати себе, виявляти
повагу до народу, його історії, культури”. Ці слова, доктора філологічних наук,
академіка Академії наук вищої освіти України Олександри Сербенської, найбільше
запам’яталися мені з курсу лекцій цієї великої людини-українолюба.
Справді, не можна поважати себе, не поважаючи рідної мови чи мови того
народу, на землі якого живеш.
Нинішній час особливо гостро вимагає від нас рішучих дій щодо захисту
української мови, національної культури. Часу зволікати немає. Назволікались...
Ганна Дубецька
***
Належу до числа тих 67%, які обрали рідною мовою українську. Пишаюсь
цим. Не назбирали 80%, але й без того маємо більше, ніж вдосталь. Могло би бути
гірше. От і маємо Свідомість громадян України.
Тож давайте міркувати: якщо збереження російської мови – основа безпеки
російської нації, то маю глибоке переконання – маємо триматись свого. Цитата з
поеми Т. Г. Шевченка “І мертвим, і живим...” вчить:
Учітеся, брати мої,
Думайте, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь.

Слова ці свідчать про відсутність у поета національної обмеженості. На що
Павличко відповів би:
– Ну, що ж, ясна проблема мовна,
А я й не думав – ти диви! –
Тепер уява в мене повна:
Чужого не навчились ви.
Своє забули. Одяг клоуна
На вас від ніг до голови.

То яка ж наша національна ідентичність, приналежність? Щиро хотілось би
аби щодо цього поняття ми були ксенофобами. Боялись чужого. Інакше – терор.
З боку Росії. Давайте розглянемо це на прикладі мас-медіа. Про жахливий стан
наповнення інформаційного простору України яскраво свідчать такі приклади:

377

в телевізійних кабельних мережах, якими користуються понад 20 мільйонів громадян України, кількість іноземних телепрограм перевищує 66%. Але тут просто
працюють закони ринку. Глядачі вибирають якісніший продукт. Адміністративним
шляхом цю проблему не вирішиш. Гіпотетично можна заборонити кабельникам
транслювати російські канали, але тоді населення масово скуповуватиме “тарілки”.
Очевидно, що єдиний спосіб боротьби з “інформаційно-психологічною кампанією
інших країн” – це робити свій продукт не гірше, ніж на ГРТ, НТВ або навіть
РТР. Потрібно створювати й конкурентне інформаційне середовище. Тільки як
це зробити? Збільшити фінансування? Але НТКУ і так обходиться українському
платникові податків у 119 мільйонів, а програм, вартих уваги, – одна, друга та й
усе. Проте фінансування Першого Національного – це питання особливе. У нас,
до речі, жодних угод із Російською Федерацією про обмін телепередач немає. Ось
РФ не пускає на свою територію український інформаційний продукт. Їм наплювати. Крім того, інколи потрібні й заборони. Наприклад, коли видаються, відверто
кажучи, антидержавні публікації на території України. При чому друкуються в
друкарнях російських збройних сил, як це відбувається в Севастополі. Там чітко
написано: надруковано в друкарні “Флаг Родины”. Ця газета є офіційним органом
Чорноморського флоту, видавцем якого є Міністерство оборони РФ. І з цим також
щось потрібно робити. Далі, є державні ЗМІ, які на практиці антидержавні. Багато
телестудій, які підкоряються Державному комітету з телебачення та радіомовлення, які, до речі, утримуються за рахунок наших платників податків, на практиці
ведуть просто антидержавну політику в регіонах. Але якщо це державний ЗМІ, то
держава повинна ним якось керувати.
У статті В. Лизанчука “Мова – основа безпеки української нації” наголошується також, що російська мова об’єднує людей у російський світ. Отже, у кожної
країни свій світ? То чому всі мають жити у подекуди потворному російському?
Нехай би так і було – там, де проходять кордони російського світу, там і закінчується вживання російської мови. Проте розглядаючи таку теорію в міжнародному
значенні, можемо не знайти місця для англійської мови.
Обурює те, як дружини політичних діячів намагаються пропіарити власних
чоловіків своїми феєричними виступами. Не виключенням став коментар Людмили
Путіної. А хотілось би аби вона на прикладі своєї тезки Людмили Янукович зрозуміла, що політика не її справа. Одна “оранжевими апельсинами” “підмочила”
репутацію чоловіку, а інша береться за справу, яка їй явно не до снаги. А з іншого
боку це питання політичне, соціальне і культурне – що дозволяють собі наші політики, ігноруючи солов’їну? Свідомість спить у таких людей. Роздвоєнню – геть!
Навіть у Біблії написано “Жоден раб не може служити двом панам, бо або одного
зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує.
Не може Богові й мамоні служити!” (від Луки 16:13). Як легко можна тут провести аналогію – якщо мова, то одна. Як і Вітчизна. Українська свідомість ніколи
не буде російською. Йдеться і про мову, і про політику. От і маємо – політичний
конфлікт перенесено на мовний. Якщо Президенту байдуже, то нам – ні! Повинно
бути місце тільки для такої чіткої і безкомпромісної позиції. Ніщо не повинно зашкоджувати офіційній мові. Читаючи історію, задаєшся одним запитанням – коли
мала померти українська мова? Чи політики вважають, що вона помре з останнім
українцем? Для цього був влаштований геноцид в далекому 1933 році? Нас систематично, комплексно, подекуди “класичними” способами намагаються знищити чи
пригнобити. А ми не здаємось. І хоч приречені Російською імперією на знищення
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з історичної мапи, живемо і все одно не здаємось. Такий маємо менталітет. У нас
крадуть історію, а ми її передаємо з покоління в покоління. Тому що Росія завжди
подавала нам тацю, на якій ніколи не було історичної правди. Ця країна завжди
хоче бути “Вені-Віді-Вічі” що значить “Прийшов, побачив, переміг”. Проковтнути,
загарбати, або що гірше – зробити Україну історичним міфом. Частково у цьому я
вбачаю підтекст статті В. Лизанчука, який прочитала між рядків – боротьба двох
народів, двох мов, двох історій. А за що? Боремося на виживання. За утвердження
української національної свідомості, яка зародилася, але не має достатнього місця
для розвитку. Час не нам на руку. Гаяти його – це злочин. Бо відберуть у нас
найдорожче – хліб, мову, Вітчизну...
Якщо мова – наша сутність, то чому ж йде таке відчуження? Направду саме
в цьому причина конфліктів і моральних травм. На попереднє запитання відповіддю може бути тільки варіант – всі так роблять. От і маємо в результаті ті самі
67%, а не 80%.
Наше слово ніби навмисно було обране для мук, страждань, випробувань і
боротьби. Тому ми, як журналісти, повинні захистити його. Цитуючи Григорія
Казакова, хочеться сказати, що не маємо права на “саботаж, який виявляється у
прямій відмові від виконання своїх святих обов’язків – бути для мільйонів людей
взірцем, еталоном мовлення”. Робити все зі свого боку, щоб фраза “Так говорять
по радіо й на телебаченні” не звучала образливо для нас – працівників “четвертої
влади” (а, мабуть, насправді, донині вже першої). Радіо й телебачення спираються
на силу мовленого слова. Та часто саме ведучі й журналісти є носіями грубих порушень літературних норм. Болюча справа – чистота ефіру. Непрофесійним бути
аморально. Чи можна собі уявити дикторів, теле- чи радіоведучих, репортерів цивілізованих країн, які б не володіли досконало державною мовою? Навпаки – без
такого знання мови там не те, що до ефіру, а й на поріг телекомпанії чи радіостанції
не пустять. У нас же до телекамер і мікрофонів потрапляє дуже багато випадкових
людей. То як же вони можуть формувати мовленнєву політику держави, коли не
мають спеціальної, професійної, належної підготовки так би мовити “журналістської
кухні”? Адже здавна вважається, що знання мови народу, серед якого живеш, –
ознака культурної, освіченої людини, знання рідної мови – священний обов’язок
кожного. А виходить замість того, щоб оберігати рідну мову, культивувати смак
до її краси, щодня, щогодини ранимо її душу. Окрім того, українська мова витісняється офіційними мовами інших держав! Нонсенс!
“Мова – це наша національна ознака, в мові – наша культура, ступінь нашої
свідомості..., – писав Іван Огієнко. – Не стане мови – не стане національності”.
Наша мова за лексичним розмаїттям, виразовими й словотворчими можливостями є однією з найбагатших, а за звуковими властивостями – однією з найевфонічніших.
А нам ніби мовний вірус підмішали. Тому маємо дбати про здоров’я, екологію
довкілля і мови! Її слід вивчати, а не влаштовувати навколо неї політичні торжища
чи конвульсивні танці.
Ніяким колонізаторам впродовж віків не вдавалось перемогти, знищити наш
дух. Не дамо і тепер. Не зживуть зі світу одну з наймилозвучніших!
Неля Музичко
***
Мова – це той ґрунт, без якої нація, як культурна одиниця гине. Прочитавши
статтю доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри радіомовлення
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і телебачення Львівського національного університету імені Івана Франка Василя
Лизанчука “Мова – основна безпеки української нації”, не можливо не погодитись
з кожним словом автора. На мою думку, стаття є досить вагомою, адже автор у
ній піднімає “болюче” питання української мови. Ця стаття закликає до дій щодо
збереження рідної мови на віки.
Значну увагу Василь Лизанчук приділив розкриттю правди про “наших сусідів”. Автор здійснює екскурс в історію, підтверджуючи фактами відверту нелюбов
росіян до українців. Прикро, що наші “добрі сусіди” багато чого “нашого” видають
за “своє” (щодо історичних матеріалів).
Ознайомлюючись із фактами про “знищення української мови” “жорстокою
московською політикою”, усвідомлюєш, як було важко нашим пращурам жити в той
час. Попри те, вони мали силу та бажання зберегти своє коріння. І лише завдяки
їм, українська мова жила і живе, і буде жити. Адже, є такі люди, які люблять свою
Батьківщину, які знають українські традиції та історію, які створюють культурні
осередки, які говорять українською і які підтримують українське. Професор у
своїй статті закликає таких “свідомих українців” “використати історичний шанс
для здійснення одвічної мрії про свободу і для жертовної боротьби за реальну
українську незалежність”, і наголошує: “не використати цей шанс – злочинно
супроти себе, родини, нації, держави”.
Чому в інших країнах, усі члени парламенту володіють державною мовою
(можливо ця мова і не є рідною для них, і зі своїми дітьми вони вдома розмовляють
своєю рідною мовою), але повага до державної мови у них на належному рівні, то
у чому тоді проблема з українцями? Нам бракує інтелекту аби вивчити свою мову?
Навколо української мови, як чи не найгострішого питання України, завжди
точилось багато розмов, але, на мою думку, стаття “Мова – основа безпеки української нації” професора Василя Лизанчука є надзвичайно аргументованою, вагомою
і повчальною. Це копітка та вдумлива праця на користь української держави, мови
та народу. Після її прочитання важко не задуматись над історичним минулим нашої мови та її перспективами.
Отож, нам українцям потрібно об’єднатися і докласти максимум зусиль для
того, аби всі українці світу були згуртовані та розмовляли однією мовою.
Інна Тафійчук
***
Олександр Олесь писав: “В землі віки лежала мова
І врешті вибилась на світ.
О мово, ночі колискова!
Прийми мій радісний привіт”.

Так, українська мова вибилась на світ, але чи вибилась вона на той рівень, на
якому повинна б бути мова в незалежній суверенній державі, чи шанують її, чи
дорожать нею, чи може й досі витісняють? На це запитання, а також на питання,
які чинники пригнічують та цькують українську мову, відповідає у своїй статті
“Мова – основа безпеки української нації” Василь Лизанчук.
Крім того, мовні питання порушуються дуже часто і доволі гучно. Вже багато-багато років наш народ живе під тим тяжким ярмом зросійщення, якого, на
жаль, українська нація не змогла цілком позбутися навіть після того, як виборола
незалежність. Гнобительський вплив Росії відчутний у всіх сферах, особливо у політичній, релігійній, культурній, освітній. У результаті чого українська мова – як
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основоположниця і невід’ємна складова самостійної незалежної держави, зазнала
значного тиску.
Мова – це найперший показник, за яким з’ясовують приналежність людини
до тієї чи іншої нації. Коли ми, наприклад, побувавши на якомусь міжнародному
з’їзді, почуємо, що людина розмовляє французькою – ми зробимо висновок, що
це француз, італійською – італієць, німецькою – німець і т. д. А от у нас – не все
так просто. Як це не прикро, величезна кількість українців є російськомовними.
Я не маю нічого проти російської мови, але в Росії, адже як писав Т. Шевченко
“В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля”.
Російська мова, як тавро на українській нації, яке нагадує про себе повсякденно
на кожному кроці: російськомовна преса, російськомовні книжки, російська музика,
російська мова звучить на багатьох телерадіоканалах, на вулиці, в магазинах, в
транспорті… А як не російська, то переповнена русизмами українська. Отже, ми
неминуче щоденно зіткнемося з цим невтішним фактом, який, уже навіть на рівні
підсвідомості, нагадує ту сумну хронологію подій, про яку описує у своїй статті
Василь Лизанчук.
Аж моторошно стає, коли я чую як російською мовою розмовляють українські малі діти, школярі, молодь. Відразу задаю собі запитання: яким буде наше
майбутнє, чого слід очікувати від нації, яка не керується основними засадами та
складовими української національної свідомості? “Мова вмирає, коли наступне
покоління втрачає розуміння значення слів” (В. Голобородько).
Цілком погоджуюся з судженням Василя Васильовича, що мова – основа безпеки української нації. З цього випливає, що двомовність нас роз’єднує, розколює
націю, ділить на “своїх і чужих”. Гірше того, часто в нашій державі відчувають себе
“своїми”, саме ті, які розмовляють російською мовою. Як це не прикро, цитуючи
Ліну Костенко, “в Україні українська мова – це, на жаль, для багатьох фактор
відчуження”. Думаю, що ця стаття зможе багатьом розплющити очі і багатьох
змусить задуматись над головними цінностями людини як особистості і людини,
як невід’ємної частинки держави. Потрібно оберігати безпеку української нації, а
отже, й свою мову. Потрібно не мовчати, адже мовчати – означає погоджуватися.
Погоджуватися зі всіма цькуваннями і приниженнями рідної мови. Не мовчати,
діяти так, як це робить Василь Васильович. Потрібно побільше публікувати таких
статей: з кричущими фактами, достовірними аргументами і сумнозвісними штрихами історії, щоб достукатись до кожного українського серця. І, можливо, саме
такі статті стануть для багатьох тим вогником, орієнтиром, і змінять думку ті,
хто вважає, що розмовляти українською мовою не престижно. Адже немає нічого
вищого і найпрестижнішого, ніж цінувати свою рідну мову, оскільки мова – це
першооснова народу як нації.
Інна Яковлюк

ДЕРЖАВА РУСЬ (КИЇВСЬКА РУСЬ)
СТВОРЕНА ПРЕДКАМИ УКРАЇНЦІВ
У 80-х роках я навчався на факультеті журналістики Київського державного
університету імені Тараса Шевченка і пам’ятаю, як виключили з ВНЗ одного з
найкращих наших студентів – за націоналізм. Звісно, публічно це не розголошувалося – старшокурсник Федір (ерудований, сумлінний, шляхетний), який цікавився
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українськими старожитностями та міг прийти на іспит у вишиванці, раптом кудись
зник і більше не з’явився. А на наївне запитання про колоритного юнака знайомі
сторожко озиралися й переходили на проникливий шепіт: “Як? Ти не знаєш? Він
десь виступав із кобзарями й обмовився, що Росія, тобто Московщина, незаконно
привласнила собі назву “Русь”, поцупивши її у нашого народу…”.
Ось так – здібного студента тут же вигнали з університету за одну необережну фразу про реальну, а не сфальсифіковану історію України-Русі. Причому юнака, котрий
мав закінчити престижний столичний ВНЗ із червоним дипломом, безжально витурили
з “вовчим білетом”, зламавши його долю. Радянсько-імперська система, завдяки цілій
армії ідеологічних євнухів, ретельно пильнувала за кожним своїм громадянином, невтомно вишукуючи неблагонадійних. Цвіт нації підло й підступно знищувався.
Часи начебто змінилися, однак і нині у нашій незалежній державі щодня
лунають облудливі гасла про “три братні народи”, яким неймовірно поталанило
народитися водночас в одній чудовій колисці. Звісно, що любі брати (мало не сіамські близнюки!) просто не можуть не мати спільних історії, культури, віри… Тому
сьогодні надзвичайно потрібні виважені дослідження провідних наших науковців,
які на документальних засадах, узагальнено й об’єктивно висвітлюють складні
українсько-російські взаємовідносини, аргументовано спростовуючи існуючі міфи.
Саме такою є монографія відомого вченого (доктора філологічних наук, професора, академіка, завідувача кафедри радіомовлення і телебачення Львівського
національного університету імені Івана Франка) Василя Лизанчука та його колеги – кандидата історичних наук, доцента ЛНУ Миколи Рожика. Автори “Історії
російщення українців” переконливо доводять, що держава Русь (Київська Русь)
створена предками українців.
“Як у лінгвістичному, так і в психофізичному відношенні відокремлення народностей української, білоруської та великоруської виходить за межі історії”,
– відзначив Михайло Грушевський. Уже на своїй прабатьківщині ці племена
мали певні відмінності й розвивалися в різних умовах. Великоруська народність
“формується переважно на фінському ґрунті”, білоруська у близьких зв’язках з
литовською групою, а українська – в одвічному сусідстві з тюрками. “Український
етнічний тип вирізняється від своїх найближчих родичів – великорусів та білорусів
– і рисами психологічними, які проявляються у народному характері, психології,
складі сімейних та суспільних відносин”.
Київська давньоукраїнська держава об’єднувала декілька груп земель,
пов’язаних між собою суспільно-економічними зв’язками і політичними контактами. “У таких групах, як Київська, Чернігівська і Сіверська, а також Галицька
і Волинська, виділяється територія українців. Тут формувалася і розвивалася
українська народність. Роль Києва у цих процесах була видатною, оскільки він
став центром формування етносу”, – наголошують автори монографії.
Аналіз сукупності різних джерел – літописних, археологічних, лінгвістичних, антропологічних – дає підстави окреслити досить виразну картину етнічної
структури Русі в період її формування: “Та Русь, що в IX ст. упевненими кроками
вийшла на арену світової історії, виникла як об’єднання восьми великих “племенних союзів” (поляни, сіверяни, древляни, дреговичі, радимичі, в’ятичі, кривичі,
ільменські слов’яни), кожний з яких, у свою чергу, складався з кількох (найбільше
з шести) менших племінних груп”.
Москва, спершу як топонім, а згодом як етнонім, з’явилася лише всередині XII ст.
на заліських просторах Північно-Східної Європи, що споконвіку були заселені
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угро-фінськими і литовськими племенами. Нестор-літописець подає їхні імена: “А
се інші народи, які данину дають Русі: чудь, весь, меря, мурома, черемиси, мордва, перм, печера, ям, литва, замигола, корсь, нарова, ліб. Ці мають свою мову,
походять від коліна Яфетового, бо живуть у північних краях”.
Дослідник Михайло Сидоржевський подає перелік племен, які фактично й стали основою московського етносу. Петро I по-злодійському назвав його “росіянами”:
Чудь – на південному березі Фінської затоки до озера Онега. Водь – від Фінської
затоки на південь до Ільменя. Ємь – між Ладозьким озером і Північною Двіною.
Весь – від Білого до Ладозького озера й до притоків Костроми та Клязьми. Меря
– середня течія Волги, басейни річок Клязьми і Москви. Мещера – у північній
частині Рязанського князівства по північному берегу Оки. Мордва – на південь
від Мещери, між Волгою, Окою, Сурою й Мокшою…
Видатний учений Іван Огієнко, дослідивши історію українського письма та
алфавіту, підсумовує у своїй праці: “Прасхіднослов’янські мови: українська, російська, білоруська зростали незалежно одна від одної, як мови самостійні, т. зв.
“праруської” спільної мови ніколи не було”.
Автори монографії зазначають, що українське друкарство започатковане в
середині XV ст., а не в останній чверті XVI ст. Воно розпочалося на 114 років раніше від появи федорівського “Апостола”. Першу друкарню у Львові ще в 1460 р.
заснував львівський міщанин, українець Степан Дропан. А першими українськими
книжками слов’янською мовою “з особливостями живої української мови” були
“Часослов” і “Октоїх”, які вийшли у 1491 р. Перша російська книжка в Москві
була видана через 73 роки – її надрукував у 1564 р. Іван Федоров, якому допомагав
білорус Петро Мстиславець. Проте згодом темний, розлючений натовп друкарню
спалив (мовляв, видання книжок – справа нечистого), а сам друкар дивом уникнув
смерті і змушений був шукати порятунку в Україні, де й продовжив свою діяльність.
Власне, під час вступу на престол Івана II, Московське князівство охоплювало
територію заледве 15 тис. кв. миль. Однак після падіння Константинополя, який
загарбали турки-османи, й розгрому Візантійської імперії, а також з укладенням
Флорентійської церковної унії очільники Московщини проголосили себе зверхниками всього православного світу.
“У 1472 р. папа римський Сикст IV поблагословив шлюб Івана III з Софією
Палеолог, племінницею останнього візантійського імператора Костянтина XI.
Відтоді до Москви потрапили візантійський герб – чорний двоголовий орел, бібліотека Софії і, що найнебезпечніше для сусідніх народів, непомірні амбіції на
статус вселенської, нічим необмеженої держави, – йдеться в “Історії російщення
українців”. – Експансіонізм і загарбання сусідніх народів освятила й обґрунтувала
формула “Москва – Третій Рим”, яка доповнювала відповідні наміри підпорядкувати собі усю спадщину давньоукраїнської держави – Київської Русі”.
Війну за цю спадщину Московщина вела з 1492 р. – підступно й жорстоко,
внаслідок чого Іван III та його син розширили територію Московського князівства
в 40 (!) разів.
Тож “спільна історія” – всього лише недолугий шовіністичний міф. Об’єктивно
треба визнати: впродовж багатьох століть український народ перебував під безжальним, кривавим ігом московської орди, яка послідовно нищила нашу націю,
лицемірно заявляючи, що жодної України взагалі немає й ніколи не було, є лише
“южная окраина России”, не існує й ніколи не існувало українського народу, а
отже, не може бути жодної української культури, а так звана українська мова –
“диалект великого и могучего русского языка”.
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Взагалі, яка може бути “спільна історія”, якщо одні й ті ж події та персонажі,
з огляду на віковічне прагнення українців здобути свою державність, трактуються
зовсім по-різному! Скажімо, ви не знайдете в сучасних російських підручниках з
історії бодай згадки про звитяжного захисника української справи – Костянтина
Івановича Острозького, котрий належав до найвидатніших полководців і політичних
діячів минулого. Він виграв велику кількість битв, деякі з яких мали міжнародне
значення. Польський ренесансний хроніст М. Стрийковський називав його “другим
Ганнібалом, Пірром, Сціпіоном руським і литовським […] чоловіком святої пам’яті
й надзвичайно прославленої діяльності”. Сім років Костянтин Острозький перебував
у московському полоні, але втік, скориставшись першою ж можливістю; повернувся
в Україну і знову отримав гетьманську булаву. Упродовж багатьох наступних років
він воював зі “степом”, здобувши блискучі перемоги над переважаючими силами
татар. А 8 вересня 1514 р., під Оршею, завдав нищівної поразки величезному
(80-тисячному) війську Московії. Ця подія спричинили значний резонанс у Європі,
але московські літописці звично сфальсифікували подвиг видатного полководця,
назвавши героя “ворогом Божим”. От вам і “спільна історія”!
Більшість іноземців, які у XV–XVII ст. побували в Україні і Москві, розрізняли “русинів” (рутенів, русів) та “московітів”, відмінності в їхніх звичаях,
поведінці, ментальності й способі мислення.
“Тоді, коли в Україні розвивалася освіта, ширилася наука, збагачувалася культура, народні братства творили, як на тепер, єдиний гуманістично-демократичний
національний Рух, Московія була темним, задушливим царством самовладного,
деспотичного правління, де культивували покору, “раболепие”, недовір’я до науки й освіти, поєднані з тупою ненавистю до всього чужоземного”, – наголошують
автори монографії.
Відомий історик і мандрівник Павло Алепський (з міста Алеппо в Сирії),
який у XVII столітті подорожував Україною разом з антиохійським патріархом
Макарієм III, так описав у деннику свої враження: “По всій Козацькій землі ми
помітили прегарну рису, що нас дуже дивувала: всі вони, за малими винятками,
навіть здебільшого їх жінки та дочки, вміють читати та знають порядок богослужби
та церковний спів. Крім того, священики вчать сиріт та не дозволяють, щоб вони
тинялися по вулицях. […] Дорога через Україну йшла здебільша серед численних
садів, що їм нема ліку, і ланів усякого збіжжя заввишки людини, неначе те море
безкрає, широке та довге. О, яка ця благословенна країна! Що за благословенний
нарід! Який він численний!”.
З України П. Алепський та патріарх Макарій III вирушили до Москви, де
перебували майже два роки. Від тамтешніх порядків враження знаного історика
суттєво інші: “всі вони, від великого до малого, мають п’яний темперамент, саме
– лукавство […] Життя москалів дуже зв’язане, та ніхто з чужинців не може
зносити цього, і людині все здається, ніби вона у в’язниці. Жарти та сміх стали
нам зовсім чужі, бо лукаві москалі підглядали нас і про все доносили. Бог хай
спасе нас і звільнить від них”. Це при тому, що патріарх отримав від московського
правителя щедрі подарунки!
Зате повернення додому через Україну стало напрочуд приємним: “Зворотньо
край козаків був для нас ніби наш власний край, а його мешканці були нам
сердечними приятелями. […] Цієї ночі ми спали на березі ріки (Дніпра. – С.
Д.), зовсім задоволені та спокійні, бо від тої хвилини, коли ми лише побачили
Печерську лавру, що здалеку виблискувала своїми банями, та як лише до нас до-
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летіли премилі пахощі цих цвітучих земель, наші душі затремтіли від радощів та
втіхи, серця наші порозкривалися, і ми розливалися в подяках Господові Богові.
Цілі два роки в Московії колода висіла на наших серцях, а розум був геть чисто
стиснений і придушений, бо в тій країні (Московщині) ніхто не може почувати
себе хоч трохи свобіднішим і задоволеним, хіба лише ті люди, що там виросли, а
всі інші, от хоча би ми, навіть ставши панами цілої країни (як патріарх!), ніколи
не перестануть бентежитися та відчувати в серці неспокій”.
Українці чітко відрізняли свої землі від “Московії”, називали себе “Руссю” (це
зафіксовано в зарубіжних джерелах) і мужньо боронили рідну землю від окупантів.
Нищівних поразок московському війську в 1618 р. завдали козаки на чолі з
гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдачним. Успіх українців був вражаючим –
московітів і царя Михайла Федоровича “взяв страх і вони не посміли виступити
проти “жахливого” Сагайдачного”. Як зазначав Я. Собеський, козацький гетьман
“вогнем і мечем спустошив […] неприятельські землі […] розніс страх свого імені
по всій Московії. Неприятель […] стогнав під його ударами…”. Де про це написано
у російських підручниках? Риторичне запитання…
Треба визнати: всі російські правителі – від можновладців XV ст. – до очільників Російської імперії (Петра I, Катерини II…) та одіозних вождів імперії
Радянської (Володимира Леніна, Йосипа Сталіна, Леоніда Брежнєва…) – були
запеклими ворогами України.
Немало лиха приніс нашому народу й канонізований Російською православною
церквою як святий кривавий суздальський князь Андрій Боголюбський (один з
архітекторів Московської держави), котрий у 1169 р. захопив, пограбував і спалив
Київ – “мать городов руських”.
Спростовують автори “Історії російщення українців” і загальновідомий міф про
подію 1654 р. в Переяславі, витлумачену офіційною російською історіографією як
“доленосне об’єднання в одній державі двох братніх народів”: “Б. Хмельницький
не розглядав союз з московським царем як єдину можливість досягти своїх державницьких планів. Зі свого боку цар Олексій не виглядав великим і щирим другом
гетьмана й України. […] тому 8 січня 1654 р. у Переяславі жодного двостороннього
документа не було підписано, отож термін “Переяславська угода”, чи “договір”
– це пізніша вигадка. Відбулися лише важкі переговори, під час яких московські
дипломати навідріз відмовлялися присягати за царя на вірність союзникові, хоча
українська сторона урочисто присягнула.
Проти заприсягнення московському царю виступив полковник Іван Богун і
ще низка полковників і старшин. Українська православна церква і митрополит
Сильвестр Косів не погодилися на залежність від Московського патріарха і не підтримали присяги, так само чинили жителі багатьох українських міст, Гадяцький і
Брацлавський полки. Так ухвала таємної ради гетьмана з генеральною старшиною
про союз з Москвою у складі 200 осіб викликала значний спротив і неприйняття.
Половина населення Гетьманщини не присягнула. За даними московської сторони
присягу склали 127 388 осіб. Західна Україна і південноукраїнські землі, а також
ті, що заселяли Запорозьку Січ, не брали участі в церемонії присягання взагалі.
А коли Московія в 1656 р. підписала сепаратний мир із Польщею, не допустивши на переговори у Вільно українських послів (яких сприйняли брутально,
“як псів коло церкви Божої”), гетьманський уряд розцінив таку політику як зраду
Москви. Тому в Чигирині вирішили розпочати переговори зі Швецією та іншими
державами, щоб укласти новий оборонний союз.
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Після смерті Богдана Хмельницького на захист українського народу став гетьман Іван Виговський, який 9 липня 1659 р. під Конотопом здобув велику перемогу
над московським військом. З цього приводу С. Соловйов писав: “царська Москва
затремтіла за власну безпеку; з наказу царя люди всіх станів поспішали на земляні
роботи для укріплення Москви. Сам цар з боярами раз у раз приходив дивитися
на ці роботи. Мешканці околиць зі своїми родинами й майном наповнили Москву,
пішла чутка, що цар виїздить на Волгу, у Ярославль…”. Московський правитель
своїм “урочистим маніфестом” проголосив Івана Виговського зрадником.
Досі (хоч минуло понад 300 років!) не знято анафему Російської православної
церкви з видатного гетьмана Івана Мазепи. Натомість Москва так і не наважилася офіційно засудити жахливий злочин сатрапа Меншикова, котрий у 1708 р.
спалив Батурин, знищивши 15 тисяч безневинних жертв. Тогочасні французькі
газети рясніли заголовками: “Жінки і діти на вістрях шабель”, “Страшна різня”,
“Руїна України”. “Французька газета”, часописи “Історичні листки”, “Історичний
Меркурій”, “Ключ кабінету” повідомляли, що “ціла Україна купається в крові […]
Меншиков уживає засобів московського варварства […] Всі мешканці Батурина
без огляду на вік і стать вирізані, як наказують нелюдські звичаї москалів”.
Упродовж 1709 р. Петро I примусив скоротити кількість студентів КиєвоМогилянської академії з 2 000 до 161, а кращі науково-педагогічні та просвітницькі
сили у складі 95 осіб забрати до Московщини. З’явилися царські укази про заборону друкувати книги українською мовою.
Тисячі українців загинули на будівництві Санкт-Петербурга. “… замість одного
вікна, котре-ді Петро прорубав в Європу, він позатикав ті вікна в Європу, котрі перед
ним були у нас на Вкраїні, – наголошував Іван Франко. – І коли через те у нас на
Вкраїні стало глухо і темно, всі найліпші наші сили йшли в центральне вікно і дусилися
і ниділи в нім, повертаючи свою працю на службу не своєму, а чужому народови”.
І нехай російська історіографія раз по раз виголошує чергові панегірики
“прогресивному” імператору, для нас він назавжди залишиться катом України,
синовбивцею і шовіністом, який з маніакальною наполегливістю виношував наміри
глобального поневолення й панування над світом. Щоб переконатися в цьому, досить прочитати “політичний тестамент” (верх лицемірства та цинізму!), складений
майбутнім імператором всеросійським одразу ж після перемоги в Полтавській битві.
Дякувати Всевишньому, тиран так і не втілив своїх “грандіозних” планів – помер,
і це достеменно відомо, внаслідок прогресуючого сифілісу, від якого останніми
роками життя страждав на конвульсії…
У праці “Звідки взялися і що значать назви “Русь” і “Україна” Л. Цегельський
заакцентував на тому, що “саме зміна етноніма дала московитам змогу присвоїти і
усі ті розмахом і багатством подиву гідні культурні та політичні надбання, що їх
створили в давніх часах мечем і словом сини Русі. Цар перейняв грецький термін
“Росія”, щоб так ідеологічно об’єднати Московщину з Україною. Слова “Русь” до
сеї цілі він тому не вживав, бо в Московщині слово “Русь” серед простого народу
не вживалося, а натомість на Руси-Україні (а так само в сусідніх країнах і в цілій
Європі) слово “Русь” означало тоді лише нашу, властиво, Русь-Україну. В цілій
Європі знали, що “Русь” – це край над Сяном, Бугом, Дністром, Дніпром, а зате
Московщину називали тоді в Європі не інакше як “Московщиною” (на латині:
Moscowita, по-німецьки: Moskowiten і т. д.).
Петро I бажав собі з’єднати Русь-Україну з Московщиною в одне тіло, але
так, щоби ясно було, неначе Московщина є осередком, а наша Русь-Україна лише
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прищіпкою до сего головного московського пня. Ось тому вхопився він до слова
“Росія”, уживаного в тих часах деякими нашими церковними писателями (а невживаного ні серед народу нашого, ні серед народу московського) та назвав тим
словом цілу свою Московську державу, в якої склад входила вже і Україна з лівого
боку Дніпра. План його був ясний – аби під новою назвою злучити хитро в одне
тіло Московщину і властиву Русь-Україну”.
“Якщо у корінній Московії терміни “Россія” і “русскіє” поступово почали
вживати, то історична Русь ніяк не могла сприйняти накинуту їй принизливу назву “Малоросія”, а русини нізащо не хотіли перетворюватися на “малоросів” і
розчинитися в “общерусском море”. Необхідно було продовжити своє історичне
буття під іншим іменем, яке гарантувало б їхню національну ідентичністьі і не
давало б змоги московським маніпуляторам спекулювати на спорідненості назв
“Русь” і “Росія”, “русини” і “русскіє”, – аргументують автори монографії. – Щоб
зірвати смертельно небезпечний асиміляторський натиск московського царизму,
його тактику мімікрії в етнонімічній термінології, було вирішено увести нові назви:
Україна, український, українці. […] Перехід від самоназви “русин” до етноніма
“українець” зіграв колосальну дезінтегруючу роль у лоні самої російської імперії,
оскільки завдав вирішального удару по імперській московській ідеї “единого русского народа от Камчатки до Карпат”.
“В умовах московської неволі це мало величезне значення для утвердження національної ідентичності українського народу, – вважає Іван Паславський. – Можна
з повним правом сказати, що утвердження єдиного національного імені допомогло
Україні вистояти і зберегтися в часи совєтського лихоліття і під цим іменем повернутися на історичну арену вже як суверенна незалежна держава”.
Даруйте за розлогі цитати – щиро прагну зацікавити широкий загал читачів
розумною й такою важливою для мільйонів українців книжкою. Переконаний: з
нею неодмінно повинні ознайомитися вчителі та політики. “Історія російщення
українців” має стати настільною книгою для нашої молоді. Монографія львівських
науковців варта державної підтримки. Її необхідно видати значно більшим накладом – як суспільно значущу книгу, перекласти іноземними мовами: англійською,
російською, німецькою, французькою, польською… Провести презентації за кордоном, які, безперечно, викличуть резонанс і сприятимуть покращенню іміджу нашої
держави в світі. Власне, дослідження Василя Лизанчука та Миколи Рожика гідне
Національної премії України імені Тараса Шевченка.
Сергій Дзюба
Сіверянський літопис. – 2011. – № 4. – С. 122–127.

ПОДИВІМОСЬ ПРАВДІ У ВІЧІ!
Коли говоримо про відносини Росії і України, доречним буде вислів: “Історію
пишуть переможці”. Адже саме так і сталось із справжньою історією України. І
незаперечним доказом цього є книга Василя Лизанчука і Миколи Рожика “Історія
російщення українців”. У школі, а згодом в університеті, ми вивчали історію
України частинами, вона була розтягнута на роки. Тому нам іноді важко уявити
цілісну її картину, а отже і правильно проаналізувати. Автори цієї книги саме це
і зробили, вони цілісно відтворили історію України. Червоною ниткою в ній позначена ідея російщення українців, котра тягнеться з давніх часів.
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Навіть людям, котрі вважають, що досконало знають історію України і Росії,
буде цікаво прочитати цю монографію. Вона ніби ковток свіжого, нового повітря,
на який ми, можливо, чекали і сподівались. Тут, на перший погляд, подано прості факти, логічні події, а якщо придивитись ближче, то можна побачити поряд
із рідною історією свідому загарбницьку політику Росії. Сьогодні, коли ми маємо
демократію, або ж, якщо хтось із цим не погодиться, маємо можливість здобути
її, такі книги є рушійною силою до пошуку глобальнішої істини. “Хто не знає
минулого, той не вартий свого майбутнього”, – то перед тим, як йти вперед, варто
оглянутись, задуматись. І ми маємо чудову нагоду це зробити; потрібно лише відкрити книгу “Історія російщення українців” і прочитати.
Актуальність теми є беззаперечною. Адже мета наших предків здійснилася –
незалежна Україна існує, а нашим завданням є тільки розбудувати її, відновити
історичну пам’ять народу, ще раз і ще раз, повертаючись до болючих питань нашої
історії, донести до кожного громадянина України.
Мене дуже турбує, що у нашій столиці, “матері городів руських”, майже все населення говорить російською мовою. Чому так? Тому, що дитячі садки, школа, вищі
навчальні заклади, батьки виховали їх цією мовою. Чимало зросійщених українців
у цьому не винні. Багато хто з них хоче і вчить українську мову. Тому завдання
свідомих українців – донести до наших духовно, морально і національно скалічених
братів справжню історію, допомогти збагнути їхню сутність і призначення.
Ми, журналісти, повинні займатися дослідженням таких питань; нас вчили,
що журналістика формує громадську думку. Отже, наше покликання – допомогти
людям самостійно дійти правильного висновку, зацікавити їх вивчати історію свого
народу, і, головне – навчитись думати, а не просто споживати інформацію. Тільки
мисляча людина може зруйнувати стіну стереотипів і віднайти в світовому хаосі
інформації зерно істини. Але це тільки початок. Потрібна важка праця, щоб це
насіння проросло і дало плоди. А також бути готовим до того, що, можливо, нам
особисто, цих плодів скуштувати не доведеться. Це зроблять наші нащадки, котрі,
як ми зараз, дістануть у спадок нову Україну.
А щодо насаджуваної ворогами думки, що українці добровільно відмовились
від своєї національності, то це від лукавого. Книга Василя Лизанчука і Миколи
Рожика “Історія російщення українців” є сміливою відповіддю лжеісторикам і
лжеполітикам. Людина істота дуже цікава, її зовсім не важко заінтригувати, дати
поштовх, вказати на щось нове. Таким кроком і є подібні праці. Це не просто
виклик, це матеріал для роздумів, подразник для “впливових” умів, котрі спроможні змінити щось не словом, а ділом. Історія знає багато великих українців,
котрі торкнулись долі своєї держави і вивели її на пряму дорогу. Можливо, це
було ненадовго, але вони прагнули, боролись і помирали. В книзі “Історія російщення українців” ми знайдемо відповідь на багато запитань. Зокрема, пояснення
дій Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Степана Бандери. Адже і вони були
людьми, котрі схильні помилятись. Коли в твоїх руках доля нації, її шанс на самоствердження – це надзвичайна відповідальність, і навіть великим вона не завжди
під силу. Але ми не маємо права їх засуджувати, адже вони жили в іншій епосі,
в іншій Україні, навіть в іншій Європі. Тоді панували свої настрої і своє бачення
майбутнього. А нам варто залишити їх у спокої, просто проаналізувати історію і
тоді побачимо скільки у ній є білих плям, а скільки виправлень рукою Москви.
Чотири частини монографії охоплюють чотири періоди з життя нашої України.
Бачимо, що чим ближче до сучасності, тим більше стає помітним результат впливу
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Росії. Це пов’язано із більшими можливостями обміну інформацією, але, як не прикро визнавати, також із тим, що наша стійкість дала тріщину. Нація, котру гнобили
століттями здалась, вона впустила в себе вірус, котрий руйнує її зсередини. Нам
вперто заявляють, що ніякої української мови, нації і культури немає. А ми починаємо вірити. Але є люди, котрим не так просто щось вкласти в голову, і це тому, що
вони мислять. На таких стійких до впливів людей і розрахована ця книга. Є певна
частина нашого суспільства, котра справді жива, вона розвивається і не піддалась
впливу сучасного світу, котрий прагне тільки фізичного комфорту. Цих людей ми
називаємо інтелігенцією. Цей, дозволимо собі так назвати, стан душі не вимірюється
освітою і матеріальним благополуччям, – це результат інтелектуального розвитку.
Однією із нових проблем українського народу є вплив світової глобалізації.
Саме це явище є перепоною для розвитку національної культури у начебто вже
вільній державі. Нам знову нав’язують щось чуже, щоб нас легше було використовувати, як матеріал для побудови інших держав. Давно відомий факт, що український інтелект є популярним, за кордоном його з радістю купують. А ми замість
того, щоб будувати власну державу, їдемо туди, де нас не поважають. Щоб цього
не сталось із нашими дітьми, ми повинні навчати їх на правдивій історії України.
Героїчне минуле повинно постати знову перед українцями, але уже в новому світлі,
не крізь призму чужих імперських амбіцій, а через власні інтереси і власну гордість.
Книга В. Лизанчука і М. Рожика є дуже сміливим кроком із погляду на те, що
автори переглядаючи історію, вказують нам на наші помилки. А ми, своєю чергою,
повинні зрозуміти і визнати, що саме колись наші прадіди вчинили неправильно,
і зробити все можливе, щоб це не повторилось.
Приємно, що у сучасній науково-публіцистичній культурі є такі вагомі твори,
як монографія “Історія російщення українців”. Ця книжка стосується кожного
українця. Спонукає до головного – не дати вогнику національної ідеї погаснути.
Нашим завданням, як журналістів, є підхопити естафету пошуку правди і зробити
свій внесок в спільну справу будування української України.
Катерина Зінченко
Студентка V курсу
факультету журналістики
Львівського національного університету
імені Івана Франка
Журналіст України. – 2011. – №7. – С. 40–41.

НЕ ЗНЕХТУЙМО УРОКАМИ МИНУЛОГО!
Монографія “Історія російщення українців” присвячена українсько-російським
взаєминам, розкриває московську політику загарбання та колоніального гноблення
в Російській імперії і СРСР, осмислює методи і форми російщення українців, процеси геноциду, лінгвоциду та етноциду.
Нині, коли всі наші прагнення спрямовані на розбудову правової, посправжньому демократичної, незалежної Української держави, правда історії повинна стати застереженням до вияву будь-якого волюнтаризму, будь-якої сваволі
щодо власного народу. Ми просто не маємо права знехтувати уроками минулого.
Українському народові, який упродовж століть виборював свою незалежність і
сьогодні нарешті її має, випало долати шлях неймовірних смертоносних потрясінь,
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тяжких випробувань і докласти надлюдських зусиль у протистоянні навалам і пошестям, віковому уярмленню і духовному гнобленню, навіть фізичному нищенню.
Це спричинило деформацію історичної свідомості. І як би хто сьогодні не протиставляв українців заходу і сходу, Україна як держава є, вона відбулася, вона живе.
Чому ж західних українців дехто вважає і не українцями зовсім?
Говорити про відмінності “західняків” і “східняків” підстав немає. А ось деяка
різниця між ними існує. В чому ж вона полягає і як з’явилася?
На сході України мало хто може пояснити (так нас учили), що таке Галичина,
Волинь, Буковина, Закарпаття, які складають Західну Україну. Найглибшою національною свідомістю серед цих регіонів та й серед інших областей України відрізняється населення Галичини (сучасна Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська,
Чернівецька області). Саме тут завжди жеврів і за сприятливих умов першим
розгорявся вогник української державності, незалежності і соборності.
Кожна із сусідніх держав, що окупувала той чи інший регіон України після
татаро-монголів, намагалася (за винятком Литви) асимілювати українців. Російська
асиміляція велася і силою, і “добровільно”. Прикладом силового методу може бути
введений в 1933 р. у РРФСР порядок, згідно з яким українцями записували лише
громадян, які народилися в Україні.
Українці – як народ збереглися, але значна його частина втратила національну свідомість і навіть гідність, вміння жити самостійно, самому дбати про себе,
спиратися на власні сили і обирати власну долю. Натомість набула якоїсь інфантильності і безпорадності.
Усе це певною мірою стосується і “західняків”, але яскравіше і багато частіше,
безперечно, проявляється у “східняків”, і не тому, що там первісно були якісь інші
українці – ні! А лише тому, що на сході комуністична система переломила три
покоління людей, а на заході – лише два, що “східняки” зазнавали зросійщення
понад три століття, а більшість “західняків” – лише півстоліття, що “східняки” в
Російській імперії не знали демократії, а старшому поколінню “західняків” вдалося
скуштувати її на практиці.
Двадцять років існування незалежної Української держави засвідчує: боротьба
за утвердження української ідентичності триває. Значна частина суспільства не
розуміє значущості повернення українській мові та культурі належного їм статусу. Втім, залишається фактом одне – процес нищення українства був тривалим
і сильним. Не викликає сумнівів, що проблема, яку досліджують В. Лизанчук і
М. Рожик, є актуальною і важливою не тільки для вітчизняної, а й для світової
громадськості. Оцінити наслідки нищення української культури, мови, російщення
українського народу імперською та радянською владою і дати їм належну оцінку
стало можливим лише у посттоталітарний період, коли Українська держава стала
незалежною. На основі великої кількості історичних та сучасних наукових джерел
обґрунтовано і комплексно досліджено функціонування української мови як державної в освіті і політиці. Зроблено вдалу спробу виявити і узагальнити зовнішні і
внутрішні причини виникнення мовно-політичної проблеми в Україні, правових та
політичних механізмів її вирішення. Варто відзначити, що дослідники використали
велику кількість архівних матеріалів.
Автори висвітлюють наукові підходи, які вони пропонують застосовувати для
поліпшення мовно-політичної ситуації в Україні та зміцнення української державності. Монографічне дослідження, яке є особливо необхідним і своєчасним, має
чітку структуру.

390

Враховуючи вище зазначене, ця монографія має надзвичайну наукову цінність,
оскільки проблеми, які порушили її автори, мають велике значення для подальшого
збереження Української суверенної держави та її розвитку. Разом з тим, вказана
праця є вимогою часу, а також дослідженням з високим рівнем достовірності. У
процесі дослідження отримано нові теоретичні результати, використання яких
сприятиме вирішенню сучасних проблем у мовно-політичній сфері, а також у подальших наукових розробках з історії України та політології.
Сильний патріотичний дух В. Лизанчука і М. Рожика супроводжує кожен рядок у цій книзі. Це може послужити хорошим прикладом для молодого покоління.
Кожен, хто прочитає монографію “Історія російщення українців”, не залишиться
байдужим до того, про що тут написано, і можливо усвідомить, що для нього означає країна, в якій він живе і її майбутнє. Українська єдність потрібна українській
нації сьогодні, вже, в цю ж хвилину. Кожен українець, свідомий громадянин
України повинен взяти собі за правило основну заповідь – не боятися будувати
українську національну демократичну державу, україноцентричне громадянське
суспільство. Усвідомити українські цінності і зробити свій вагомий внесок у розвиток україноцентричного громадянського суспільства, в побудову української
національної демократичної держави – значить забезпечити собі і своїм нащадкам
достойне українське майбутнє.
Олеся Коткевич
		
Cтудентка V курсу
факультету журналістики
Львівського національного університету
імені Івана Франка
Слово Просвіти. – 2011. – 11–17 серп.

МАЙСТЕРНІСТЬ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ ТВОРИТЬСЯ
ГЛИБОКИМИ ЗНАННЯМИ
Україна ХХІ століття переживає процеси відновлення й утвердження своєї
державності у новітньому розумінні, обтяженому протистоянням внутрішніх і
зовнішніх антиукраїнських сил, ненависть і озлоблення яких спрямоване проти
національного поступу та позитивних соціальних змін. Боротьба за глобальну демократію, яка розгортається у світі, помітно впливає на усвідомлення й глибину
розуміння закономірностей і особливостей українського історичного шляху, необхідності рішучого й остаточного вибору, щоб забезпечити гідне майбутнє мільйонів
громадян України. Йдеться не тільки про розуміння суспільством привнесених і
назрілих проблем та їх подолання, а й про чітку перспективу, яку українці визначають для себе у розбудові держави, мови, культури, міжнародної політики й
підтвердження свого вагомого місця у світовій цивілізації.
При таких реаліях сучасності доленосного значення набуває діяльність національних інтелектуальних сил, особливо засобів масової комунікації, які здатні у
загальнодержавному масштабі ефективно поширювати серед людей правду, корисні
знання, визначати необхідні соціально-національні орієнтири, засадничі положення
солідарності та всенародного єднання.
Україноцентричним, патріотичним ЗМІ під силу критично викривати лжепророків, лжефахівців, політичних спекулянтів і шахраїв, які не перестають розплоджу-
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ватися й тягнутися до владних структур. Інтелектуально сильні, відповідальні та
об’єктивні засоби масової інформації здатні належно відповісти на ворожі інсинуації
щодо України і українства у друкованих, аудіо і відеозасобах інформації, прорвати
навмисну закритість окремих регіонів для справді патріотичної національної преси,
для доступу аналітичних матеріалів, об’єктивних новин та критичних публікацій.
На початку третього десятиліття української незалежності очевидним стало те, що
підготовка високопрофесійних, якісних в інтелектуальному відношенні гуманітаріїв,
зокрема журналістів, є надважливою національною і загальнодержавною справою.
Серед університетських науково-педагогічних кадрів є ті, хто відповідально й
корисно займаються вихованням молодих журналістів на основі новітніх досягнень
науки, сучасної педагогіки й методики, цінного особистого практичного досвіду.
Гідним прикладом успішного розв’язання сучасних завдань університетської освіти
та її практичного застосування стало видання нового підручника завідувача кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету імені
Івана Франка Василя Лизанчука1. Автор – досвідчений науковець, педагог (він
доктор філологічних наук, професор, заслужений журналіст України, академік
Академії наук вищої освіти України) – наголошує на тому, що молодь, яка обрала
своєю професією сучасну журналістику, мусить розуміти такі її особливості: вона
є “специфічним видом суспільної діяльності, має духовно-прикладний характер”
й складається з таких компонентів як мужність, сміливість, тобто “морально-громадянських”, оперативність, розуміння актуальності, освіченість та літературне
уміння. При цьому високий професіоналізм виростає на глибинних моральних
якостях, на внутрішній переконаності й позитивній енергетиці. Це дозволяє журналісту впливати на масову свідомість, досягати морально-духовної влади над
людьми. Виходячи з таких ключових міркувань, у підручнику розкривається як
методика підготовки журналіста-спеціаліста, так й інтелектуально освіченої, авторитетної особистості з державницьким мисленням.
Кожний із п’яти розділів “Журналістської майстерності” виокремлює навчальну проблему, яку повинні засвоїти студенти. У першому розділі вони можуть ознайомитися з засадничими поняттями, які є важливими для професійної
діяльності, зокрема з’ясувати для себе в чому полягає базовість журналістського
інформаційного повідомлення, як компонуються матеріали, які йдуть до реципієнтів. У наведених рекомендаціях автор вказує як із мозаїки фактів обсербувати
суттєві означення і зрозуміти в чому цінність і відповідальність журналістської
праці. Перед студентами розгорнуто, з усіма її тонкощами і секретами, технологія
набування важливих складових журналістської майстерності, принципи і функції
діяльності ЗМІ. Це дає можливість “цікаво і переконливо втілювати власні думки
і думки співрозмовників у стислій і досконалій формі, домагаючись певних духовних і практичних результатів”. Довірливим і цінним є посилання на власний
досвід автора, здобутий за роки праці в різних газетах, на Івано-Франківському
обласному та Українському радіо. Таке переконливе унаочнення теоретичних положень і методичних засад підготовки студентів, набуття ними уміння формувати
у широкого загалу “національно-гуманістичний світогляд, державницьке мислення”
є вельми корисним з огляду на набування професійних умінь і можливостей. По
суті, журналіст багато в чому забезпечує самореалізацію особи, утвердження її
1
Лизанчук В. Журналістська майстерність : підручник / Василь Лизанчук. – ЛНУ
імені Івана Франка, 2011. – 376 с.
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прав і свобод, їхній захист. Він бере на себе патріотичну відповідальність за долю
народу і Української держави.
Навчитися шукати інформацію, всебічно аналізувати її, щоб із “лавини фактів”
вибирати лише справді нові, вагомі, цікаві і корисні для суспільства й розуміння
процесів, які в ньому відбуваються – такі завдання постають перед студентами.
У підручнику вони можуть знайти чітко окреслені рекомендації як їх втілювати у
практичній професійній діяльності, а також домогтися ефекту живої присутності
й об’єктивності оцінок і висновків.
Окремий параграф “Вчимося із фактів добувати думки” предметно, на численних
прикладах практичної роботи розкриває те, як студенти мають опанувати радіожурналістику і які особливості має тележурналістика. Наведені в тексті хрестоматійні
матеріали ілюструють важливі складові навчання. Автор наголошує на тому, що
визначальним для опанування специфікою і секретами журналістської майстерності
“є уміння бачити і розуміти побачене” на основі широти поглядів на явища, чітко
вловлювати органічний зв’язок між ними, закономірність їх появи і розвитку. “Як
політолог, як і соціолог” журналіст повинен оволодіти умінням прогнозу, що є чи
ненайскладнішим і водночас найпотрібнішим у сучасній журналістиці.
Доцільно опредметнюють методичні положення підручника, наведені на його
сторінках публікації Віктора Грабовського “Будьмо сильними і мудрими!” і Галини
Левицької та Ірини Ящембської “Культура – під загрозою! Дещо про дотримання
журналістської етики”. Вони є добрим прикладом професійної компетентності, небайдужості до соціальних питань, відстоювання моральних принципів й актуальних
позицій. Це приклад, на якому можна вчитися і який можна наслідувати. Такий
методичний підхід є корисним і ефективним з огляду на досягнення професійної
підготовки і науково-теоретичної зрілості. Загалом насиченість підручника живими
прикладами журналістської праці робить його доступнішим для глибокого розуміння й засвоєння базових положень майбутньої професії. Очевидно, що автор
зумів знайти синтезований спосіб репрезентації засад і особливостей творчої праці
журналіста.
Василь Лизанчук націлює студентів формулювати питання так, щоб вони передбачали розгорнуту відповідь. Жанр інтерв’ю вимагає високої відповідальності
і чіткого попереднього планування, щоб досягти глибокого розкриття дійсності.
Прикметно, що у підручнику реалізовано одну із найважливіших і засадничих навчально-педагогічних можливостей – показ на численних конкретних прикладах
як розслідувати науково-теоретичні настанови щодо оволодіння інструментарієм
журналістської професії, чітко визначити особисті творчі орієнтири.
“Для журналіста немає зайвих знань” – така назва параграфа, в якому розглядається як журналіст впливає емоційно на читачів, глядачів, слухачів через
характеристику особистості співбесідника, розкриття його внутрішнього світу,
передачі його думок, прагнень, настрою. Отож студенти, готуючи свої інтерв’ю та
інші матеріали для оприлюднення, мають у підручнику готові приклади. Це багато
сторінок інтерв’ю студентів (Ірини Процик з професором кафедри радіомовлення і
телебачення, академіком АН ВО України О. А. Сербенською, Оксани Романенчук
з професором В. Лизанчуком, яке було опубліковано в газеті “Коломийські вісти”, Оксани Бідюк з редактором газети “Ратуша” Миколою Савельєвим та ін.).
Зміст цих інтерв’ю переконує в умінні студентів знаходити неординарні і життєві
проблеми й ставити відповідні запитання. Відсутність штампів, будь-яких пропагандистських підходів, – натомість енергійна динамічність, високий рівень про-
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фесійної культури і значні літературні якості служать добрим наочним прикладом,
оволодіння фахом журналіста.
У ІІІ і ІV розділах зв’язано і послідовно розкриваються місце і значення
інформаційного та аналітичного жанрів у професійній діяльності, а також цінність коментаря. Автор розкриває підходи до вибору тематики коментування й
визначає рекомендації студентам щодо якості вибору тем, як домогтися повноти
їх розкриття, зважаючи на реальні факти й типові явища у різних сферах життя
суспільства. Коментатор “інтерпретує та оцінює актуальність події, висловлені
думки, розкриває певну позицію”. Він “не лише зіставляє погляди, а й осмислює
та пояснює передісторію і контекстні зв’язки”. Коментуються, зазвичай, важливі
соціально-політичні проблеми, дії і зміни, які торкаються й хвилюють широкі
кола суспільства. У підручнику наголошується на необхідності врахувати те, що
проблемний коментар це реакція на сучасні події, на типові факти й важливі тенденції. “Цінність коментаря у свіжості думки, оригінальності суджень і висновків,
точності і образності слова”. Нудне розжовування й повторення загальновідомого
вбиває гостроту й силу коментаря. Ці міркування професора В. Й. Здоровеги автор підручника ще раз нагадує майбутнім журналістам як необхідну засаду їхньої
професійної відповідальності, а також, як писав І. Франко, “суспільної совісті”,
“суспільної моралі”. Назва параграфу “Переконлива сила коментаря” окреслює
як ефективність такого виду журналістської творчості, так і масштабні можливості
поєднання слова і діла, а також виразу духу свободи і непохитного дотримання
об’єктивності і правди в публічній дискусії.
Відповідні рекомендації пропонуються студентам для освоєних навиків коментування. Так студенти ІV курсу аналізували й коментували статтю письменника
Олександра Сизоненка “Спитай: Хто ми?”, в якій гостро ставляться питання про
сучасний стан України, її майбутнє та про роль засобів масової інформації в суспільному і особливо в духовному і культурному житті. Студентські коментарі, що
звучали по Львівському обласному радіо і опубліковані на шпальтах газети “Голос
України”, показують глибоке розуміння й переживання коментаторів за стан справ
у державі, спроби донести до суспільства позитивне бачення складних проблем.
Студенти показали аналітичність мислення, виваженість оцінок і висновків. Загалом
це вияв тієї виняткової місії журналістики, яка несе потужний виховний потенціал,
а не лише розважальний заряд чи примітивне зомбування.
У параграфах “Катехизис кожного українського журналіста”, “Національна
ідентичність – фундамент розвитку української України” і “Громадянська відповідальність працівників засобів масової комунікації” В. Лизанчук розкриває
студентам значення таких фундаментальних націє- і державотворчих цінностей, як
мова, культура, дух і воля кожної особистості, національна ідентичність, глибоке
розуміння національної історії, громадянська позиція. Він підкреслює важливість
розуміння того, що “мова є своєрідним синтезом усього національно-державницького”. Вона виходить за безпосередні лінгвістичні межі й в умовах відновлення
української державності відіграє роль гострого політичного, соціального й ідеологічного знаряддя. Вона формує націю, тому збереження і розвиток мови скріплює
фундамент державної самодостатності й самоцінності.
Майбутній журналіст покликаний наполегливо оволодівати силою й проникливістю слова. В умовах затятої боротьби за український інформаційний простір, наступу на свободу слова, переслідувань і насильства над журналістами громадянська
відповідальність й відстоювання та забезпечення належного статусу державної мови
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набуває загальнонаціональної і загальнодержавної ваги. Адже ліберально-антиукраїнські, жорстоко-антиукраїнські та паталогічно-антиукраїнські сили – новітня
тріада, яка обслуговує інтереси імперських, шовіністичних верхів сучасної Росії,
використовуючи усі попередні “надбання” російської імперії та СРСР в нищенні
українства. Численні висловлювання студентів, які уважно осмислювали ці непрості реалії, добре використані в тексті підручника. Вони підтверджують те, що
молодь розуміє ці проблеми й гостро на них реагує, а з другого боку такі статті як
“Неоціненний скарб народу” Ольги Детюк, “Усі ми – українці” Оксани Гілети,
“Коли ми єдині – нас не побороти!” Анни Мельник, “У своїй хаті – своя правда”
Марії Паращак та інші, що подані у підручнику, мають далекосяжний виховний
потенціал. Адже незаперечно підтверджують унікальну виховну роль журналістів
у сучасних умовах, показують їхню силу в подоланні політико-ідеологічної та морально-психологічної кризи. Їхня позиція заперучує будь-які маніпуляційні вигадки
сучасного політикуму, ілюзії дискусій, набридливу й все очевиднішу нікчемність
засмальцованих стереотипів. Студіюючи наведені публікації, студенти мають можливість переконатися в тому, що існує національно відповідальна критична частина
українського суспільства, яка діє так, щоб морально і політично очистити життя
народу. Адже давно відомо, що “для смертних немає нічого недосяжного”. У вересні 2011 року на ТВі стартував телесезон “Правда об’єднує”, а М. Княжицький
конкретизував це гасло: “Усе може гарантувати тільки правда”. Все це співзвучно
з тими навчальними завданнями, які визначені у рецензованому підручнику. Якщо
“соціальна відповідальність є основним аспектом у створенні масового продукту”,
яким є соціально важлива інформація, то ті, хто творить її, зобов’язані дотримуватися правди й розуміти, що це є загальне благо для суспільства, для нації.
У IV розділі підручника “Найпрезентабельніший жанр” розглядаються різноманітні методи аналізу для пізнання дійсності, визначена ієрархія способів
жанрового відтворення подій і процесів та їх осмислення. “Щоб заслужити довіру
читачів, глядачів, слухачів, журналіст-аналітик повинен грунтувати свої висновки
на якомога більшій кількості достовірних фактів, бути максимально об’єктивним і
неупередженою викладати різні погляди, не нав’язуючи, а підводячи свого колективного співрозмовника до відповідних висновків”. Таку настанову для осягнення
сутності професії журналіста дає професор В. Лизанчук.
Методика підготовки художньо-публіцистичного жанру – нарису, радіонарису,
телевізійного нарису націлює студентів на конкретно-образне, аналітичне мислення,
яке наближає до осягнення істини й оволодіння правдою. Готуючи радіонарис,
який синтезує в собі публіцистичні й художні прийоми та засоби відображення,
журналіст має прискріпливо й докладно вивчити реальну дійсність, щоб розкрити
актуальну, важливу подію, характер сучасника у його справах і прагненнях, показати історичність і масштабність подій через реалії повсякденного життя, пересічні
дії й поведінку людей. Для досягнення об’єктивності й правди усі засоби нарису
потрібно підпорядковувати досягненню цієї мети. В такий спосіб реалізуються завдання поширення прогресивної національно-гуманістичної ідеології, яка здатна
викликати актуальні думки й спонукати до наполегливих позитивних дій, розширення горизонтів в осмисленні повсякденного статусу речей. Як цього досягти на
практиці, переконливо показують надруковані у підручнику радіонариси різних
авторів. Впливаючи на формування суспільної думки, викриваючи заложені стереотипи, усякі політичні побрехеньки й недолугості, журналістика може очистити й
оздоровити сприйняття реальності, широко розповсюдити нові конструктивні ідеї й
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одночасно сприяти вихованню, зокрема політичному, широкого загалу. Такі базові
поняття мають місце на сторінках підручника. Власне про це йдеться у параграфах
“Діапазон журналістського бачення у статті (радіобесіді)” і “Актуальні проблеми
в полі зору майбутніх журналістів” п’ятого завершального розділу.
У газетах і журналах публікуються публіцистичні, полемічні, науково-просвітницькі, проблемні статті, замітки публіциста, що відкриває великі можливості
як для творчого самовираження, так і потужного позитивного впливу на широкі
кола громадськості, втягування їх у корисні дискусії, що сприяє формуванню відповідного ставлення до соціальних реалій, політичних процесів, українського державницького мислення. Різноманітний ілюстративний матеріал, приклади умілого
осмислення у статтях, радіобесідах, телевізійних бесідах актуальних і знакових
подій є промовистими й виконують важливу функцію наповнення навчального
процесу різноманітними елементами практики; разом з тим вони насичують академічні заняття великою емоційністю, що дає високий ефект і корисний кінцевий
результат. “Творімо національний дух патріотизму” Оксани Ігнатенко, “Ми мусимо серцем почувати свій ідеал...” Ірини Шевчук, “Федералізм в українському
контексті: бути чи не бути?” Оксани Горак, “Націоналізм без стереотипів” Галини
Андрусів – це лише декілька із вміщених у підручнику матеріалів, автори яких виявляють неординарне, інтелектуально виважене сприйняття й розуміння непростих
соціально-політичних змін й сучасних національних реалій. У підручнику вони є
складовою частиною наочного освоєння науково-теоретичних положень, матеріалів
та засобів професійної роботи.
Підручник має продуманий методичний апарат: покажчик імен, предметний
покажчик цікаві додатки (рецензії В. Лизанчука на навчальні журналістські матеріали студентів), запитання для самоконтролю й завдання для самостійної роботи – виважені й методично доцільні. Для позааудиторної підготовки студентам
пропонується список літератури, знайомство з якою суттєво доповнює й поліпшує
засвоєння матеріалу визначеного програмою курсу.
У “Післямові” автор застерігає майбутніх журналістів від сприйняття інформації лише як товару для просування будь-якою ціною і закликає пам’ятати, що
свобода слова й діяльності ЗМІ не сумісні з безвідповідальністю, нахабством,
політичним кілерством, зневагою до національних інтересів українців. Професор
В. Лизанчук наголошує, що національна свідомість, державницьке мислення,
патріотизм, моральна стійкість і глибока духовність – повинні бути основними
засадами високої відповідальності, компетентності й професійної етики сучасних
українських журналістів.
Творчо підносячись над марнославством, пристосуванством ницістю і низькопоклонством, журналіст зможе реалізувати своє покликання з принципових позицій,
з висоти національних світоглядних цінностей. Він має підносити голос морального
протесту проти тотальної брехні, приниження нації й держави.
Буквально кожна сторінка підручника “Журналістська майстерність” спонукає студента перейматися тим, як уникнути схоластики, сірості, нудьливості й
безпредметності, що дуже шкодять журналістиці. Йдеться й про те, як позбутися
інерції старого, яка блокує національне, прогресивне, блокує навіть окремі регіони
країни від правдивої інформації про українську історію.
Загалом навчально-методична праця В. Лизанчука втілена у підручнику
“Журналістська майстерність” заслуговує високої оцінки. Вона допоможе студентам
ефективно оволодіти необхідними знаннями і навиками. Такого кшталту публіка-
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ції є новим вагомим вкладом у сучасний навчально-виховний процес. Недаремно
підручники вважаються важливим національним надбанням. Вони допомагають
культивувати в суспільстві корисні знання й виривати людей з потемків і мороку
неуцтва, зрушити з тупцювання на місці й рухатися шляхом поступу. “Нехай будуть
із волі Твоєї слова моїх уст...” (Псалом 18, 15, с. 677) Така етична настановленість
підручника, бо слово чесного журналіста творить і захищає правду, морально й
духовно підносить людину, все суспільство.
Микола Рожик
Кандидат історичних наук,
доцент кафедри нової
іновітньої історії зарубіжних
країн Львівського національного
університету імені Івана Франка
Журналіст України. – 2011. № 11. – С. 27–30.

СИЛА ШЕВЧЕНКОВОЇ ПРАВДИ
Волею Небесного Провидіння українцям визначено національних проводирів
і духовних світочів, котрі у найскладніших історичних випробуваннях вказували
народу шлях виходу із пригніченості й безнадії до віри у кращу долю, кріпили
непохитне переконання у велике майбутнє українства.
Тарас Шевченко, 200-ліття від дня народження котрого у 2014 році відзначала
Україна й усі люди доброї волі, належить до тих постатей, котрі як у національному, так і світовому вимірі є найвідомішими, загальновизнаними. До сказаного
і написаного до цієї дати долучилася і праця українського дослідника, доктора
філологічних наук, професора, завідувача кафедри радіомовлення і телебачення
Львівського національного університету імені Івана Франка Василя Лизанчука1.
Видання «Шевченкове Слово» з перших сторінок захоплює спресованістю тексту й
прозорою дохідливістю думок та ясністю змісту. У передньому слові до нього професор
І. Крупський слушно наголошує, що про Т. Г. Шевченка написані численні різноманітні
праці, які репрезентують його у цілому світі, але чи можуть українці ХХІ століття сказати, що знають яким він був насправді, чи наповнилися вони його глибоким змістом і
розумінням національної сутності і місця українців в історії і у сучасному світі?
Автор «Шевченкового Слова» розуміє і розкриває його несхожість з ким би
то не було, заглиблюється у мотиви самовідданості народу національній справі.
Робить успішну спробу розкрити Шевченкове розуміння універсальних закономірностей поступу та історичного призначення українства. Своєчасність і громадянська
важливість такого аналізу очевидна, адже ідеологічна боротьба навколо творчості
Т. Г. Шевченка не припиняється.
Оскаженіла антиукраїнська боротьба путінського режиму не тільки множить
нелюдське хамство російських правлячих верхів, а прямим застосуванням підривних
інформаційних засобів і збройних сил загрожує існуванню Української держави
й українства. Автор нагадує про певну традиційність людиноненависницьких дій
Російської й більшовицької імперій, а у ХХІ столітті Російської Федерації, які
1
Лизанчук Василь. Шевченокве Слово / Василь Лизанчук. – Львів: ЛНУ імені Івана
Франка. – 2014. – 184 с.
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спрямувалися на фальсифікування й приниження духу шевченкової музи і самого
поета як «особливо небезпечного бунтаря».
Полеміка новітніх «традиціоналістів» та «постмодерністів» також відволікає
від глибинної сутності Т. Г. Шевченка як духовного світоча новітньої української
нації, долею дарованої особистості, котра визначила силу і цінність української
духовності, культури, критерії тих, хто почуває себе українцем та ідентифікує себе
з нацією і її історією. В. Лизанчук наводить слова Д. Донцова про те, що сила
Шевченкового духу «є вища від співчуття, вища від терпіння, вона вища за дочасне
щастя». Вона стоїть вище модних віянь, політичних викрутасів і партійництва, якнайкраще виражає потребу кожного українця – укорінення у національний ґрунт.
Професор В. Лизанчук у перших частинах своєї праці: «Код порозуміння між народами», «Зоологічна зловісність», «Московською блекотою заглушені», «Світоглядна
концепція» та інших дає можливість читачу поміркувати й долучитися до аналізу вагомих
свідчень і цінних фактів, які підтверджують те, що як в «ніч бездержавності», так і в
роки утвердження Української держави Шевченкове Слово було, є і залишається животворчим і скріплюючим духовність українського народу, його національної сутності,
мови, культури, історичної пам’яті. Шевченкова творчість зрозуміла кожному, оскільки
виражає універсальні людські сподівання і цінності. Насамперед «любити правду на
землі», втілювати її у земному бутті. Володар у царстві людського духа, наділений вищим даром прозріння, промовляє до народу і зрозумілий усім поколінням українців.
Автор знаходить тісний зв’язок Т. Г. Шевченка з новітніми реаліями України, з її
драматичними змінами і неймовірним вибухом енергії людської гідності й небаченого в
історії оновлення, яке завирувало в Революції Гідності кінця 2013 – початку 2014 року.
Сталося вимріяне Кобзарем, коли «встане правда! встане воля!». Мільйони українців
встали за Україну, готові віддати за неї навіть життя. Герої «Небесної сотні» і тисячі
інших на Майданах у Києві, у великих і малих містах непохитно відстоювали свободу
і шлях демократичного цивілізованого поступу для українського народу. Йдеться про
подолання московської інтоксикації, якій піддаються жителі незалежної України, й
відстоювання нацією свого місця в європейській співдружності народів. Шевченкове
«Борітеся – поборете!», як ніколи стало важливим зараз, на початку ХХІ століття.
Василь Лизанчук присвятив свою працю «світлої пам’яті убієнним і живим
Героям Євромайданів – борцям за соборну, правову українську Україну» і нагадав
владним самобрехам, політичним крутіям і злодіям, цинічним московським зайдам
та їхнім продажним наймитам, тим, хто набрався «старшобратньої» блекоти, що
новітнє українство, як ніколи, усвідомлює «національно-творчий і національножертовний характер своєї боротьби». Тож Шевчкенків заклик гнівний, але справедливий у протистоянні споконвічному ворогові, який на початку ХХІ століття
виступає в образі біснуватого путінського режиму.
У розділах «Основоположне значення творчості Тараса Шевченка», «Міцно
і кровно зв’язаний з народом», «Оригінальність таланту», з висоти сьогодення та
суспільно-політичних викликів осмислюються соціально-політичні, філософські, естетичні погляди і переконання національного генія, його роль і неперехідне значення як
творця української літератури найвищої світової якості, яка не потребує нічиєї ласки,
ні опіки. Вона глибоко народна і правдива. Видатний український музикант Валентин
Сильвестров переконаний, що така література важлива і потрібна всім. Поема «І мертвим і живим…», вважає він, має дійти до кожного і слід пам’ятати: “Схаменіться!
будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люде, настане суд»…
Невмирущий національний дух Шевченка спонукає засудити дрімуче варварство хижої великодержавної почвари, кривавого більшовицького тоталітаризму та
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їхніх виплодків – терористичного режиму путінської Росії, який спраглий крові
українського народу та їхнього уярмлення, а заодно зграю грабіжників Януковича
і К°, їхніх прихильників і наймитів.
Значний обсяг праці В. Лизанчука («Вірність родині й нації», «Прометей
України», «Християнський гуманізм» та ін.) присвячений аргументованому розкриттю жовчного зла, безпросвітної лжі та пихи різномасних чорносотенців, котрі паплюжили учасників культурного процесу в Україні, авторитет та творчість
Т. Г. Шевченка. Автор монографії розвінчує лукавство і самохвальство, замішане
на беззаконні російських влад, її офіційних інтелігентів-борзописців, котрі не
гребували наклепами і навіть брутальним перекручуванням ставлення Кобзаря до
релігії, таємниці сповіді й накидали йому негідні вигадки про характер особистого життя. Прикметним було обурення московського православ’я, адепти якого не
могли усвідомити інтелектуальних глибин генія, але знали, що сила Шевченкового
Слова наснажується християнським духом.
Шевченка розпинали за те, що посмів укласти і видати «Букварь южнорусскій»
українською мовою. Органічне поєднання у букварі щирої віри й народної творчості наближало дітей до Бога й розуміння цінності боротьби за справедливість,
національну свободу. «Учи неложними устами сказати правду. Поможи молитву
діяти до краю». Саме так можна протистояти традиційній російській великодержавній нетерпимості і ненависті до всього українського. «Молітесь правді на землі,
а більше на землі нікому не поклонітесь».
Василь Лизанчук підкреслює: поет молиться «серцем одним», переконаний в
тому, що покривдженим і знедоленим повернеться добра доля, розсіється пітьма
неволі й згинуть сили злотворящих. Т. Шевченко – просвітлювач, носій Правди,
глибоко пов’язаний з народним життям, ніс Слово, яке стало плоттю і благодаттю
святої правди, голосом новим.
Християнський гуманізм у поетовому розумінні – це сила, оперта на людину
як частину Божого світу «зі своїми національними особливостями. Бог і Україна у
творчості Кобзаря стали тотожними поняттями» (Г. Дичковська). Така визначальна
сутність народу і нації в умовах сучасного імперського сказу Росії, її цинізму має
неперехідне мобілізуюче значення. Розуміння цього необхідне для протистояння
насильству, висунутого як нова державна доктрина Росії у ХХІ столітті.
Автор «Шевченкового Слова» привертає увагу до інформації з фондів архіву колишнього КДБ. Це лист-повідомлення про смерть Олекси Гірника з села
Богородчани на Івано-Франківщині. В прощальному листі перед самоспаленням
Олекса Гірник написав: «мій протест…, то бунт проти насилля і поневолення. Мій
протест – то слова Шевченка, а я його тільки учень і виконавець». Жертовний
вчинок (21 січня 1978 р.), попри трагічну завершеність, розкрив сутність українського духу, національного характеру, волелюбність і віру в свій народ. Сторінки
книги розкривають світлий і цілісний образ Кобзаря, його живу журбу, як згадують сучасники, його шлях по колючих тернах, обставлений принизливим гнітом і
мерзлотою епохи, яка терзала вірного сина України.
Жорстокі і зловісні епізоди національної історії знову і знову спонукають до
всебічно обґрунтованих узагальнень й докладних порівнянь з новітніми подіями
українського буття, щоб пізнати справжню ціну національної державної незалежності й врешті позбутися, як писав Шевченко, «чорнилом помитих» дітей України,
тих, хто навіть на високих постах в українському уряді «по-московськи ріжуть»
й дурноляпствують про «верную службу общей родине».
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Тарас Шевченко, мовиться в книзі, Україну і українців усвідомлював, як єдине
душевне ціле. Це той феномен, витворюваний багатьма поколіннями, який служить
непохитною підставою для національної гідності і честі. Це – джерело безстрашної
хоробрості, самовідданості, самопожертви і патріотизму. Вони одухотворюють
міжособистісні стосунки й творять «новий і праведний закон».
«Одухотвореність рідної мови», «Розвінчування російських історичних міфів», «Національне відступництво» – це ті частини книги, в яких автор розкриває
Шевченкове душевне вболівання за рідну мову, культуру, звичаї, традиції, красоту
і щастя особистого спілкування, його погляди на особисте, інтимне і постійну мрію
перенестися бодай на короткий час в Україну.
«Листи Тараса Шевченка, спогади про нього і, безперечно, твори концентрують найголовнішу сутність ролі Кобзаря-Пророка для формування національної
ідентичності українців, розвіювання російських історичних міфів», – наголошує
В.Лизанчук. Шевченкова спадщина – це та цінність і сила, яка збагачує наше
уміння єднати національну розмаїтість й забезпечувати політичну єдність в Україні.
Автор наголошує, що «переважна більшість московських міфів» агресивно деформують українську історичну пам’ять, підточують національне коріння народу,
позбавляючи його прийнятного цивілізованого майбутнього. Він уважно аналізує
численні різноманітні факти, розглядає позиції відомих українських і зарубіжних
дослідників творчості Шевченка й підтверджує, що усі шахраювання, спотворення і брутальна брехня використовуються правлячими кремлівськими чинниками
заради вивищування чорносотенного шовінізму й домінування над іншими народами. Російське неоімперство просуває той політичний курс, який жорстокіший і
цинічніший за уже відомі в історії. Він опертий на ненависть, облуду і насильство.
Росія самозванно присвоювала собі роль Третього Риму, провідництво в
православ’ї і беззастережну опіку слов’янщини. В таких умовах Т. Шевченко
відстоював національну ідентичність і рішуче виступав проти тих земляків-прислужників, котрі завзято обслуговували інтереси «отечества чужого», нехтували
національним, «паскудили славу свого народу». Реперезентовані в книзі роздуми і
аргументи підтверджують дотичність таких проблем до сучасних уражених «вірусом
національного відступництва», в тому числі і осіб на високому державному рівні.
З розгортанням російської агресії, тотального пропагандистського зомбування,
щоб зламати волю українців до опору ворожій кремлівській орді, надто актуальні
Шевченкові настанови всім добре подивитися, пізнати до кінця «чия правда і чиї
ми діти». Вони, як ніколи, доцільні для самоорганізації нації, яка розпочалася з
революції гідності. Слова Кобзаря звучали як революційний заклик з уст захисників Майдану. Вони, на думку В.Лизанчука, відкрили «світлу перспективу чистої
високодуховної, самовідданої новітньої української України». Йдеться також про
підсилення україноцентризму, високих національних і морально-духовних засад.
У таких розділах як «Візія українського майбутнього», «Тарас Шевченко – винятково національний поет», «Головні засади української національної ідеї державотворення» автор пише про синтез ідейних основ творчості поета і складання
новітніх соціально-політичних орієнтирів Української держави ХХІ століття. Це
воістину масштабнее бачення української історії крізь символи Віри, визначені
Т. Шевченком. Автор закликає задуматися над життям Кобзаря, над його Словом
грізним, емоційним, прозорим, бо це революційний вираз свободи, гімн незнищенності національної енергії і правди народу. Українці сприймають його як прямий
заклик до революційної боротьби проти чорних сил тоталітаризму й агресивного
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імперства, озлобленого великодержавництва. Московський окупант завжди боявся
Шевченкового Слова, люто розтоптував правду. На українську мову мало бути
«височайшие соизволение».
«Від вогню – вогонь», – говорить давня істина. Вогонь пече, гартує громдянську мужність, очищає совість. Така особлива місія українського Слова, в яку
вірив Кобзар.
Ну що б, здавалося, слова...
Слова та голос – більш нічого.
А серце б’ється – ожива,
Як їх почує!.. Знать, од Бога
І голос той, і ті слова
Ідуть меж люди! . . .

Найвагоміший приклад такої сили показав усьому світові Майдан 2013–2014 рр.,
коли національні почуття і прагнення справжньої демократії в Україні викарбовувалися у полум’яних знову відновлених закликах «Слава Україні!», «Героям
Слава!», «Смерть ворогам!»
Шевченкове Слово звучить різними мовами на усіх континентах. Його Слово,
стверджував Іван Франко, «в душі кожного чоловіка вміє збудити відгук та співчуття і може в даній нагоді відповісти тій душі на її найглибші, найболючіші запити
та пориви, дати їй потіху в горі, вказати на ясний шлях».
У книзі В. Лизанчука читач відкриє для себе високі авторські почуття, глибоку повагу й прагнення розкрити логіку сплетіння історіософської думки, художнього і культурологічного аналізу сучасного стану українського суспільства.
Неординарність монографії в тому, що вона розкриває реальності життя, творчість
Т. Г. Шевченка і втілення його ідей та устремлінь в сучасній Україні, в якій пробуджується енергія формування всенародної волі, сила прозріння, вибору гуманнонаціональних пріоритетів людини, суспільства та держави. Професор Володимир
Демченко з Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
у післямові до видання слушно зазначив, що «не так вже багато в українській
шевченкіані таких прикладів шанобливого ставлення, пристрасного і ємного визначення ролі і місця Т. Шевченка в нашій історії».
Поборювання антиукраїнських підривних ідей і диверсій, мерзоти політичного цинізму – знакові події новітньої української драми, які збіглися з 200-річчям
від дня народження Кобзаря. Життя промовисто підтверджує – він залишається
символом свободи, відродження й оновлення українства. «Шевченкове Слово»
В. Лизанчука професійно, майстерно і об’єктивно розкриває ці прикметні події.
Доцільно підсилюють і доповнюють зміст книги оригінальні художні ілюстрації
заслуженого діяча мистецтв України В. І. Семенюка. В. О. Роган добре виконав дизайн
обкладинки. Він гармонійно ув’язаний зі змістом і підсилює його. В. Лизанчукові вдалося створити цікаву, глибоку працю, написану вишуканою мовою, опертою на багатий
документальний матеріал, розмаїті факти. Вона є на часі для широкого читацького загалу.
Микола Рожик
Кандидат історичних наук,
доцент кафедри нової
іновітньої історії зарубіжних
країн Львівського національного
університету імені Івана Франка
Теле- та радіожурналістика. – 2015. – Вип. 14. – С. 337–341.
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ЕСЕЇ, СПОГАДИ, ШТРИХИ, ЕТЮДИ
З РОСИ І З ВОДИ!
Василь Лизанчук, який сьогодні зустрічає своє 60-річчя, плідно працює одразу
на кількох ділянках духовного життя України.
Народився він 1 січня 1937 р. у селі Ганів теперішнього Коломийського району в багатодітній хліборобській родині Василя та Ганни Лизанчуків. Закінчив
Ганівську початкову школу, Дебеславську семирічну і Корницьку середню школи,
факультет журналістики Львівського університету імені Івана Франка. У 1977 році
в науково-дослідному інституті педагогіки у Києві він успішно захищає кандидатську дисертацію “Педагогічні проблеми підвищення ефективності впливу радіо і
телебачення на соціалізацію підлітків”, а 1991 року на засіданні спеціалізованої
ради при Київському університеті імені Т. Шевченка – докторську дисертацію
“Засоби масової інформації і формування громадянської позиції молоді”.
А дорога до цих висот наукової діяльності для нашого ювіляра не була простою. Після закінчення середньої школи відбув трирічну службу в армії. До речі,
служив в одній ескадрильї з майбутнім космонавтом Германом Титовим, який згадав
про нашого земляка у своїх книгах “Голубая моя планета”, “Авиация и космос”,
“Ветвь сибирского кедра”.
Свій трудовий шлях Василь розпочав, працюючи в 50-і роки коректором у редакцію коломийської районної газети “Червоний промінь”. Згодом він завідує відділом сільського господарства у новояричівській районній газеті “Червона зоря” на
Львівщині, пізніше знову повертається в нашу область, зокрема зарекомендував себе
як талановитий журналіст на посаді завідуючого одного з відділів коломийської міжра
йонної газети “Радянська Гуцульщина” і міськрайонної газети “Червоний прапор”.
На нього звернули увагу, і В. Лизанчука буде запрошено працювати в редакції
обласної “Прикарпатської правди”. Потім він – редактор, старший редактор облтелерадіокомітету, власний кореспондент Українського радіо по Івано-Франківській області.
Набутий досвід практичної журналістської роботи в газеті і на радіо спонукав
В. Лизанчука узагальнити його, доповнити теоретичними спостереженнями – і на
основі всього цього написати кандидатську й докторську дисертації. Він став одним з
визнаних авторитетів в українській журналістиці. Почав асистентом, невдовзі він – доцент, а з 1992 р. – професор кафедри теорії і практики журналістики, ще через рік очолив кафедру радіомовлення і телебачення Львівського університету імені Івана Франка.
Уже перші його монографії наочно засвідчили, що в особі Василя Лизанчука маємо
обдарованого теоретика і практика української журналістики. Назвемо деякі з них:
“Увага: увімкнуто приймач (Вплив радіо і телебачення на формування громадянської
позиції молоді)” (1986), “Грані колективізму: Вплив преси, телебачення і радіо на
формування соціальної активності особистості” (1988). Професор В. Лизанчук – автор кількох брошур та численних статей з різних проблем журналістики, за що був
нагороджений почесним дипломом президії правління Спілки журналістів України
(членом є вже 30 років), диплом І ступеня СЖУ, Почесною грамотою Міністерства
вищої, середньої та спеціальної освіти тодішньої УРСР.
З початком національно-культурного відродження і проголошення незалежності
України В. Лизанчук стає в ряди активних борців за утвердження духовних цінностей
нашого народу. Вже 1990 р. у Києві побачила світ його брошура “О рідне слово,
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що без тебе я?!”, а 1993 р. – книжка “Засоби масової інформації про русифікаторську політику в Україні”, що були першими підступами до більш фундаментальних
праць: “Навічно кайдани кували” (1995) і “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”
(1996). Читачі відкрили для себе В. Лизанчука як талановитого вченого, доброго
знавця друкованих і рукописних джерел на, так би мовити, новому якісному рівні.
Візьмемо хоча б першу з названих праць. Вона має підзаголовок: “Факти,
документи, коментарі про русифікацію в Україні”. Таке уточнення не випадкове.
Дослідник в історичному аспекті розглянув диявольський план поросійщення
українців, що було піднесено до рівня державної політики, яка пройшла кілька
етапів. Царизм і його правонаступник – більшовизм – вкрали навіть етнонім нашого
народу – Русь, руський, присвоївши собі нашу історичну спадщину – княжу добу
Русі-України (Київської Русі), а пізніше ще й іншу назву українського народу –
грецький відповідник “Росія”, тобто “Русь”. Адже він у пам’ятках української мови
виступав синонімом до другої назви. Василь Лизанчук вказує на конкретні факти
і документи – незаперечне свідчення свідомого нищення українства, перетворення
його в “русскоязичноє насєлєніє”.
І розділи праці “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”, що недавно появилася
на полицях наших книгарень, послідовно показують підступну боротьбу царської
і більшовицької влади з українством.
Обидві ці книги Василя Лизанчука – то не просто наукові дослідження нашої історичної пам’яті, не тільки спостереження причин народного історичного
безпам’ятства і трагічних сторінок українсько-російських зв’язків, але це й розкрита
страшна рана, що болить, болить нас, хоча, звісно, час поволі гоїть її. Кожна така
рана повинна закарбуватися і на нашому національному тілі, і в нашій історичній
пам’яті як доказ того, що тільки в незалежній Україні можливий її повнокровний
суспільний, економічний, культурний і релігійний розвиток, що тільки вільний
громадянин може будувати щасливе майбутнє для своїх дітей та свого народу.
З роси і з води вам, дорогий наш ювіляре! Подаруйте своїм читачам та шанувальникам ще не одну цікаву й потрібну працю!
Володимир Полєк
Рідна земля. 1997. 1 січ.

З БОЛЕМ ПРО МИНУЛЕ, З ВІРОЮ У ЗАВТРАШНЄ
Аж не віриться, що Василеві Лизанчуку, професору, докторові філологічних
наук, – копа літ: 60. Тепер він працює у Львівському університеті ім. І. Франка, але
колись були ми працівниками обласної газети “Прикарпатська правда” – молоді,
рвійні й, судячи зі зробленого, – здібні. Писали, друкували написане, сперечалися
на летючках, виступали на зборах. Шістдесяті роки стали особливими не тільки
для нашого покоління, але й в історії України, народів колишнього Радянського
Союзу. Нас назвуть “шістдесятниками”: Василя Лизанчука, який народився в
с. Ганеві Коломийського району, – раннім, мене – пізнім.
Василь прийшов на цей світ “ще за Польщі”, як люблять говорити старі люди,
– 1 січня 1937 року. Він уже запам’ятав війну й повоєння, яке щодо нашого краю
так називати й не слід би, бо якщо у воєнні роки на території Івано-Франківщини
в бойових діях упало до 15 тисяч осіб, то під час визвольних змагань ОУН і
УПА – набагато більше. Роки 40-ві й 50-ті, де жертовна боротьба переплелася з
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провокаціями, підступом, зрадою й бандитизмом, досі не вивчені й не знайшли
об’єктивного зображення в художніх творах. Вони ще будуть створені. Але в душах
шістдесятників події 40–50-х залишили глибокий слід.
Якщо говорити про Василя Лизанчука, то для формування його як громадянина
багато дала Коломия з її величезними й глибочезними традиціями. “Коридором
історії” називали колись розумні люди край між Дністром і Дунаєм, а місто це –
якраз у цьому “коридорі”, як і село Корнич, де випускник Дебеславської семирічки
продовжував освіту в середній школі. А далі була служба у війську. У книжці спогадів радянського космонавта № 2 Германа Титова є рядки й про солдата Василя
Лизанчука – служили вони в одній військовій частині. Германа Титова, літуна, як
колись називали українці льотчиків, і слово це поволі вертається до нашого лексикону, зарахували до загону космонавтів, а хлопець з надпрутського села Василь
Лизанчук став курсантом Львівського військово-політичного училища. І був би
нині Лизанчук офіцером у відставці, але Микита Хрущов реформував Збройні
сили і скорочувалося число курсантів. Василь Лизанчук визначився одразу: заочне
навчання у Львівському держуніверситеті імені Івана Франка і праця в районній
газеті. Райгазет було тоді море, бо й районів натворили дуже багато. Невеличкий
Новий Яричів на Львівщині теж став райцентром, виходила тут “районка”, троє
працівників мешкало в одній кімнатці й журилося, що райони будуть укрупнені (невідомо, куди доля закине), а звідси зручно добиратися до університету. Але Василь
Лизанчук на той час став непоганим журналістом і, як тільки район ліквідували,
переїхав до Коломиї. Його з Володимиром Росою радо взяли на роботу до редакції
газети “Радянська Гуцульщина”, потім до “Червоного прапора”, а звідси – й до
обласної, з обласної – на радіо, обласне й республіканське. І як би нині дехто не
ставився до підготовки кадрів у радянську добу, але освіті приділялося багато уваги.
Кажуть, хто в минуле вистрілить з пістоля – майбутнє в нього вистрілить з гармати, а ще кажуть, що мудрого й корчма не зіпсує, а дурня й церква не направить.
Василь Лизанчук пішов шляхом свого друга Володимира Качкана, до партшколи,
щоб захистити дисертацію. І він її захистив. До Львівського університету прийшов
кандидатом педагогічних наук. Працював асистентом, доцентом, нині – професор.
Такі штрихи біографії, така життєва дорога до шістдесятирічного порога, а за
цими віхами – пристрасті, боріння, сумніви, поразки й перемоги. Найкраще – юні
журналісти, що приходять жовтодзьобими “геніями”, а виходять освіченими, з розумінням, що без знань і праці на цьому світі неможливо чогось здобути. Найбільше,
що болить їх учителя Василя Лизанчука, – це те, що багато з них немовби застигає
в своєму розвитку, забуває золоте правило Івана Франка: вічний учень. Можна
мати гостре перо, але воно дуже швидко стає скрипучо-бездарним, коли людина
не працює над собою, не поповнює знань, не читає. Хоча наприкінці другою тисячоліття книжка перестала бути другом, бо ціни на неї такі високі, що неможливо
докупитися, а до бібліотек дорога часто закрита або ж закрита бібліотека.
Але книжку вбити неможливо. Чи не тому й Василь Лизанчук, попри публікації в пресі, – а він завжди належав до творчих науковців, а не до тих, що свою
діяльність завершують захистом дисертації, – намагався видати книжку. Перші
брошури були такі собі, як і багато тодішніх публікацій, але наприкінці 80-х і в
90-ті роки народився новий Василь Лизанчук. І появу цієї неординарної постаті
засвідчили книжки “Навічно кайдани кували: Факти, документи, коментарі про
русифікацію в Україні” і “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”. Написана й третя
книжка – “З-під іга ідолів”. Василь Лизанчук завідує кафедрою радіомовлення і
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телебачення, а тут найперше виковуються в людині дисциплінованість, оперативність, вміння відділити головне від другорядного, визначальне від тимчасового.
Знаємо, як нелегко видати нині книжку, а ось В. Лизанчук зумів. А ще з цими
книжками ми мали змогу ознайомитися в пресі, коли автор друкував їх у газетах
і часописах з перших же днів горбачовської перебудови й проголошення України
незалежною державою. Розуміємо, що в дуже нелегких умовах іде розбудова
держави, але цей час випробувань закінчиться, і люди колись оглянуться назад і
збагнуть, що робітники пера для волі України зробили більше, ніж багатомільйонні
армії. Розбудити народ від столітнього сну було нелегко. “Оксамитна” революція
відбулася й відбувається не без жертв, але прозріння не могло статися без оприлюднення фактів і документів, які приховувалися від загалу. Ми відчували, що дихати
стає важче, начебто хтось тисне на горло, але тільки тепер, зокрема в книжках
Василя Лизанчука, читаємо таємні циркуляри, що йшли з Москви, а паралельні,
виходячи з конкретних місцевих умов, розроблялися в Києві.
Нині легко провести нитку від батуринської різні до Валуєвського циркуляра
й Емського указу, ленінського знищення самостійної України, сталінського геноциду проти нашого народу, гітлерівсько-сталінського кривавого танцю в Другій
світовій війні, повоєнного нищення інакомислія, голодоморів, розстрілів, заслань,
російщення, що призвело до глибокої стагнації й розвалу імперії, бо, як сказав
поет: “Коли владі вже й мисль на заваді – горе мислі і владі”.
Нині в Україні час від часу виходять подібні до “Навічно кайдани кували” та
“Завжди пам’ятай: Ти – Українець!” книжки, але Лизанчукові вигідно відрізняються від них тим, що вони легко читаються. Журналістська праця була великою
школою для їх автора. Я не маю змоги переповісти все, про що йдеться в цих
науково-публіцистичних виданнях, бо ж не дозволяє цього зробити форма статті,
якоюсь мірою ювілейної, але скажу, що книжки дуже помітні й дуже потрібні,
вони заслуговують навіть Державної премії.
Було б добре, якби автор розширив поле своїх досліджень і показав, як нищилося все українське на Буковині й на Закарпатті, в Галичині й на Волині. Нині
дуже актуальними стають ці питання, коли лужкови крутять собі ноги в цирках і
хочуть скрутити шиї в Криму, а інші упираються в пакт Ріббентропа-Молотова,
забуваючи про Україну 1918–1919 років, про 1939-й на Закарпатті, про Київську
Русь та Галицько-Волинську державу (це так важливо для просвічення магочівських русинів); не зайве деяким прихильникам ідеї відновлення Речі Посполитої в
кордонах “від можа до можа” час від часу нагадувати, що Холм (тепер Хелм) був
столицею Галицько-Волинської держави, князь Рюрик сидів у Перемишлі (тепер
Пшемишль). Жешув називався Ряшевом, а Ярослав заснований Ярославом Мудрим.
Але говорити нині про переділ кордонів – це розпочати третю світову війну. Правда,
варто деяким войовничим “станіславчикам” нагадати про катів Потоцьких, бо деякі
газети час від часу своїми публікаціями намагаються приховати роги Потоцьких,
домальовуючи їм крила. Недавно одного з Потоцьких у “Західному кур’єрі” названо меценатом, бо ж заснував “Софіївку”. “Якби ми вчились так, як треба”, то
й не писали б такого. Виходить, що створення собі раю – меценатство.
Але про це треба говорити окремо й ширше. Сьогодні ж говоримо про ювіляра
і, вітаючи Василя Васильовича (назвемо так, як себе наші князі називали, – по
імені й по батькові), заодне запрошуємо прочитати його книжки.
Степан Пушик
Тижневик Галичини. – 1997. – 4 січ.
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МИ НА СТОРОЖІ – БІЛЯ НАС ПОСТАВИМ СЛОВО
Коли появляться ці рядки друком, годинник відстукає Василеві Васильовичу
шостий десяток. Не хочу говорити банальних слів: “Як?”, “Не може бути?”, “Не
віриться!”. Час невблаганний. І порятунок один: продовжити жити так, як до цього,
пам’ятаючи минуле, але з поглядом, націленим у майбутнє. Так, як вміє це робити Василь Лизанчук, журналіст, дослідник, публіцист, нині поважний професор,
організатор і керівник молодої кафедри радіомовлення і телебачення Львівського
державного університету імені Івана Франка.
Василя Васильовича, Василька, як ми його тоді називали, знаю з молодих
студентських літ, зосередженого, підтягнутого недавнього курсанта військового
училища, завжди усміхненого, із доброзичливим привітанням “Доброго вам настрою” і чудовим вмінням згуртувати біля себе людей. А ще завзятістю, здатністю,
що б то не стало, досягти мети. А вже пізніше, працюючи поруч, ділячи з ним
радості і розчарування, зрозумів: як людина одержима, він болісно переживав
кожну невдачу.
Пройшовши довгу і далеко не просту школу практичної журналістики від
коректора районної газети до власного кореспондента Українського радіо по
Івано-Франківській області, де починав журналістську кар’єру, бо вчився заочно,
Василь Лизанчук з притаманною йому наполегливістю взявся за наукову роботу,
захистивши кандидатську, а в 1991 році і докторську дисертацію. У проміжку
між цими подіями виходить майже десяток книжок і брошур, чимало наукових,
популяризаторських публікацій. Але піком творчої активності, своєрідними високосними роками дослідника стало відродження нації, народу українського, становлення молодої Української держави, у процесі утвердження яких бере посильну
участь. Предметом його зацікавлень, а точніше, його захопленням, його болем стала
кристалізація національної свідомості через повернення до повноцінного життя
рідної мови. Автор йшов до цієї теми, відштовхуючись від преси, від активного
обговорення нею животрепетних проблем сучасного і минулого рідного народу.
Але вийшов на цілком автономну, самостійну проблему русифікації України в її,
так би мовити, глобальному масштабі. Від брошури “О рідне слово, що без тебе
я?!”, випущеної у 1990 році, до фундаментального документально-публіцистичного дослідження “Навічно кайдани кували: Факти, документи, коментарі про
русифікацію в Україні”.
Про цю книгу сказано і написано багато похвального. Висловилися видатні
вчені, письменники, політики. Досі пошта приносить листи, у яких є слова пошани
і захоплення, а ще більше прохань і запитань: “Де роздобути книжку?”, “Чому її
не продають і не перевидають?”.
Видана на спонсорські кошти, книга вже стала рідкістю. Якби ми мали справді
зацікавлених громадян, особливо тих, хто при владі і при грошах, книга могла б уже
побачити світ не тільки українською, а й російською та англійською мовами. Вона
того варта, бо побудована на автентичних документах, отих указах “высочайших
повелениях”, постановах, таємних директивах та циркулярах. У багатьох аспектах
вона є неспростовною. А як би книга стала у пригоді чесним політикам, дипломатам,
просто порядним і неупередженим людям у нас та в зарубіжжі!
Тримаю в руках щойно випущений бібліографічний покажчик публікацій ювіляра. Один лише перелік назв надрукованих і переданих в ефір матеріалів значно
перевищує тисячу позицій. Щедрий ужинок.
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Народився Василь Лизанчук у той день, коли рік новий починає відлік молодих днів. На Новий рік віншували його батьків односельці, і сам він, коли підріс,
любив засівати сусідів і кревних. Засіватимуть діти і цього року. Тож ми, його
колеги, численні студенти і вихованці професора, приєднуємось до хору молодих
голосів, у думках засіваємо ярою пшеницею Василя саме на святого Василія, його
стареньку матір, дружину і всю родину, промовляючи традиційно: “Сійся, родися,
на Новий рік, на нове тисячоліття, назавжди!”.
Володимир Здоровега
Високий Замок. 1997. 4–5 січ.

УМІЙМО ШАНУВАТИ ТАКИХ ЛЮДЕЙ
Це було, здається, недавно, 1982 року. Я, ще нежонатий, молоденький і худенький, а Василь Лизанчук уже нежонатий, але радісний і повненький, у білій
короткорукавці, весело привітався зі мною й спитав, як вступні іспити. До того я
вже знав про доцента факультету журналістики Львівського університету Василя
Лизанчука, уродженця нашої славної Коломийщини, і, побачивши його вперше в
коридорі Франкового вузу, збагнув одне: ця людина принаймні чогось поганого
мені не вдіє. Ось так ми й стрілися, і це було недавно, здається. Насправді ж відтоді минуло 15 літ, і тепер пана Василя взяла в свої обручі шістдесятка, а я собі
думаю: дай, Боже, й мені дожити...
Про добу, яку нам довелося пережити, писатимуть ще чимало й писатимуть
по-різному, аж доки вона цікавитиме широкий загал. Тепер скрізь по Україні згадують, хто ким і чим був до цього, прощають чи не забувають. Я ж згадую собі
факультет журналістики Львівського університету 1982–1987 років, на якому кувалися кадри радянської журналістики. Були тут різні студенти й різні викладачі,
звісно ж – факультет політичний.
Не можу забути одного прикрого випадку, коли студентка-старшокурсниця
неукраїнського походження невідомо чому при всьому курсові й викладачеві назвала мене українським націоналістом. Хто знає, як могло повернутися тоді моє
життя. У ту скрутну хвилину, коли я чекав виклику до 1-го відділу й обмірковував, як відповідати на можливі запитання, Василь Лизанчук та ще один викладач
намагалися підтримати мене, а ту хвойду переконати, що вона помилилася. Чому
мене залишили в спокої, й досі не втямлю.
Годі вже нагадувати, що в СРСР на перше травня чи сьоме листопада належалося йти на парад, особливо студентам. Пригадую себе другокурсником. Стоїмо
перед університетом і чекаємо, коли скомандують рухатися вперед. З тепер відомим
радіожурналістом Богданом Кучером та з иншими хлопцями ведемо якусь бесіду.
І тут підходить до нас у вишитій сорочці пан Василь та й каже: “То що, хлопці,
заспіваємо?”. Це було трохи дивним: викладач Львівського університету – у вишиванці, та ще й просить співати. Ну, думаємо з Богданом, негоже відказувати
старшому, то ми стали та й заспівали кілька українських народних пісень. Уявляєте
собі: стоїть вродливий доцент факультету журналістики і два не гірші студенти
та співають українських пісень у комуністичне свято. Направду, тоді рідко який
викладач зважився б одягти вишиванку та ще й співати зі студентами народних
пісень у ненадійному Львові. До речі, вишиванка панові Василеві пасує, зрештою,
як і кожному українцеві. Ну а щодо співу, то він любить цеє діло, і ми з ним не раз
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співали й у Львові, і поза ним. До свого села, наприклад, я заніс весільну співанку
з Ганева “Ой, чия ж то крайня хата”, яку любить співати професор Лизанчук.
Я навмисне не торкаюся наукового й публіцистичного доробку Василя
Лизанчука, бо останнім часом про це в українській періодиці написано чимало та
й ітиметься на ювілейному вечорі. Зауважу лише, що до свого 60-річчя він розписався не на жарт, захистивши перед цим докторську дисертацію, а ще перед тим
оженившись з чарівною львів’янкою рогатинського походження, яку він не називає
інакше, як Марічкою, а вона його – Васильком.
І все ж не можу обминути найповажнішу працю ювіляра – ґрунтовне дослідження “Навічно кайдани кували...”, яка заслуговує не лише всенародного визнання, а й офіційного. Кілька Лизанчукових книжок останніх п’ятьох років свідчать
про велику працелюбність шановного професора. Не всі здатні на таке й у 30 чи
40 років. Недавно він сказав: “Тепер усі нарікають, що неможливо видаватися.
Але якщо ти маєш що видавати і дуже хочеш, то знайдуться і кошти, і люди, які
допоможуть”. Я цілком згідний зі своїм учителем.
Українській державі лише 5 років, і є в ній люди, які одразу ж стали по наш
бік, а є й ті, які й досі по той бік. Професор Лизанчук як син свого народу одразу
ж вибрав Україну – нову, демократичну, національно-ідейну і став працювати для
неї самовіддано. Уміймо шанувати таких людей.
Микола Савчук
Коломийський вісник. 1997. 5 січ.

ОЙ ЧИЛЬЧИКУ, ВАСИЛЬЧИКУ
– А де ж це наш четвертий Василь? – здивовано обвела поглядом сцену Ольга
Руданець. – Бачу, щедрують тільки три Василі – Дем’янів, Глаголюк і Яремчук.
І ось під оплески вщерть заповненого залу виходить на сцену четвертий Василь,
заради якого й зібралося в Народному домі стільки людей, – професор Львівського
держуніверситету імені Івана Франка Лизанчук. Це з нагоди його 60-ліття розпочинається вечір “Завжди пам’ятай: Ти – Українець”.
Якби навести всі ті задушевні, теплі слова, що лунали цього вечора на адресу
уродженця маленького сільця Ганева, що на Коломийщині, а нині поважного професора й пристрасного публіциста, не вистачило б, мабуть, і цілої ґазети. Щиро
вітали В. Лизанчука, на шиї якого красувався вінок із жита й калини, переплетений синьо-жовтою стрічкою, Роман Демчина, Василь Дем’янів, Василь Глаголюк,
Дмитро Гриньків... Напевно, саме ця щирість і теплота дала Миколі Савчукові
підставу заявити, що не так уже й погано, либонь, почуватися на власному 60-річчі,
коли навколо самі усмішки й квіти. “Аби ви у славнім Львові добре сі тримали,
– побажав насамкінець М. Савчук, – а в славнішій Коломиї всіх нас пам’ятали”.
Наголосивши на тому, що 60 – це час розквіту творчих сил, Ольга Руда
нець, яка чудово вела весь вечір, запросила на сцену для привітання академіка
Володимира Качкана. Тільки-но стихли просякнуті тонким ліризмом останні слова
промовця, як залунала пісня у виконанні Михайла Попелюка. Щойно закінчив
співати М. Попелюк, як став проголошувати вітальний адрес і дарувати іменинникові троянди голова міськради Ігор Довганюк. А потім легко закружляли у вальсі
маленькі танцюристи ансамблю “Покуття”...
Що й казати, охочих привітати автора відомих у Коломиї книжок, професора
В. Лизанчука виявилося чимало. До слова запрошували заступника голови рай-
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держадміністрації Марію Олексюк, яка подарувала іменинникові булаву, голову
Дебеславцівської сільради Івана Покидька, керівника танцювального ансамблю
“Покуття” Дану Демків, Зеновія Карася...
А поміж тим звучали пісні. І в виконанні М. Попелюка, і в виконанні заслуженого працівника культури України Тараса Гінчицького. Співаки дарували їх
присутній у залі старенькій матері іменинника, чарівній його дружині...
Як на всякому добре продуманому вечорі, були тут і приємні сюрпризи, і маленькі
відкриття. Ольга Руданець, скажімо, прочитала вірш, на який її надихнула остання
книжка В. Лизанчука “З-під іга ідолів”. Редактор газети “Криця” з Косова Василь
Глібчук дотепно розповів про деякі епізоди зі свого студентського життя у Львівському
держуніверситеті й подарував В. Лизанчукові гарну гуцульську кераміку.
– Я глибоко зворушений тим, – сказав у підсумковому слові В. Лизанчук, – що
Коломия так цінує українське слово. Адже слово – це дух, а дух – це держава, це
те, що для нас сьогодні найважливіше.
Ігор Русин
Коломийський вісник. 1997. 14 січ.

ТРІУМФ ВАСИЛЯ ЛИЗАНЧУКА
Ювілейний вечір нашого краянина, професора, завідувача кафедри радіомовлення і телебачення Львівського держуніверситету імені Івана Франка, відомого
публіциста Василя Лизанчука в Народному домі розпочався з колядок і віншування. То було незабутнє дійство, коли разом з ювіляром, який у місті над Прутом
святкував своє 60-ліття, колядували зі сцени державні мужі й громадські діячі, а
разом з ними й ущерть заповнений зал. Не було порожнього місця і на балконах,
тому й з-під самого склепіння також линули звуки давньої колядки про три зимові празники. А потім ювіляра, народженого в січні і названого на честь Василя
Великого, вітав відомий письменник і публіцист, академік Володимир Качкан. То
була не мертва ювілейна доповідь, звична у таких випадках, а чудове есе про ювіляра, осмислення його життя і праці на тлі нашої доби, поцінування його внеску
у відродження української духовності.
Голова Коломийської міської Ради народних депутатів Ігор Довганюк привітав Василя Лизанчука від імені влади і мешканців міста. А заступник голови
Коломийської райдержадміністрації Марія Олексюк – від імені голови райдержадміністрації, особисто від себе, а також мешканців Коломийщини. Подарувавши
ювілярові сувенірну булаву, Марія Дмитрівна поділилася й власними спогадами
(бо ж з Василем Лизанчуком народилися в сусідніх селах).
Голова Дебеславцівської сільської Ради Іван Покидько, куди входить і рідний
для Василя Лизанчука Ганів, запросив ювіляра на зустріч з мешканцями сіл. При
цьому він зазначив, що радий би бачити свого краянина у Верховній Раді.
Колишній учень Василя Лизанчука, знаний журналіст і гуморист, редактор
газети “Патилько” Микола Савчук, вітаючи ювіляра, побажав і надалі безбатченків
навертати до всього національного пером, а як перо не допоможе, то й булавою. Ще
один учень Василя Лизанчука, редактор газети “Криця” Василь Глібчук з Косова
поділився споминами зі студентських років.
Редактор газети “Християнський Вісник” Зиновій Карась зачитав свої роздуми
про нинішній стан духовності. Помічник голови міськради Ольга Руданець, яка
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вела цей вечір, приємно вразила присутніх своєю віршованою присвятою Василеві
Лизанчуку.
Радісні хвилини учасникам вечора подарували своїм співом Михайло Попелюк і
Тарас Гінчицький, учасники ансамблю танцю “Покуття”, хор товариства “Просвіта”.
Слово мав і сам ювіляр, який зазначив, що радіє за рідну Коломийщину, яка
так високо цінує українське слово, книгу, взагалі несе в собі дух українства...
Багато живих квітів у ці січневі дні – свідчення шани й поваги авторові книг
“Навічно кайдани кували...”, “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”, “З-під іга ідолів”.
Бачили б ви, яка довга трирядова черга вишикувалась до Василя Лизанчука
за автографами. Цьому може позаздрити не один трудівник пера.
Микола Васильчук
Вільний голос. 1997. 15 січ.

ПРОРОСТАННЯ ЗЕЛА

(три зернини до ювілейного колоса вченого)
Коли розпашіла землиця доброго та гречного ганівського ґазди Василя та ґаздині Ганни Лизанчуків викупалася першими майовими дощами, коли у віщунах-огромах обнадійливого літа пролетіли розкотисті брички, полишивши на підгірському
крайнебі червоногарячі вишвиги-басамани блискавок-батогів, уже тоді заповідався
новий щедрий Божий рік з щедротним хлібом насущним – на спожиток духовний.
І в тому далекому тисяча дев’ятсот тридцять сьомому році, у день-первенець
місяця січесніга при циліндрі та високо підкрученому гноті лампи добродій Василь
ходив по хаті-світлиці і втіхою-дякою молився Всевишньому та подумки складав
спрацьовані руки наохрест на ключистих грудях, просячи Бога, аби борше зледеніло обійстя, сільський гостинець, яким він ось-ось вивезе на паркі загони власного
поля житнє зерно, пошустає його пальцями обох рук і, осінивши чоло та груди
хрестом-благословінням, розмахнеться, мовби косар, навшир, – вкине перші зернята у пригорщі землиці.
І вона, щедра земля, прийняла під свій покров ту добірну зернину, а з неї
невдовзі злотосонце, тихий вітер і досвітні роси вигнали тугий колос, схожий на
набубнявілу від щоденної роботизни жилу на татовій правиці.
І думали-гадали батько й мати – хлібороби, а які ж то зернини у тому колосі
повернуться їм, родині, людям-односельцям, народові?
Та, на щастя, зростав той колос-син гожим та буйним, бо плекала його материна
ласка, бо ж голубили його усмішка і лагідне слово маминої співанки ще з колиски,
бо ж підливав те зростання-мужіння батько своїми мудрими повчаннями, гідним
прикладом власної поведінки як у сім’ї, так і в громаді. Хатньо-сімейна педагогіка, моральним стрижнем якої було високе переконливе набоженство та звернення
дитини до батька-матері на “ви”, чарівне зеленодовкілля природи, роздолля і воля
дитинства та юності – все те органічно сприймане, тривко прищеплене усім селом,
а відтак – і далі-далі, тими, що стрілися у поздоровку долі у Коломиї, Станіславі,
Львові, Києві, – все-все заповнювало той колос людського буття-єства нектаром,
з якого і школа, й університет, і довга звивиста журналістська стежка витворили
таку рису характеру, як доброта.
Оте доброчинство Василь Лизанчук проніс у своєму дозрілому колосі як найпершу хосенну для свого Лизанчукового родоводу зернину, проніс через гони літ
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від шкільної парти через армійські полігони, через тисячі списаних білих аркушів
за журналістськими столами, через довгі та пізні зимові вечори за писанням ди
сертацій, книжок.
Добротворення він носив у серці – і обернув його на шлюбну обручку, на
батьківський обов’язок.
Мудра і свята книга Біблія вчить, що, коли зробиш для людей на ніготь, – тобі
з часом воздасться стократно: коли не братимеш від людей безпідставно, а житимеш
потребою і принципом: візьміть, люди, моє слово, мій помисел, мою гадку, – ти
не скупар, ти – щедротник, ти у майбутньому духовний багач!
Не бачив уже вічний трудар Василь Лизанчук-старший того, як твердіє ще одне
синове зерно, бо відійшов ген-ген далеко і за такі височенні гори мирської суєти,
що не годен син ні бачити тата, ані думкою дістатися тої незбагненної високості –
там вічність. І питає отець сина свого: а чи здобрює працею щоденною ґрунт, на
якому виповнюється колос, а чи скроплює слізьми душевних борінь-вагань іноді
надщерблене чорним часом слово, що сплило з-під пера, – аби очистилося новітнім
вітром усвідомленої віри, надії та любові до воскресаючої України?..
Він ішов до студентства подумки ще звечора, готуючи газетно-журнальні вирізки, добираючи магнітофонні стрічки записів із власної фонотеки, перебирав
дрібномачинкові літери листів, які йому приходять переважно зі Східної України,
робив закладки у книжках письменників, вчених – і йшов уранці сіяти в університетську аудиторію щедрість знань, жагу пізнання своєї історії, свого пракоріння,
своєї правітцівщини, потребу відкриттів. Може, хтось і стинав перед пам’ятником
Франкові прокуреними непрокашляними грудьми, мовляв, дивак чоловік, уже
й шістдесятка вмостилася на коркошах, уже й он побіліла в сизі голова, уже й,
мабуть, ночі покуцішали на сон тривкий, а він з прокльовом дня несе повну теку
всілякого духовного добра тим, хто завтра-позавтра замінить його на високій університетській кафедрі. А він таки йде і направду подумки відповідає бездіяльнобалакучим осудникам: а ви, мужі, читайте великого Франка, важте його розмисли
про те, що “ми маєм право на папері, а обов’язки – на плечах...”. Усміхається
таким нерозгаданим закройком кутика вуст, похитує, як завше, повагом головою,
– і таки прямкує.
У тій ході я вже не раз бачив і відчував сумнів, невдоволеність, якесь душевне
негармонійне сум’яття, якусь наче невипитість чину дня, і тим більше ставав мені
цей чоловік то ближчим, то віддалявся від мене кудись у просторі й часі, то увіходив
з гадками-думками та розмислами у мою душу, у закомірки мого життя-єства – і
теж, здається, кільчився добротним зерном, проростав і прихилявся щедротами
власної душі уже до мого колоса.
“Кожен несе свій хрест, який завдала йому його ж доля”, – цю непросту
філософську істину-сентенцію так часто повторює професор, доктор філології
Василь Лизанчук.
А я уже на відстані часу, уже з-поміж одвірків новітньої державницької будівлі
ствердно киваю його батькові туди, у замрію: і друге зерно закільчилося, проросло, те зерно синівського колоса!
Кажуть, що земне життя-буття так влаштоване, що, як би особа не намагалася
перерости в особистість, попервах думає і дбає про хліб насущний, а вже відтак
– і про хліб-харч духовний. Кожен, хто починає свій день під світлом Господнім,
важить, старається про набуток – для себе самого, для сім’ї, родини, отже, і для
суспільства. Тому ніколи не мав змістовного сенсу фальшивий лозунг “сперва думай
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о родине, а потом – о себе” у тому заідеологізовано-маразматичному трактуванні,
яким владики-тимчасовики з історичних доріг опавутинювали голови підростаючому
поколінню. Така, з дозволу сказати, історіософія продукувала, мов шампіньйони,
перевертнів-манкуртів, у яких не було “ни дома, ни улицы...”, зате була прірва
безкоріння, безвість безріддя, що ще глибше укорінювали бездумство, безпросвітництво бездомно-безродинних численних живих істот.
Це бачив, це болісно відчував усіма фібрами неспокійної вдачі і тонко-ранимої душі та серця вчений-документаліст Василь Лизанчук. І батьківський голос
запитував відлунням нового часу, що нахлинав на зболену, ошукану Україну: а
чи проростає тверде зерно твого нового набутку, сину? Чи вже кільчиться зело чи
буде іще тугіший твій творчий колос?
Син уже мав великий життєвий досвід, на його столі – десятки й десятки публіцистичних статей, есеїв, роздумів, полемічних нотаток, оглядів та відгуків на
прочитане, передумане, переосмислене. Всевишній вдарував йому тонкий камертон,
щоб відчувати, де правда, а де прикрашено-припудрена олжа, де бажання і пошуки моготи творити, а де ж за пустослів’ям позліткових демагогій – кукіль діянь
і справ, і дякував малий творець нинішній Творцеві Всевишньому за заквітчаний
болем його голови день, за пошук і знайдене: думку, здогад, припущення, факт,
твердження, узагальнення. Так від дня і до дня, від року й до року заповнював
пан Василь теплом душі і магнетизмом розуму ту ожолобинку-виїмочку, у яку
натруджена рука і яснина ока вкладали нове зерно – зерно набутку його колосу.
Він мовить про українську національну ідею й українську мову, пише про зрізи
національної освіти й параметри національно-патріотичного виховання, розгортає
забуті, заборонені сторінки національно-визвольних змагань у рідному краї, повертаючи з небуття достойні імена синів-краян, що впали, аби непохитно стояла
ненька Україна, – чи це на кафедрі, а чи на вченій раді, при захисті докторської
дисертації або ж на конференції, зі сторінок популярних львівських та київських
газет і журналів, з поважних талановитих книжок “Навічно кайдани кували”,
“Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”, “З-під іга ідолів” – усюди він як вчений
чесний своїм документалізмом, аргументованістю і доказовістю і надто пристрасний щедрим мемуарним спогадово-белетристичним ферментом. Можна направду
потішитися і погоноруватися, що названий доробок, яким вивершує своє ювілейне сходження наш славний краянин Василь Лизанчук, – то достойний внесок до
наукового та мемуарного снопа вітчизняної скарбівні...
Володимир Качкан
Тижневик Галичини. 1997. 16 січ.

ЗБЕРЕГТИ ГІДНІСТЬ КОЛИСЬ
І НЕ РОЗГУБИТИ ЇЇ ЗАРАЗ
Я дякую долі за те, що свого часу подарувала мені добру нагоду вчитися у
професора факультету журналістики Василя Лизанчука – людини неординарної,
справедливої та відвертої. Більше того, він був наставником у моїй студентській
групі, і, знаєте, хоч минуло вже стільки літ, але Василь Васильович і далі, здається, живе своїми вихованцями, а ми, у свою чергу, радіємо його успіхам, вченим
званням, новим виданням. У мене вже ціла бібліотечка з книг Василя Лизанчука
і з задоволенням перечитую його публіцистично-наукові праці. Я б сказав, що в
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них зосереджена теорія і практика національного відродження і державотворення.
І хоч наголос він робить на поверненні українцям української мови, досліджує
проблеми цькування і розвитку мови, але, на мою думку, тема значно глибша:
повернути нашому народові втрачену гідність. А це вже ідеологія.
Згадую нині студентські роки. Це були часи комуністичної моралі, коли на
факультеті журналістики не те, що говорити, а й думати про щось “крамольне”
було неможливо, бо, здається, усе було нашпиговане чужими вухами. Повірте, коли
прийшов на факультет, то земляки-старшокурсники по-братньому радили: “Хочеш
закінчити університет – не говори нічого зайвого”. А уявіть собі, бути викладачем в
тим умовах! Однак Василь Лизанчук вчив нас не просто премудростям журналіст
ської науки, а вчив думати, аналізувати, зіставляти і не поспішати з висновками.
Принаймні ще з тих часів я навчився вмінню сумніватися. Адже сумнів – це той
стан душі, коли не хапаєшся за першу найпривабливішу відповідь на питання, що
тебе турбує. А шукаєш і ... знаходиш.
Мені дуже приємно, що мої земляки матимуть нагоду зустрітися з публіцистом
професором Василем Лизанчуком – людиною, яка зуміла зберегти свою гідність
колись і не втратити її зараз, перейшовши крізь славу і визнання.
У суботу, о 18.00, в актовому залі адмінбудинку відбудеться чергове засідання
в політико-аналітичному клубі “Кут зору” з участю В. Лизанчука.
Роман Іванчук
Програма ТБ плюс... 1997. 11 лип.

А ДОБРОДІЯ МАЗУРА ПОТІШАЛИ
ПРЕМІЄЮ В 5 КАРБОВАНЦІВ
Перед початком суботнього “Кута зору” до мене підійшов один з найактивніших учасників засідань і висловив претензію, мовляв, преса не зовсім повно
висвітлює все, що відбувається. Ми згідні, бо перенести кількагодинну розмову
на сторінки газети дуже важко, тому стараємось брати те, що, з нашого погляду,
найважливіше. Це – перше. Друге – чому б самбірчанам не ходити самим на ці
зустрічі? Все-таки там буває цікаво. Наприклад, як минулої суботи, коли гостем
Самбора був професор факультету журналістики Львівського держуніверситету
Василь Лизанчук. Це була не політична дискусія, до якої ми звикли, а зустріч з
неординарною людиною, науковцем, публіцистом. Не зовсім заповнений зал можна
оправдати лише тим, що ми звикли слухати тільки самі себе.
Розвиваючи тему “Журналістика і суспільство”, пан Лизанчук відзначив, що
в обивателя живучою залишається тема: от довели ви свій народ тією Україною
до зубожіння.
– Знаєте, – сказав Василь Васильович, – приїжджаю на свою рідну Франківщину
і чую: що нам з тієї держави, коли наш колгосп довели до такого краху, що там
вже нічого красти... Є у мене в Німеччині приятель, добродій Нагорняк. Колись
добровільно-примусово нацисти забрали його на роботу і там же й залишився,
побоявшись сталінських катівень після повернення. Звичайний собі чоловік – два
класи освіти, працював на бауера, різноробочим на взуттєвій фабриці, доглядав
цвинтар, розвозив пошту, сторожував, словом, усе життя працював на якогось капіталіста. Нині він виглядає молодо, обличчя, наче кров з молоком, триповерхова
хата, автомобіль і пенсія – дві тисячі марок. Коли я з дружиною був у нього в
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гостях, то він переконував мене у тому, що я, видно, не дуже добрий професор,
якщо отримую зарплату розміром в 34 марки. Але не про це хочу сказати...
Ровесник Нагорняка Василь Мазур з мого села нині згорблений, спрацьований,
почорнілий... І виглядає так на років двадцять старшим.. А все життя товкся в полі
і ставав переможцем розмаїтих соціалістичних змагань в честь якоїсь там трудової
вахти. Йому давали за це п’ять рублів, і він дуже тішився, що будує світле майбутнє, а всі мають його за достойного чоловіка.
Ось про що нині треба і писати, і говорити. Треба повернути людям пам’ять,
пригадати і той геноцид, і цькування, пригадати антирелігійний і антилюдський
терор, пригадати і Афганістан, де безвинно гинули наші діти, порадіти з того,
що українців не тягнули у війну супроти чеченського народу. Ми, зайнявшись
буденними турботами, і не думаємо, що власне це дала нам незалежність України.
А чому б не сказати людям, що в часи Брежнєва Радянський Союз щороку
продавав світові нафти й газу на 60–70 мільярдів доларів. Щось перепадало і
народові, але спустошувались наші надра. Тому говорити, що Україна чимось
перед нами винна, не можна. Не Україна, не ідея української державності винна,
а чиновники, які її не хотять.
Не обійшли учасники засідання і такого пікантного питання, як членство в
комуністичній партії окремих нинішніх лідерів. І почули у відповідь: “Хіба це
так важливо, ким людина була в минулому? Та не шукайте ворогів поміж себе,
дивіться, що і як ця людина робить зараз для розбудови держави”.
Я повторююсь, не можна переказати все, про що йшла мова, тому виділив
лише оці два моменти. Та не можу обійти увагою іншого. Організувала цю зустріч
разом з лідерами УРП редактор радіоредакції “Поступ” Оксана Коваль. Приємно
було чути і слова подяки, висловлені професорові батьками теперішніх і колишніх
студентів факультету журналістики Любою Бензою та Лесею Балинською. До речі,
Ігор Балинський нині викладач кафедри радіомовлення і телебачення Львівського
університету, якою завідує професор В. Лизанчук.
Але чи не найбільший сюрприз чекав і гостя, і самбірчан наприкінці зустрічі,
коли власник приватної фірми “Білаки” Іван Білак, який виступав свого часу
спонсором у виданні праць В. Лизанчука, оголосив, що закуповує всі книги, які
привіз професор на зустріч, і передає їх присутнім у дар. Це виглядало надзвичайно благородно.
Уже за філіжанкою кави дехто висловив думку влаштувати таку ж зустріч
професора Лизанчука з викладачами училищ, технікумів і шкіл міста.
Роман Іванчук
Програма ТБ плюс... 1997. 16 лип.

КНИЖКА З АВТОГРАФОМ.
ВІД ПРОФЕСОРА-ЗЕМЛЯКА
У Калуші відбувся вечір зустрічі громадськості міста з доктором філологічних
наук, професором, завідувачем кафедри радіомовлення і телебачення Львівського
університету імені Івана Франка, заслуженим журналістом України Василем
Лизанчуком.
Калушани знають Василя Васильовича не лише як науковця, автора багатьох
монографій, наукових, науково-публіцистичних статей і книжок, з яких вирізня-
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ється велика праця “Навічно кайдани кували” – глибоке дослідження того, як
протягом сторіч Росія застосовувала до українського народу жорстокий етноцид.
Багато мешканців міста пам’ятають Василя Лизанчука ще й як кореспондента обласних радіо, газети, його глибоко змістовні репортажі, кореспонденції про життя
й діяльність багатьох трудових колективів Калуша.
Звичайно, гість зі Львова не міг не згадати роки праці в засобах масової інформації. Але під час зустрічі більше уваги приділив розповіді про те, що спонукало
його до написання такого об’ємного твору, як книжка “Навічно кайдани кували”.
Зібравши сотні документів, він поставив собі за мету осмислити їх, розкрити всю
руйнівну й антинаціональну суть російщення в Україні. Про те, наскільки це йому
вдалося, свідчать численні відгуки читачів, особливо з теренів Східної України.
Василь Васильович одержує звідти чимало листів з просьбою вислати книжку, яка
“допоможе прозріти духовно скаліченим українцям”.
Професорові було цікаво відповідати на запитання земляків. Вони торкалися
не тільки його творчої біографії і доробку, а й багатьох аспектів політичного життя
держави. А про те, що зустріч вдалася, свідчить і черга, в яку учасники зустрічі
стали, аби придбати книжки науковця. З автографом.
Петро Воловинець
Тижневик Галичини. 1997. – 7 серп.

ВІД КОРЕКТОРА – ДО ДОКТОРА ФІЛОЛОГІЇ
Я, Головко Ніна Пилипівна, член Спілки журналістів України, колишній
редактор коломийської районної газети “Червоний промінь”, прошу надрукувати
матеріал про колишнього коректора, а нині доктора філологічних наук, професора
Львівського університету імені Івана Франка, Заслуженого журналіста України
Василя Лизанчука.
Початок нелегкої дороги
Люди мого віку все частіше озираються в минуле, до тих затуманених давниною
витоків, що першоджерельно дзюрчать у пам’яті. Я дивлюся у кількадесятирічну
давнину, де виринав той день, коли сама ступила на журналістську стежину.
Приємно згадувати про тих, хто працював зі мною поруч. Багато прізвищ забула.
Лише окремі вкарбувалися в пам’яті на все життя, в тому числі і Василь Лизанчук.
...Прикарпаття. Край синіх гір і зелених лісів, стрімких річок і цілющих джерел, буйнотравих полонин і родючих нив. Край поетичних легенд і мужніх людей,
оспіваних Іваном Франком, Василем Стефаником, Марком Черемшиною. Я дуже
полюбила цей край і його людей. Раділа, коли мене після навчання у 1954 році скерували працювати редактором коломийської районної газети “Червоний промінь”.
Приміщення для редакції в Коломиї було добрим. Але ми бідно жили – не
мали навіть друкарської машинки. Працівники редакції ходили у села пішки.
Поверталися стомленими, але не відкладали роботи: сідали і готували свої і організовані матеріали в черговий номер. Наш колектив був маленьким, дружним.
Попри всілякі негаразди (а вони були), з роботою справлявся.
Одного дня працівник редакції О. Єрковський мовив до мене:
– Не встигаємо друкувати всі замітки Лизанчука з Ганева, а він пише і пише.
Прошу ознайомитися. – І поклав на стіл кілька листів.
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Мою увагу привернув лист, у якому автор писав про закінчення Корницької середньої школи і мрію стати журналістом. Цей матеріал також надрукували у газеті.
Василь Лизанчук продовжував писати до газети. Саме тоді в редакції не було
коректора. З райкому партії рекомендували когось “улаштувати”. Я утримувалась,
а потім кажу Єрковському, щоб пішов до Ганева, познайомився з Лизанчуком.
Може, варто запросити його на роботу до редакції.
Через кілька днів переді мною стояв чорнявий юнак з симпатичною посмішкою.
Хлопець коротко розповів про себе, батьків. Серце мені підказало: це саме той, кого
нам треба. Запитала, чи хотів би він працювати у редакції. Ніяковіючи, відповів:
– Чи зумію?
Того ж дня В. Лизанчук поклав мені на стіл заяву. Він з усім запалом юності
поринув у роботу: дисциплінований, ініціативний, винахідливий, оперативний.
Ніколи не чекав, поки йому хтось скаже, що робити. В один день піде в село, напише матеріал і вчасно вичитає коректуру. Я бачила, що Василь Лизанчук прийшов
працювати в редакцію за покликом серця. Важливою рисою його характеру була
скромність. Саме таким його виховали батьки. Всі діти (а їх у них було п’ятеро)
до тата і мами зверталися тільки на “Ви”. Часом дивлюся на нього і думаю, яке
ж добро, тепло, ніжність і ласку подарували своєму сину батьки.
Пам’ятаю, як з головою райвиконкому поїхала в с.Дебеславці. Заїхали і до
Ганева. Село невелике – і сто хат не було. Але воно лежить у гарному кутку
Підкарпаття. З півдня – ліс, з півночі – річка Прут. Тут до мене підійшов Василь
Петрович і запитав про свого сина.
– Василю Петровичу, не переживайте. Синок ваш полюбив газетну справу.
Справляється. Я ним задоволена.
– Дякую Вам, Ніно Пилипівно, – відповів він.
Василь Лизанчук часто на сторінках нашої газети друкував свої замітки, кореспонденції, зарисовки. Коли б нині переді мною не було його бібліографічного
покажчика, то не багато згадала б його друкованих матеріалів. Покажчик свідчить,
що з 1951 р. по кінець 1956 р. на сторінках газети “Червоний промінь” надруковано близько вісімдесяти різних матеріалів...
Якось з одного села надійшов у редакцію лист від групи молоді. Вона скаржилась на керівників села, які не створюють умов для роботи гуртків художньої
самодіяльності, бібліотека зачинена, затягується ремонт клубу. Я цей лист дала
Василеві, щоб перевірив.
– Добре, – відповів. – 3 хлопцями і дівчатами мені говорити простіше, а от
керівники...
– Не переживай, я потелефоную, говоритимуть.
Через декілька днів він написав критичний матеріал, на який звернули увагу
у райвиконкомі: зобов’язали керівників села негайно усунути недоліки.
І ще одна з примітних рис характеру В. Лизанчука – життєрадісність, оптимізм. Рік за роком журналістську майстерність набував упертою працею. Виявляв
допитливість, не був байдужим. Цікавився всім процесом газетної роботи – від
написання матеріалу, складання макету до набирання і друкування.
Пам’ятаю, як він зайшов до мене і каже:
– Несу до набору матеріал, але тут, мабуть, щось треба написати.
– Так, треба. Чим наберемо передову?
– Думаю, що корпусом.
– Правильно. А добірку інформацій?
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– Петитом.
– Молодець, Василю, ти вже шрифти знаєш.
Я бачила, що Василь часто втомлювався: за фактами ходив у села, писав матеріали до газети, вичитував коректуру. А в день випуску газети ми з ним сиділи
в друкарні довго. Бувало, що газету і підписували далеко за північ.
Якось під час відвертої розмови Василь розповів, що радив йому тато, коли проводжав на роботу в редакцію. Ці слова він згадує у своїй книжці “3-під іга ідолів”:
“Іди, синку, працюй, але будь обачний. Слово не горобець. Вилетіло – не спіймаєш.
І папір усе витримає. А що люди скажуть? Про це завжди треба пам’ятати...”. Він
також написав, що “редактор Ніна Пилипівна ставилася до мене по-материнському”.
Це правда. Як було його не поважати: син з великої порядної селянської сім’ї.
Я дуже люблю селян, бо сама дочка селянина і всі мої предки селяни. Пізніше у
всіх науково-публіцистичних матеріалах В. Лизанчук різко критикує тоталітарний
режим, який гнобив, мучив і убивав селян. Я це добре пам’ятаю, бо сама пережила
три голодомори: 1921 р., 1932–1933 рр. і 1946–1947 рр. Я живий свідок того злодійського лиха. “Опричнина комуністичної Москви і була страшніша від опричнини
часів Івана Грозного. Це був терор над національно свідомою українською інтелігенцією, над основою української нації – селянином-хліборобом”, – підписуюся
під цими словами В. Лизанчука з книжки “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”.
Мені хотілося, щоб у редакції постійно були сприятливі умови праці. Щоб
ніхто не порушував спокій. Однак не завжди це вдавалося. Була така ситуація.
Одного вечора до мене зателефонував редактор обласної газети “Прикарпатська
правда” І. Сербін. Він сказав, що група вчителів Коломийського району написала
лист, в якому розповіла про хабарництво завідуючої райвно М. Степняк.
– Які будуть питання до мене? – запитую у нього.
– Посилаю спецкора і прошу, щоб ваші працівники йому допомогли. Вони знають села, людей. Хай допоможуть перевірити факти. Якщо підтвердяться, будемо
виступати в своїй газеті.
Охоче взявся співпрацювати Микола Самійлович Нечипоренко. Сприяли в
цьому В. Лизанчук і О. Єрковський. І що ж, усі факти підтвердилися.
Через два тижні обласна газета надрукувала п’єсу-фейлетон. Поява цього матеріалу обурила керівників району. Це для них пролунало, як грім з ясного неба.
Мене тут же викликали в райком партії.
– Читала? – гримнув кулаком по столу секретар райкому.
– Читала, – відповіла.
– Це робота ваших працівників і особливо... – Якраз у той момент двері відчинилися, зайшов Нечипоренко.
– Товариші члени бюро, давайте вирішувати. Що вони собі дозволяють?!
– Це – неподобство! – зі злістю вигукнув другий секретар райкому партії. – Їх
з редакції треба всіх розігнати.
– Яка Ваша думка? – звернувся до мене голова райвиконкому.
– Матеріал надрукований в обласній газеті. При чому тут Нечипоренко та інші
працівники нашої редакції?
Моє пояснення не взяли до уваги. Миколу Нечипоренка обізвали найбрутальнішими словами. Зобов’язали мене негайно звільнити його з роботи і попередити
всіх працівників редакції, щоб не допускали сваволі.
Мене в редакції чекали, хвилювалися. Я хлопцям розповіла, що було на бюро.
– Факти ж підтвердилися, – мовив В. Лизанчук. За віщо нас виганяти?
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– Наказали звільнити Миколу Самійловича. Іншим дозволили працювати.
Які ж заходи вжили до “героїні” фейлетону? М. Степняк “покарали” – звільнили з роботи, але на сесії райради затвердили заступником голови райвиконкому.
Ось так: щуку кинули у річку.
Трапилося в редакції і таке. В. Лизанчук в своїй книжці “З-під іга ідолів”
написав: “Одного зимового ранку Віра Корсунь не прийшла на роботу. Вона працювала секретарем редакції. Ніна Пилипівна приховувала свою розгубленість,
неспокій, жодним словом не обмовилася про те, що трапилося. Мене цікавило,
але боявся запитати. Здогадувався – заарештували”.
Справа виглядала так. Мене викликали в райком о 12-й годині ночі. У кабінеті
сиділо кілька членів бюро. Секретар подав мені листок: “Читайте”. У цьому документі йшлося про те, що в одному обласному центрі Східної України Віра Корсунь
в роки фашистської окупації працювала перекладачкою в гестапо. Наказували
керівникам району негайно відправити її до міста за адресою...
– Яке моє завдання?
– Звільнити з роботи, розрахувати. Увечері її заберемо.
... Василь починав свою нелегку роботу правильно: багато читав літератури. Там, де була редакція, другу половину будинку займав райком комсомолу.
Закономірно, у дворі часто можна було бачити гарних дівчат і хлопців. Спілкувався
з ними, але дорожив кожною вільною хвилиною. Найчастіше “спілкувався” з газетами: обласними, республіканськими і центральними. Щось записував у блокноті.
– Читаєш? – якось спитала.
– Читаю. Хочу запитати, коли надрукують доповідь Хрущова на XX з’їзді
партії “Про подолання культу особи Сталіна і його наслідків”. Цікаво б прочитати.
– Не знаю. Колись надрукують, – відповіла.
А незабаром я сказала в редакції, що вже є закритий лист ЦК партії про
XX з’їзд КПРС. Завтра цей лист я буду читати на партактиві.
– Хотів би я там бути, – обізвався Василь.
– Зібрання буде в залі засідань райвиконкому. Перепусток не буде. Ти непомітно з людьми зайдеш і десь в кутку сядеш. Не висовуйся, слухай, жодних
записів не роби, – порадила.
Так В. Лизанчук не раз робив. Цікавився партійними документами, хотів про
все знати.
Василь Лизанчук часто їздив у село, додому. Відпрошувався на 7 січня. Цього
числа народився його тато. Звичайно, я його відпускала. Після такої однієї поїздки
до батьків (мене уже в Коломиї не було) його викликав секретар Коломийського
міськкому партії.
– Хто тобі дав право ходити попід хати і горлати? Радянський журналіст! З
роботи вижену! – зарепетував секретар. – Тебе партія учить, дає хліб, а ти паплюжиш звання комуніста... Розколядувався!
– Не кричіть на мене... 7 – січня день народження тата.
Секретар тут же зателефонував до Дебеславцівської сільської ради. Пові
домили, що дійсно 7 січня – день народження Василя Петровича Лизанчука.
Одного разу ввечері я з донькою стояла на ганку редакції. Бачу – іде Василь.
– Був у селі?
– Так, побував аж у двох.
– Відпочивай.
– Ні, там у мене на столі, мабуть, лежать гранки, сторінка, мушу вичитати, а
потім можна і відпочивати.
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Не раз думала: що зробити, аби працівникам редакції полегшити роботу. І
вирішила піти до голови райспоживспілки.
– Хочу для редакції купити два велосипеди.
– Будь ласка, – відповів.
– Оплата переказом.
– Ні! Тільки за готівку.
Тоді я зайшла до першого секретаря райкому партії С. П. Бурлаки. Просила
допомогти. Він зателефонував голові райспоживспілки. Справу вирішили: я швидко
переказала гроші і два велосипеди були в редакції. Та, коли дізналися в області,
викликали мене на килим. За порушення фінансової дисципліни оголосили догану.
Повертаюся поїздом до Коломиї і посміхаюся в душі: “Що варта ваша догана!
Добре, що хлопці мої будуть мати чим у села їздити”.
Запримітила якось, що в усіх працівників редакції піднесений настрій. Що
сталося?
– Питайте у Василя, – мовив О. Єрковський.
У хлопця тепла посмішка пробігла устами. Єрковський пояснив, що опубліковано Указ Президії Верховної Ради УРСР про нагородження багатодітних матерів.
“Медаллю материнства II ступеня” нагородили маму Василя. Поздоровила його,
відпустила додому:
– Це ж у вас сімейне свято. Прошу від редакції і особисто від мене привітати
Ганну Миколаївну і побажати їй усього найкращого.
Сторінки нового життя
Так сталося, що наші дороги з В. Лизанчуком розійшлися. Його у 1956-му
призвали до армії, а я незабаром переїхала на Тернопільщину. Всі роки, аж до
виходу на пенсію, працювала редактором районних і міжрайонної газет. З 1980-го
мешкаю у м. Львові.
По радіо і через газети дізналася, що Василь Лизанчук працює у Львівському
університеті імені Івана Франка. Нещодавно ми зустрілися. Коротко він розповів мені про своє життя, журналістську і наукову роботу. Тут же подарував
свої книжки: “Навічно кайдани кували”, “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”,
“З-під іга ідолів” і “Бібліографічний покажчик”. На одній з книжок він написав:
“Вельмишановній Ніні Пилипівні, моєму першому редакторові, прекрасній Людині
і її Родині з найщирішою подякою за науку і побажаннями здорового довголіття,
щасливого життя в Українській Державі. Нехай Господь Бог оберігає Вас від зла,
благословляє на Добро”.
До цього дня ще було багато сторінок життя у Василя Лизанчука. Одна з них
– служба в армії: нелегка, напружена. І все ж таки у вільні хвилини він писав до
газет.
Після служби в армії Василь Лизанчук віддає всю свою снагу журналістській
роботі, яку полюбив назавжди. Тут він мужнів і фахово зростав. Професія тримала
його в постійній напрузі, не давала спокою і перепочинку ні в будні, ні в свята,
краяла серце тривогами творчих пошуків. Журналістика дарувала йому радість
нових і нових зустрічей і тем для газет.
Він часто бував у відрядженнях, зустрічався з людьми різного віку, вів з
ними теплі, невимушені розмови. Саме це робило його життя змістовним, багатим, світлим. У 1960–1962 роках працював у райгазеті “Червона зоря” (Новий
Яричів Львівської області). На сторінках цієї газети він друкувався більш як 160
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разів. А з 1962 по 1965 роки його місцем праці була Коломия: газети “Радянська
Гуцульщина” і “Червоний прапор”.
Часто дописував до обласної газети “Прикарпатська правда”, а потім і працював у цій газеті. Статті, кореспонденції, репортажі, замальовки, нариси переважно
на сільськогосподарські теми. Він побував у всіх районах і переважній більшості
сіл Івано-Франківщини. У матеріалах порушував актуальні питання життя селян,
робітників, виробничих колективів, допомагав їм розв’язувати важливі проблеми.
Газетна робота має свої складності і вимагає високого професіоналізму.
Радіожурналістика характеризується своїми особливостями, які успішно опанував
В. Лизанчук. З 1968-го він – старший редактор облрадіо, а згодом власний кореспондент Українського радіо по Івано-Франківській області. В. Лизанчук швидко
зрозумів, що у мікрофон треба говорити просто, добре знати те, про що розповідаєш слухачам, і проганяти геть штамповані слова і фрази. Подумати тільки, що
за десять років роботи В. Лизанчук записав на плівку понад тисячу колгоспників,
робітників, спеціалістів сільського господарства, представників творчої інтелігенції.
Його матеріали звучали в ефірі області і всієї України.
З 1979 р. В. Лизанчука вже слухали по радіо львів’яни.
Публіцистика, продиктована серцем
Сам факт переходу В. Лизанчука на роботу у Львівський університет імені
Івана Франка не був буденною подією. З грудня 1978 р. – асистент, з жовтня
1980 р. – доцент, з травня 1992 р. – професор кафедри теорії і практики журналістики, з вересня 1993 р. – завідувач кафедри радіомовлення і телебачення.
Для такої роботи потрібні були тверда воля, мужність, професіоналізм, віра,
упевненість у своїх силах. В. Лизанчук тоді уже все це мав. Хоча розумів, який
тягар узяв на свої плечі, усвідомлював важливість і відповідальність місії, що покладалася на викладача.
І все ж таки він сміливо взявся за діло, яке йому доручили. В університеті
присвятив себе вихованню молодих журналістів. Він видає низку книжок: “Увага:
увімкнуто приймач (Вплив радіо і телебачення на формування громадянської активності молоді)”, “Грані колективізму: Вплив преси, телебачення і радіо на формування соціальної активності молоді”. В. Лизанчуку належать декілька брошур,
посібники: “Методи збирання і фіксації інформації в журналістиці”, “Особливості
підготовки матеріалів для радіо і телебачення”, тексти лекцій “Засоби масової
інформації і духовне відродження України” та ін.
Науково-публіцистична праця для професора – беззаперечний пріоритет. Хоч
завжди завантажений, він знаходить час на творчу роботу, активно виступає в пресі. Особливо він розправив свої творчі крила, розвинув далекоглядність, мудрість
і обачність в роки, коли наша Україна стала незалежною державою.
У матеріалі “Нам усім пора для України жить” В. Лизанчук пише: “Невже
український народ і тепер не використає історичного шансу, даного Господом Богом
для розбудови своєї демократичної, незалежної, гуманістичної держави? Невже
чорні сили зможуть затьмарити, заглушити, отруїти пробуджений національний
християнський дух?! Невже єзуїтська улесливість і водночас залякування зі сторони
“старшого брата” паралізує прагнення до свободи і вільного розвитку всіх народів,
які населяють гостинну українську землю?! Невже жителі України на референдумі
не проголосують за свою незалежність?!” (3а вільну Україну. 1991 р. – 24 верес.).
Десятки запитань тривожать душу публіциста, він вболіває за долю України.
В. Лизанчук хвилюється, бореться, щоб уберегти нашу незалежність. Він сміли-
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во виходить на читача всієї України. Друкує свої матеріали у газетах “Молодь
України”, “Галичина”, “Армія України”, “Вечірній Київ”, “За вільну Україну”,
“Високий Замок”, “Молода Галичина”, “Українська думка”, “Час/Time” та ін.
Десятки статей надруковано у збірниках, журналах.
Василь Лизанчук у своїх матеріалах розглядає гострі проблеми функціонування
української мови, відродження національної історичної пам’яті, збереження і
примноження народних традицій, звичаїв, утвердження незалежної, самостійної
демократичної держави.
Я не ображаю Донеччину, Дніпропетровщину, Харківщину та інші східні
області. Але на їхньому індустріальному терені розкошує мовний чортополох.
Тисячі людей тут говорять неоковирною, вкрай засміченою мовою – від доярки до
державного діяча. Це наше національне лихо. Соромно слухати виступи окремих
депутатів у парламенті. Вони досі у полоні суржику мовного, духовного, політичного. В. Лизанчук у своїх статтях, книжках закликає: “Стоголосо дзвени, рідна
мово, щоб перемогла велика історична справедливість!”.
Про мову українську віддавна дбали письменники. Згадаймо В. Сосюру (цього
письменника я особисто знала). Для України закликав жити А. Малишко на похороні В. Сосюри: “Хай же смерть українського поета шикує нас в одні ряди, щоб
ми не були безбатченками і людьми, непомнящими родства, щоб із наших сердець
і наших думань виростали Шевченки і Франки... Клянемося, що будемо любити
свою мову, свій кароокий народ, як ти заповів у своєму вірші “Любіть Україну”:
Любіть Україну у сні й наяву,
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічно живу і нову,
І мову її солов’їну.

І хай дурість кретинів і невігласів, прелатів і єзуїтів, яка вкоротила твоє життя
після написання цього вірша, зів’яне над могилою великого українського поета…”.
Коли читаєш книжку В. Лизанчука “Навічно кайдани кували”, то факти, документи, коментарі про зросійщення тривожно стукають у серце. Багато відкрито, чого
ми раніше не знали. Ця книжка – велика, страшна правда про жорстокість щодо
українського народу московсько-царського і московсько-комуністичного режимів.
Книжка “3-під іга ідолів” віддзеркалює життєвий, журналістський, науковий
шлях В. Лизанчука. Він згадує більше сотні людей, які були поруч з ним. Похвально
і зворушливо, що він почав книжку від порога батьківської хати, від коректора і
до професора університету. Свою книгу автор збагатив десятками різних знімків:
тут фото рідних, близьких, добрих знайомих, українських повстанців з його села.
На основі документального матеріалу розкриває руйнівні антиукраїнські наслідки
комуністично-імперської ідеології, показує складні морально-психологічні аспекти
духовно-громадянського самовизначення.
Книжки В. Лизанчука “Навічно кайдани кували”, “Завжди пам’ятай: Ти –
Українець!”, “З-під іга ідолів” знайшли широкий відгук у читачів. Автор отримав майже
півсотні листів з різних областей України, в яких одна просьба – надіслати книжки, бо
вони дуже потрібні для національного самоусвідомлення. Понад 40 анотацій, відгуків,
рецензій на книжки надруковано у газетах, журналах, наукових збірниках.
Мені дуже приємно, що колишній коректор коломийської районки Василь
Лизанчук здобув таке визнання громадськості України і за рубежем.
Ніна Головко
Вільний голос. 1997. 18, 22, 25 жовт.
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СТАНЬМО НАРЕШТІ ЄДИНИМИ
Минулої неділі в Івано-Франківську в залі Народного дому “Просвіти” проведено науково-читацьку конференцію на тему “Українська мова – основа безпеки української нації”. Водночас відбулася презентація книжок нашого краянина, заслуженого
журналіста України, доктора філологічних наук, професора Василя Лизанчука.
В обговоренні його публіцистичних творів “Навічно кайдани кували”, “Завжди
пам’ятай: Ти – Українець!” і “З-під іга ідолів” взяли участь письменники, члени
“Просвіти”, представники громадських організацій і владних структур. Поважна
аудиторія запропонувала славному землякові балотуватися від Івано-Франківщини
до парламенту під час майбутніх виборів, а творчий доробок В. Лизанчука останніх
років, як нам відомо, висунуто на здобуття Державної премії ім. Т. Шевченка.
Під час обговорення проблем української мови лейтмотивом високоповажних
ораторів було невиконання Закону про мови в Україні, а також осмислення животрепетних реалій сьогодення, місця кожного громадянина в державотворчих
процесах. Зокрема, це стосується виступів академіка В. Качкана, професорів
М. Кугутяка. С. Геника, М. Вівчарика, письменників С. Пушика, Я. Дорошенка,
В. Бабія, Д. Юсипа, О. Бабій, громадських активістів Д. Децик, Є. Чучука,
С. Шулепи.
Толерантним і виваженим був виступ перед поважною аудиторією народного
депутата України, голови облради С. Волковецького. Він, зокрема, зазначив, що
сьогодні нам як ніколи важливо проявляти громадянську мужність і сміливо стояти на позиціях патріота України. Адже люди нині нас запитують: “Чому досі по
Україні красуються символи більшовицької імперії, чому засилля російських видань, чому не йдуть реформи, чому не платять бюджетникам і т. д.”. Звинувачують
у всьому незалежність і демократів, які, до речі, у Верховній Раді ніколи не були
більшістю, ні разу не сформували свій уряд і ні разу не обрали президента, бо не
було такої можливості.
Люди, зауважив Степан Васильович, вже почали забувати, що принесли комуністи і більшовики: забули голодомори, колгоспну систему і що вона дала
нашим західним областям. Натомість пішла підступна, облудна пропаганда, яку
сьогодні підтримують несвідомі чи, може, й свідомі деякі представники культури
й літератури, які забамбурюють свідомість людей і провокують міжконфесійні та
міжетнічні протиріччя.
Нині сформувалася група критиканів, які, де треба і де не треба, критикують
владу. Тоді постає закономірне питання: звідки взялася ця влада? Очевидно, її
вибрали люди. Якщо кажуть, що вона нездала, раз, другий, третій, десятий, – то
таким чином впроваджується у свідомість людей надзвичайно шкідлива ідея про те,
що наші люди нездатні обрати добру владу. Річ не в тому чи іншому керівникові.
І тут має рацію професор Лизанчук у тому, що сміливо і відверто говорить
про “п’яту колону”, яка діє проти нас, проти українського народу і використовує
наші промахи, щоб дискредитувати Галичину. З цього приводу я ще буду виступати, бо мені є що сказати, в які умови поставлені західні області, наголосив
С. Волковецький.
Нам усім непогано було б задуматися над тим, що чекає нас завтра, і згуртувати всі здорові сили, яких у нас ще достатньо, щоб іти вперед єдиним монолітом.
Ярослав Васильок
Тижневик Галичини. 1997. 4 груд.
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НЕ СУДИЛОСЯ ПРОФЕСОРУ ЛИЗАНЧУКУ
ДОЛІ ВІЙСЬКОВОЇ, АЛЕ ПОВАГУ ДО АРМІЇ
ВІН ПРОНІС КРІЗЬ УСЕ ЖИТТЯ
На одному з занять для керівників груп гуманітарної підготовки, що проводилось у Центрі культури, просвіти і дозвілля Західного оперативного командування, склалась, що називається, нештатна ситуація. Один з науковців, якого
заздалегідь запросили прочитати офіцерам лекцію, несподівано відмовився прийти
до військових. Чи то раптово виникли у нього якісь невідкладні справи, а може,
просто вирішив не гаяти свого дорогоцінного часу – лекції ж бо для військових
зараз безкоштовні, не має змоги армія заплатити... Одне слово, заняття опинилось
під загрозою зриву.
– Треба зателефонувати професорові Лизанчуку, – запропонував один з працівників ЦКПД. – Він обов’язково нам допоможе.
Так і сталося. Тоді я вперше познайомився з Василем Васильовичем Лизанчуком
– доктором філологічних наук, професором, завідувачем кафедри радіомовлення
і телебачення Львівського державного університету ім. І. Франка. Відклавши всі
справи, він миттєво відгукнувся на прохання військових і незабаром вже був у нашій аудиторії. Усміхнений, енергійний, професор зайшов і привітався з присутніми
так, як буває при зустрічі добрих друзів.
– Почнемо заняття, шановні колеги, – сказав просто, маючи на увазі, мабуть,
те, що робить з офіцерами спільну справу у вихованні молоді...
Та лекція про проблеми відродження і розвитку рідної мови, культури, духовності, розбудови Української держави справила на всіх велике враження. Вона
була емоційною, натхненною і разом з тим дуже виваженою, ніби розклав науковець
“по поличках” перед слухачами всі аргументи, всі “за” і “проти” і дав можливість
самим зробити висновки. А ще з розповіді професора відчули офіцери, що не з
чужих слів, а з власного досвіду знає він про життя і службу людей в погонах,
про нелегку працю військовослужбовців.
– Так, свого часу, як то кажуть, скуштував я смак солдатського і курсантського
хліба, – підтвердив Василь Васильович, коли зустрілись ми з ним нещодавно в
його робочому кабінеті. – Відслужив строкову, навчався у військовому училищі і
відтоді глибоко поважаю армію...
У жовтні 1956 року село Ганів, що в Коломийському районі на ІваноФранківщині, проводжало до війська Василя Лизанчука. Односельці поважали
цього працьовитого чесного юнака – сина Ганни Миколаївни та Василя Петровича
Лизанчуків. Був він добрим, щирим, старанно вчився, не цурався ніякої роботи,
а ще дуже любив літературу, дописував до районної газети. З великою любов’ю
писав про свою рідну землю: “Наше село Ганів маленьке, навіть ста хат нема.
Правда, лежить у гарному кутку Підкарпаття. З півдня змішаний ліс, у якому
багато грибів, запашні трави, де бджоли збирають мед. З півночі – річка Прут,
куди впадають невеличкий Цуцулинок і Млинівка...”.
Після закінчення школи Василь майже два роки працював у редакції районної
газети, тому до армії призивався з Коломиї. Проводжали його вся родина, друзі,
сусіди, знайомі, колеги. Кількома фірами їхали з Ганева до райцентру знаменитою
цісарською дорогою, що з’єднує Коломию з Чернівцями. Дорогою співали пісні.
– Звичайно, всі переживали за мене. Мама, сестри, дівчата при прощанні
плакали, – згадує Василь Васильович. – Але про те, щоб мені не служити в армії,
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ніхто тоді і думки не мав. Дуже цінувалося в селі те, що юнак пройшов військовий
гарт, а кого не взяли до армії, люди вважали нездалим, нездоровим.
Служити майбутній професор потрапив спочатку до школи молодших авіаційних спеціалістів у Вапнярці. Було йому нелегко, як і всім молодим солдатам.
Досі пам’ятає, як старшина Бабій з секундоміром тренував роту підніматись і одягатись. Бігали курсанти школи багатокілометрові кроси у протигазах, після яких
повертався Василь мокрий, як щур, а чоботи нагризали йому ноги.
Важко було юнакові опановувати і військову спеціальність, адже в її основі
лежали не улюблені Василеві гуманітарні предмети, а суцільна електроніка. Було у
коломийчанина навіть декілька двійок, але за допомогою свого командира капітана
Першина та завдяки особистій сумлінності школу молодших спеціалістів він закінчив на “4” і “5”, здобув фах механіка авіаційної радіоапаратури, поїхав служити
в полк, що базувався в містечку Сіверському під Ленінградом. Полк цей постійно
виїжджав у табори, йшла напружена бойова підготовка. Рядовий Василь Лизанчук
відповідав за готовність радіоапаратури літаків. Часто взимку пальці примерзали до
металу радіостанцій, бо доводилось обслуговувати техніку за будь-яких обставин.
Здавалося б, спогади про це мають бути для професора Лизанчука не надто
втішними. Проте...
– Щиро кажу: службу в армії я згадую з приємним трепетом, – зізнається
Василь Васильович. – На все життя запам’ятав атмосферу цієї служби: товариську,
доброзичливу, вимогливу. Звичайно, такі риси характеру, як відповідальність за
слово, думку, вчинок, у мене виховали батьки. Одначе армія поглибила цю науку, дала відчуття внутрішньої зібраності, дисциплінованості, навчила цінувати
справжню дружбу. Хоча відтоді вже минуло понад сорок років, я й досі підтримую
товариські стосунки з Богданом Жміньковським, з яким вчились разом у школі
молодших спеціалістів, з колегами по військовому училищу Георгієм Воротнюком,
Миколою Терещенком.
Серед колишніх співслужбовців професора Лизанчука був і космонавт Землі
№ 2 Герман Титов, який у жовтні 1957 року після авіаційного училища молодим
пілотом прибув до полку в Сіверському. Герман Степанович був керівником групи
політзанять у третій ескадрильї, а рядовий Василь Лизанчук – його помічником.
Про свого підлеглого космонавт написав потім у своїх книгах “700 000 кілометрів
у космосі”, “Авіація і космос”, “Блакитна моя планета”. А сам Василь Васильович
згадує, що Титов був високоосвіченою людиною, виявляв інтерес до української
пісні, поезії, прози, просив хлопців, щоб розмовляли українською мовою, хотів
відчути її мелодійність, “смак”, “запах”.
Герман Степанович читав матеріали Лизанчука в армійській і окружній газетах. Саме він порадив Василеві вступати до Львівського військово-політичного
училища, щоб здобути фах військового журналіста.
У 1959 році став Василь Васильович курсантом ЛВВПУ, вчився здебільшого на
відмінно, був дисциплінованим, сумлінним. Але не судилось йому долі військової.
Наступного року відбулось хрущовське скорочення армії на один мільйон триста
тисяч військовиків, і частина курсантів, пройшовши підготовку за спеціальною
програмою та отримавши офіцерські звання, була звільнена зі збройних сил. Серед
них і Василь Лизанчук...
Багатьох людей такі круті повороти долі, що називається, вибивають із сідла.
Скільки колишніх офіцерів так і не змогли знайти своє гідне місце в цивільному
житті, не реалізували своїх талантів, здібностей. Василь Васильович Лизанчук,
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ставши професором, доктором наук, є для сьогоднішньої юні, зокрема армійської,
яскравим прикладом того, що навіть за найскладніших обставин людина може і
повинна не опускати рук, а йти вперед, реалізуючи свої можливості.
– Все, чого я досягнув у житті, – завдяки праці, праці і ще раз праці, – каже
професор.
Після звільнення з армії він заочно навчався на факультеті журналістики
Львівського державного університету ім. І. Франка, працював у редакціях районної, міжрайонної, обласної газет, на обласному радіо, власним кореспондентом
Українського радіо по Івано-Франківській області. Писав і розповідав про життя
і проблеми селян, робітників, інтелігенції. У таких районах, як Коломийський,
Снятинський, Городенківський, Тлумацький та ін., Василь Васильович побував (і
не один раз) у кожному селі. Сотні людей знають його там, досі пам’ятають його
чесні проблемні публікації і радіопередачі, якими прагнув допомогти краянам у
вирішенні злободенних питань.
Паралельно з журналістською діяльністю наполегливо займався Ва
силь
Васильович науково-дослідницькою роботою, захистив у 1977 році кандидатську
дисертацію, присвячену впливу радіо і телебачення на виховання підлітків, а у
1991 році захистив докторську на тему “Засоби масової інформації і формування
громадянської позиції молоді”. З 1978 року працює він на факультеті журналістики
ЛДУ: спочатку асистентом, згодом доцентом, професором, а з 1993 року – заві
дувачем кафедри радіомовлення і телебачення.
Працездатнісь цієї людини є просто вражаючою. Професор написав і видав
декілька монографій, навчальних посібників, опублікував понад 150 наукових
і науково-публіцистичних статей на актуальні теми суспільно-політичного життя. А вихід у світ таких солідних книжок, як “О, рідне слово, що без тебе я?!”
(1990 р.), “Навічно кайдани кували: Факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні” (1995 р.), “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!” (1996 р.), “З-під
іга ідолів” (1997 р.), поставили ім’я Василя Лизанчука в ряд найпопулярніших
авторів, які пишуть на злободенні сучасні теми.
У своїх книжках, статтях, виступах по радіо і телебаченню, доповідях і повідомленнях на всеукраїнських і міжнародних конференціях, під час зустрічей
з громадськістю, зокрема з військовослужбовцями, професор Лизанчук піднімає
проблеми відродження і розвитку рідної мови, культури, духовності, показує
політико-ідеологічні бар’єри на шляху українського державотворення, аналізує
причини нинішніх важких соціально-побутових проблем життя багатьох людей,
окреслює шляхи поліпшення ситуації.
Що й казати, дуже щільний робочий графік у професора. Але він завжди
знаходить час для співпраці з військовими, тісно співпрацює з кафедрою журналістики Військового інституту при держуніверситеті “Львівська політехніка”:
разом розглядають навчальні програми курсантів, запрошують їх на заняття до
навчальної телерадіостудії кафедри радіомовлення і телебачення університету. А
нещодавно Василь Васильович черговий раз особисто побував у військовому навчальному закладі, зустрівся з майбутніми офіцерами. Буває науковець і в інших
військових колективах, добре знає їхні проблеми. Як вчений, політик, публіцист
бачить шляхи їх вирішення.
– Негаразди з армії – це ланки одного загального ланцюжка. Для того, щоб
наш офіцер, солдат був забезпечений всім необхідним, треба виправити й становище в економіці, прийняти закони, які б дали можливість розвинутись вітчизняній
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промисловості, сільському господарству, бізнесу, – каже професор. – Сьогодні між
армією і народом має бути найтісніший зв’язок і взаємодопомога. На перспективу
вважаю, що армія повинна бути професійною, де люди могли б мати відповідне
матеріальне забезпечення, а після закінчення контракту – право на навчання,
працевлаштування...
Він на мить замислюється і продовжує:
– Я добре розумію, наскільки важливо створити у війську здоровий моральнопсихологічний клімат. Треба створювати нові моральні цінності на основі ідеології
державотворення, в якій є місце і національним, і загальнолюдським засадам.
Кожна нація в Україні повинна мати можливості для свого розвитку, але всі нації
мають дбати про зміцнення держави, розвиток державної української мови.
– Василю Васильовичу, – запитую співрозмовника, – що найбільше турбує
вас у сьогоднішньому суспільному житті?
– Мене дуже болить продовження російщення в Україні, злиденність багатьох
людей, знищення природи. Краса світу полягає у його розмаїтості, у розквіті національних мов, культур. Я би вважав, що ми маємо йти до високого духовного порозуміння людей різних націй. Але на засадах незалежності Української держави...
Те саме можу сказати про людей різних політичних поглядів. Так, ти маєш право
на сповідуваная будь-якої ідеології, адже ми будуємо демократичну державу. Але
ти – син цієї землі і будь її патріотом: ідеологічні непорозуміння давай з’ясовувати
на засадах українського державництва...
Василь Васильович подарував мені свою останню книжку “З-під іга ідолів”.
Я прочитав її на одному подиху і, мабуть, не міг би висловити свої враження від
неї точніше, ніж це зробив член-кореспондент Української Академії політичних
наук Михайло Вівчарик. Він написав: “В. Лизанчук щиро вболіває за розбудову
Української держави. Магістральною ідеєю його книжок, статей, виступів є національне державотворення. Він вірить у майбутнє України, заради нього працює,
пристрасним словом закликає співвітчизників творити Добро у власних душах”.
Ось яка людина є щирим другом і помічником військових. Хочеться сьогодні
зауважити, що в той час, коли багато політиків, науковців, громадських діячів
тільки напередодні чергових виборів у гонитві за голосами виборців у погонах
раптом згадують, як же ж вони, виявляється, люблять армію, і починають кричати
про це при кожній першій-ліпшій нагоді, професор Василь Васильович Лизанчук
постійно втілює своє поважне ставлення до війська не в гучних словах, а в конкретних справах. Спасибі йому за це. І нехай щастить йому на його нелегкому
життєвому шляху.
Капітан Дмитро Туляков
Армія України. 1998. 14 лют.

“ТАКИХ МУЖІВ ПОТРЕБУЄ НАЦІЯ”
Слова, якими я назвав свій роздум про літературну творчість публіциста і вченого Василя Лизанчука, належать великому синові України Іванові Франку. Наш
геній звертав їх до українців, кликав їх виробляти із себе “серйозних, свідомих і
статечних мужів, повних любові до свого народу і здібних виявляти ту любов не
потоками шумних фраз, а невтомною, тихою працею. Таких мужів потребує кожда
нація і кожда історична доба…”.
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Українська нація переживає на межі тисячоліть велику добу відродження і побудови власної держави, тому її свідомим синам і дочкам важливо знайти своє гідне
місце в цій добі й освітити її любов’ю до народу та наповнити невтомною працею
задля нього. Серед щоденних трудівників на рідному полі української духовності й
подвижників державного будівництва бачу постать справжнього статечного мужа, вірного робітника гарячого журналістського цеху, колегу-публіциста Василя Лизанчука.
Знаю його роботяще перо і чесне слово з душі вже кілька десятків років, ще з праці в
районній газеті в нашому покутському краї, потім із незабутньої молодості на факультеті журналістики Львівського університету, де Василь Лизанчук виріс до професора,
доктора філологічних наук, завідувача кафедри радіомовлення і телебачення цього
факультету – вченого в галузі журналістської науки і вихователя молоді.
Народився Василь у селі Ганеві на Коломийщині якраз на Новий рік, і це був
щасливий Божий знак для всієї родини: хлопчик прийшов на світ у святковий,
урочистий новорічний день, то й нову силу додасть до кореня свого роду, нову
світлу барву докладе до духовної палітри отчого краю. Небесний Ангел-хранитель
засвітив над селянською дитиною свою новорічну Різдвяну зірку, схилився над
колискою разом з маминою молитвою і піснею, несе її з словом молитви через усе
життя, береже цю українську дитину на крутих дорогах і зростив з хлопчика му
жа для України.
Дороги Василеві в світ не були легкими, як і всього його роду, як і тернисті
шляхи галичан, бо земля наша страждала віками від поневолювачів. Дороги в поті
чола, як тяжко зароблений селянською працею чорний хліб. Дороги в борні його
мами і тата, їх великого роду за вільну і самостійну Україну. Дитиною він бачив
усе те горе, яке приніс у наш край сталінсько-московський режим. Знав тяжку
кріпацьку працю в колгоспі, за яку й хліба не вистачало до нового.
Бачив, як мужньо стояли повстанці в обороні рідного краю і віддавали себе
на жертовний вівтар задля України. Чув голосіння жінок і дітей, яких вивозили
до Сибіру. Плакав гарячими дитячими сльозами за своїми рідними з маминої і
татової родини, яких завезли і кинули в сибірські сніги. Не всі вернулися додому,
лишилися навічно в чужій, окутій морозами, землі, як і дівчина Юстина Лизанчук,
ця квітка із квіту нації. Все бачене і чуте глибоко запало в душу, запеклося болем у серці, палило гнівом до зайд, які завдали тяжких ран його рідному краю,
святій землі і її людям – кровним синам і дочкам цієї землі, які заслужили в Бога
щасливого життя на своїй дідизні. Всього цього забути не можна, про все це горе,
пережите його краянами, треба розповісти світові словом щирої правди. Слово
те народжувалося в хлопця з любові і болю, і він пішов з тим словом у світ як з
єдиною найсильнішою зброєю в борні.
Так, Василь виростав у християнській сім’ї і знав з “Біблії”, що споконвіку було слово, і слово в Бога було, і Бог було слово. Тому з такою щирою вірою і любов’ю присвятив своє життя слову. Його виховувало святе слово Тараса
Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, нашої великої покутської трійці – Василя
Стефаника, Марка Черемшини, Леся Мартовича, і цій науці він лишається вірним.
Цю науку Василь Лизанчук розвиває власною працею і виховує лицарів слова в
битві за Україну – молодих журналістів у Львівському університеті імені Івана
Франка. Василь пам’ятає слова нашого Каменяра, що “на дні моїх споминів горить
вогонь, і це вогонь у кузні мого батька”. Так на дні Василевих споминів з дитинства горить вогонь правдивого слова і пече його душу, і вимагає дати йому волю і
вогнистим плугом проорати на літературному полі хліборобську борозну правди.
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Час збирати посіяне на прадідівській ниві родинної честі для плугатаря Василя
Лизанчука настав. Вийшли в світ його наукові і літературні праці з проблем сучасної
журналістики, а серед них – книжки “Навічно кайдани кували: Факти, документи,
коментарі про русифікацію в Україні”, “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”, “З-під
іга ідолів”, які стали подіями в духовному житті українців. Василь відкрив людям
правду про содіяне імперською Московією лихо на нашій праведній землі і вже
самими назвами книг промовляє до української душі, кличе її вирватися з-під іга
ідолів і не забувати, що наша душа належить Україні.
Книги Василя Лизанчука вийшли в незалежній Україні одна за другою – “Навічно
кайдани кували” (1995), “Завжди пам’ятай: Ти –Українець!” (1996) і “З-під іга ідолів”
(1997) – і склали публіцистично-історичну трилогію, в якій автор мовби підсумовує
свою багаторічну працю в журналістиці і в щирому слові сповідається про пережите
ним і його родом, глибинно досліджує на основі документів майже чотирьохсотлітню
історію російщення України. Кожна книжка з цієї гостро політичної трилогії знаходила широкий відгук громадськості, бо давала відповідь на багато проблем, які ставив
перед нашим суспільством час, несла правду і будила в народі національну ідею та
утверджувала віру в державність української нації. Упевнений, що книги Василя
Лизанчука, які побачили світ на зорі незалежності України, відіграли таку ж значну
роль у пробудженні українства, як і їхні посестри – “Ментальність орди” незабутнього
Євгена Гуцала і “Якби ми вчились так, як треба...” Анатолія Погрібного.
Кредо своєї політичної, літературної, публіцистичної, наукової, історичної
роботи Василь Лизанчук висловив уже на самому початку першої книжки “Навічно
кайдани кували”, побудованої на документах, фактах, цифрах, роздумах людей,
про злочинно цілеспрямовану, кількавікову політику російщення українського
народу царськими і комуністичними опричниками:
“Українське державотворення відбувається за дуже складної суспільно-політичної,
морально-економічної, психолого-ідеологічної ситуації. Ще діють підступні, зловмисні зовнішні і внутрішні сили, які намагаються зупинити воскресіння й утвердження
української держави. Задля цього й досі використовуються найрізноманітніші випробувані й “оновлені” способи, серед яких чи не найпідступніший – фальсифікація історії
українського народу, зокрема історії взаємин України і Росії, у яких розкривається
одверта брутальна політика, що століттями була спрямована на отруєння української
ментальності, знищення України як держави, а українців – як етносу.
Об’єднуючи під своєю тяжкою ферулою сонми різних народів, російськобільшовицька імперія впродовж півтисячоліття виробляла спотворені, принципово
позанаціональні форми свого “патріотизму”. Його сувереном був зовсім не російський народ, а космополітична за своїм складом імперська адміністрація, яка думала, як Катерина ІІ, – по-німецьки, говорила, як Олександр І, – по-французьки,
а чинила, як усі Романови – від Михайла до останнього Миколи, – по-татарськи...
При цьому досягалась чорна мета – формування у росіян великодержавної, імпер
ської психології, яка і сьогодні заважає багатьом змиритись з тим, що розвалилась
комуністична тюрма народів – СРСР”.
Автор, запропонувавши читачеві для роздумів багатий документальний матеріал на чотирьохстах сторінках книги, звертається до читача в післямові і мовби
продовжує розпочату з ним розмову:
“Певен, що книга прислужиться морально-психологічному виздоровленню
обдурених, скалічених комуністично-імперською ідеологією, формуванню духовного націоналізму – якнайвищого вияву відданості Батьківщині, буде джерелом
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важливої, об’єктивної інформації про українсько-російські взаємини, сприятиме
консолідації духовних, інтелектуальних, творчих сил заради найвищої гуманістичної національної ідеї і мети – побудови Української Держави”.
Книжки Василя Лизанчука надзвичайно актуальні в епоху відродження
України, а слово його стоїть на бойовому посту захисту визволеної з московської
неволі української нації. Публіцист постійно виступає з гострими статтями в журналах і газетах, веде значну виховну роботу серед молоді як педагог і в науці як
учений. Роботи дуже багато, адже треба розповісти українському народові та й
всьому світові про злочини, які “недєлімая” Росія віками чинила проти України,
а комуністично-більшовицький режим розкрутив у XX столітті маховик репресій,
який знищив мільйони людей. Сили російського імперіалізму та їх колаборанти в
Україні становлять і сьогодні загрозу нашій державі та іншим волелюбним народам.
Яскравим і страшним прикладом озвіріння московської вояччини є винищення чеченського народу тільки за те, що він захотів бути господарем на своїй отчій землі.
Українська нація не раз піднімалася на боротьбу за свободу проти самодержавної
Москви, яка топила в крові нашу волю. Тепер ми зайняті творчою будівничою
працею, але будьмо пильні, нагадує своїми книгами Василь Лизанчук, бо Москва
сльозам не вірить і прагнення до волі не прощає. Поради Петра І своїм наступникам
на московському престолі діють і нині: “Держати російський народ у стані безперервної війни, аби не дати погаснути войовничому запалові російського воїнства...”.
І зброю, і журналістське перо треба тримати напоготові, бо чуємо тепер погрозливі ноти з Москви на захист прав українських громадян російського походження
в Україні, яким нібито рішення Конституційного суду забирає право на російську
мову. Зате в тій ноті нема ні слова про те, що мільйони українців у Росії не мають ні
українських шкіл, ні газет, ні факультетів у вищих навчальних закладах, ні видав
ництв, ні радіо- і телеефіру. Час битви за українство триває, і це підтверджують
бойові книги Василя Лизанчука, варті на відзначення премією імені Івана Огієнка.
Таких мужів, як Василь Лизанчук, потребує нація!
Ярема Гоян
Лауреат Державної премії України
імені Т. Шевченка,
заслужений діяч мистецтв України
14 січня 2000 р., Київ.
З архіву редакції газети
“Літературна Україна”

ЗАСЛУГОВУЄ ПРЕМІЇ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА
Науково-публіцистичним працям Василя Лизанчука притаманна актуальність
та викінчена мотивованість висвітлюваних проблем. Автор не обходить гострих
питань, оскільки в центрі їх уваги перебувають проблеми українства в широкому
розумінні цього слова та прагненні достукатися до серця кожного українця, пробудити у ньому національну потребу знати свою історію, гордитися нею та сповідувати високі ідеали наших пращурів. Уже самі назви книжок (“Навічно кайдани
кували” (1995), “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!” (1996), “З-під іга ідолів”
(1997) промовисто свідчать про їх ідейно-тематичну заангажованість та підтверджують прагнення В. Лизанчука переконати читача цілим рядом об’єктивних і
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вагомих фактів про незнищенність українського духу. Чи не вперше автор зібрав усі
фактичні матеріали про заборони українського слова, вилучення його з активного
вжитку (“Навічно кайдани кували”) та зумів вичерпно їх прокоментувати, віднайти
ті слова, які розкривають вагомість боротьби українського слова у протистоянні і
постійному власному шліфуванні, що й уможливило його постання у державному
вимірі. Матеріали праць В. Лизанчука дозволяють переконувати сучасного читача
і слухача в необхідності формування у кожного українця поваги до самого себе,
бо без такої поваги ніхто не поважатиме наш народ.
У своїй повсякденній викладацькій практиці (Донецький державний уні
верситет), радійних студіях (щомісячна радіопередача на обласному радіо “Мово
рідна, слово рідне...” (див.: Загнітко А. Слово у душі, душа у слові: Наук.популярне видання за матеріалами радіопередачі “Мово рідна, слово рідне...”.
– Донецьк: Академія, 1997. – 437 с.), пропагандистській та організаційній діяльності (член Комісії з питань мовної політики при Донецькій адміністрації та
ін.) я постійно використовую матеріали досліджень В. Лизанчука, які настільки
переконливі, що в більшості випадків не викликають ніяких сумнівів.
Дослідження В. Лизанчука користується великою популярністю з-поміж шанувальників рідного українського слова на Донеччині, його праці віднайшли своє застосування у студіях молодих науковців, студентських диспутах та різноманітних заходах.
В. Лизанчук належить до тих учених, які талановито уміють висвітлювати складні і
багатоаспектні явища дохідливою і переконливою мовою. Все це дозволяє мені стверджувати, що науково-публіцистичний доробок В.ЛИЗАНЧУКА цілком заслуговує того,
щоб бути удостоєним премії імені ІВАНА ОГІЄНКА, оскільки його праці спрямовані у
минуле, сучасне і майбутнє Української Держави і допомагають формувати справжніх
патріотів, свідомих українців, тих, хто визначатиме майбутній поступ держави.
А. Загнітко
Доктор філологічних наук,
професор, завідувач кафедри української мови
Донецького державного університету,
академік Академії наук вищої школи України,
ведучий радіопередачі “Мово рідна, слово рідне...”
18 січня 2000 р.
З архіву редакції газети
“Літературна Україна”

НЕВТОМНИЙ СІЯЧ ПРАВДИ
Рідномовна політика – то найцінніша
й найважливіша частина національної
політики взагалі, недотримання її
нормальних практик сильно шкодить
культурі народу і його політичному станові”
Іван Огієнко
Василь Лизанчук народився першого дня 1937 року в селі Ганеві Коломийського
району Івано-Франківської области в сім’ї споконвічних хліборобів Анни та Василя
Лизанчуків, виховувався в християнському дусі, на кращих традиціях свого роду
й українського народу. Закінчив середню школу, спробував коректорського хліба
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в коломийській районці і в солдатських казармах. Опісля обирає факультет журналістики Львівського університету.
Вийшовши у світ із покутського села, юнак вникає в його проблеми та проблеми інших галицьких сіл. Він пише про те, що добре знає, що близьке його серцю.
Та невдовзі пересвідчується, що знає не досить. Продовжує наполегливо вчитися.
Пише кандидатську дисертацію “Педагогічні проблеми підвищення ефективности
впливу радіо й телебачення на соціялізацію підлітків”, яку успішно захистив
1 липня 1977 року в Київському науково-дослідному інституті педагогіки. 27 червня
1991 року на засіданні спеціялізованої ради Київського національного університету
імені Т. Шевчевка Василь Лизанчук блискуче захищає докторську дисертацію.
З 1978 року Василь Лизанчук починає працювати на факультеті журналістики
Львівського університету імені Івана Франка – асистентом, доцентом, професором,
відтак завідувачем кафедри радіомовлення і телебачення. Не станемо аналізувати
наукові посібники для студентів, які підготував і видав професор Лизанчук як у
співавторстві з колегами, так і самостійно, а зупинимось глибше на його діяльности
на терені відродження української мови, культури. Тут пригадуємо слова нашого
славетного Івана Огієнка: “Мова – то серце народу: гине мова – гине народ”. Цю
думку розвиває Василь Лизанчук у брошурі “О рідне слово, що без тебе я?!”, виданій в 1990 році київським товариством “3нання”.
У цьому ж році Львівський університет видає текст лекцій професора Лизанчука
під назвою: “Засоби масової інформації і духовне відродження України”, а в 1993 році
– книжку “Засоби масової інформації про русифікаторську політику в Україні”. За
внесок в українську журналістику Василеві Лизанчуку присвоєно звання “Заслужений
журналіст України”. Вершиною його публіцистичної і наукової творчости є книги
“Навічно кайдани кували”, “Завжди пам’ятай: Ти –Українець!”, “З-під іга ідолів”.
Уже в передньому слові до книжки “Навічно кайдани кували” професор Ярослав
Дашкевич наголошує: “Перед українською наукою постає велике і відповідальне завдання розповісти українському народові – та цілому світові – про той жорстокий
етноцид, який Росія протягом століть застосовувала до українського народу”. Василь
Лизанчук у своїй праці використав сотні документів, які віддзеркалюють лиходійну
політику білих царів і червоних комісарів, спрямовану на знищення української
мови і культури. Треба відзначити, що вихід у світ анотованої книги став можливим завдяки і благочинній акції спільного українсько-американського підприємства
“Ґранд-готель” у Львові. Презентація книги Василя Лизанчука “Навічно кайдани
кували” з успіхом пройшла у Львові, Івано-Франківську, Коломиї, Косові, Калуші,
Стрию, Самборі і швидко знайшла прихильників в Україні і за кордоном.
На книжку звернули увагу й видатні діячі нашої держави. Лавреат Національної
премії України імені Тараса Шевченка Роман Іваничук висловився про це видання
так: “Книжка унікальна, страшна й оптимістична в своїй засаді. Книжка розвіює
ілюзії щодо видуманої гуманности Російської імперії”. Не менш вартісними є й
інші праці В. Лизанчука.
А треба ще згадати про участь Василя Лизанчука в наукових конференціях
всеукраїнського і міжнародного значення, його промови на ювілеях видатних українських особистостей та державних святах, його лекції для студентів, адже за роки
праці у Львівському університеті виховав сотні здібних українських журналістів.
Я гордий з того, що Василь Лизанчук був і моїм учителем, і з радістю підтримую
висунення його кандидатури на здобуття Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка.
Дмитро Пожоджук
Свобода. – 2000. 30 черв.
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ВАСИЛЬ ДОПИСАВСЯ ДО ЯРОСЛАВА
Добру звістку привіз зі столиці доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення Національного університету імені
Івана Франка, академік Академії наук вищої школи, заслужений журналіст України
Василь Лизанчук. Погодьтеся, послужний список поважний. На днях додалося
ще: президія Головної управи об’єднання колишніх вояків-українців у Великій
Британії нагородила пана професора “Золотим хрестом за заслуги І кляси”. А
постановою Президії Академії наук вищої школи України йому ж присуджено нагороду Ярослава Мудрого “За значний здобуток у галузі науки і техніки”. Щодо
доцільності тут техніки – не знаю. А от в науці “Вась Васьович” (як любовно
іменує його вже не одне покоління зубоскалів від пера та диктофона) заслужив
собі ім’я чільне.
Його публіцистичні статті 1988–1990 років направду зворохобили національну
свідомість українців. Згодом побачила світ трилогія “Навічно кайдани кували: факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні” (1995 p.), “Завжди пам’ятай:
Ти – Українець!” (1996 р.), “З-під іга ідолів” (1997 p.). Як зауважують критики,
книжки ці багаті свіжими публіцистично-філософськими думками, переконливими
фактами, документами, своєрідною манерою викладу, емоціями, вболіванням за
долю рідної культури, духовності, Української держави.
Одно слово, Василь Лизанчук – автор 15 монографій, підручників, посібників,
брошур цілком заслужив відзнаку Ярослава Мудрого та “Золотий хрест” вояківукраїнців Великої Британії. З чим колектив “МГ” і вітає!
Олесь Ганущак
Молода Галичина. – 2001. – 1 лют.

ЛАУРЕАТ НАГОРОДИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Злітали останні листки календаря, а століття, що минало, приберегло приємні несподіванки людині, яку добре знають на землі Коломийщини. Мова про
присудження Президією Академії наук вищої школи України докторові філології,
професору, завідувачеві кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету ім. Франка, академікові, заслуженому журналісту Василю
Лизанчуку звання лауреата нагороди Ярослава Мудрого за значні заслуги у галузі
науки і культури.
До речі, Президія Головної управи об’єднання колишніх вояків-українців у
Великій Британії також нагородила нашого славного земляка за значний внесок у
розбудову української державності – Золотим хрестом заслуги першого ступеня.
Нагадаємо, що В. Лизанчук – автор півтора десятка монографій, підручників,
методичних посібників, кількох сотень науково-публіцистичних статей, книжок
“Навічно кайдани кували” (1995), “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!” (1996),
“З-під іга ідолів” (1997).
Засаднича основа доробку В. Лизанчука – висока майстерність, гуманізм, повага у ставленні до різних національностей, заклик до порозуміння, громадянської
злагоди. І, мабуть, найголовніше – впевненість у тому, що наш народ подолає
почуття малоросійства й меншовартості.
Данило Григорович
Всевідо. – 2001. – 9 лют.
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КНИЖКА НА ПОЛИЦЮ – ВІДЗНАКА У ПЕТЛИЦЮ!
Висока відзнака – нагорода Ярослава Мудрого – знайшла свого адресата: за
значні заслуги і здобутки в царині науки і техніки нею відзначений знаний публіцист, професор Львівського національного університету імені Івана Франка,
заслужений журналіст України Василь Лизанчук. Звістка про це нещодавно надійшла до Львова, хоча відповідна постанова Президії Академії наук вищої школи
України підписана ще 26 грудня минулого року.
Василь Лизанчук привернув увагу громадськості публіцистичними статтями у
пресі, виступами на радіо й телебаченні ще в 1988–1990 роках. Він гостро ставив
питання про необхідність надання державного статусу українській мові, розширення
її функціонування у всіх сферах суспільно-політичного та науково-освітнього життя. За десять років напруженої праці з-під його пера вийшли сотні статей, більше
десятка монографій, підручників, посібників, брошур, серед яких особливої слави
зажили видання “О рідне слово, що без тебе я?!” (1990), “Навічно кайдани кували:
факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні” (1995), “Завжди пам’ятай:
Ти – Українець!” (1996) та “З-під іга ідолів” (1997). У 2000 році В. Лизанчук
видав підручник “Радіожурналістика: засади функціонування”, який одразу став
“бестселером” як серед студентів, так і серед викладачів факультету журналістики.
Наскрізною ідеєю праць проф. Лизанчука є твердження, що національнодуховна єдність, організованість, усвідомлена жертовність на всіх щаблях державної “драбини” – запорука виживання, розвитку, утвердження української нації,
творення українського світогляду, національного духу. Відзначення творчої праці
Василя Лизанчука нагородою Ярослава Мудрого є справедливим визнанням його
великого особистого внеску в розвиток і утвердження українського в Українській
державі.
Редакція “ЗВУ”
За вільну Україну. – 2001. – 13 лют.

“УРОЖАЙНИЙ” РІК ПРОФЕСОРА ЛИЗАНЧУКА
Доктора філологічних наук, професора Василя Лизанчука відзначено
Всеукраїнською премією імені Івана Огієнка в галузі науки.
Нагадаємо, недавно він – академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка, заслужений журналіст України вже отримав дві нагороди за науково-публіцистичні
книжки, у яких “на основі незаперечної документальної бази об’єктивно, переконливо осмислив вражаючу правду про геноцид, етноцид, лінгвоцид українського
народу впродовж століть”.
У своєрідній трилогії (“Навічно кайдани кували...”, “Завжди пам’ятай: Ти –
Українець!”, “З-під іга ідолів”) Василь Лизанчук підкреслює, що доля України
залежить від розвитку національної економіки, забезпечення людей працею і утвердження рідної мови, культури, духовності.
Наскрізна ідея його праць – глибока переконаність, що національно-духовна
єдність, організованість, усвідомлена жертовність усіх є запорукою виживання,
розвитку, утвердження української нації, творення українського світогляду, національного духу.
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Присудження Огієнківської премії професорові Лизанчуку не випадкове. Він
у роботі “Навічно кайдани кували...”, а також у виступах по радіо й телебаченню,
у газетних публікаціях зсилається на праці видатного вченого. Таким способом
пропагує, популяризує багату наукову, літературну, духовну спадщину Івана
Огієнка, наголошує на її важливості, актуальності в нинішній складній ситуації
українського державотворення.
Олесь Ганущак
Молода Галичина. – 2001. – 19 квіт.

МУДРІ КНИЖКИ
Відновивши державну незалежність України 10 років тому, ми й досі не маємо
справжньої економічної, духовної незалежності. Нас нерідко й сьогодні влаштовує
“Краткій курс історії ВКП(б)”. Ми й сьогодні запобігливо переходимо на російську,
ледь зачувши говірку свого ж таки співгромадянина, але – “русскоязычного”. І
навіть наш брат журналіст, бесідуючи з “русскоязычным” (особливо – керівни
ком!), одразу ж забуває, що він українець, що представляє Українську державу,
і послуговується, на догоду тому, хто зневажає її, російською мовою.
Ось чому, коли читаєш книжки професора Львівського національного університету імені Івана Франка, доктора філологічних наук, заслуженого журналіста
України Василя Лизанчука “Навічно кайдани кували...”, “Завжди пам’ятай: Ти –
Українець!” (друге, доповнене видання цієї книжки вийшло у світ 2001 p.), “З-під
іга ідолів”, складні почуття переповнюють душу. Це й обурення злочинними діяннями тих “наших вождів”, що душили українство не тільки голодоморами, сибірами
та “психушками”, а ще й тим, що відбирали в нього мову, культуру, саму душу
народу. Це – радість від того, що, незважаючи на століття гонінь і переслідувань
українського народу, підступних планів “мирної асиміляції”, царські й сталінські
сатрапи так і не змогли знищити українську духовність.
Першу замітку він опублікував у районній газеті 50 років тому, 21 жовтня
1951 р. Відтоді підготував для газет, радіо- і телеорганізацій майже 1500 матеріалів,
опублікував у часописах і наукових збірниках понад 250 наукових і науково-публіцистичних праць, видав 20 книжок (брошури, монографії, посібники, підручники).
Своїми полум’яними творами він начисто розбиває провокаційну тезу україноненависників, що, мовляв, українські націоналісти утискають представників інших національностей, створюючи їм нестерпні умови для життя, і прагнуть здобути Україну
лише для українців. Ні, стверджує Василь Лизанчук, хай в Україні в мирі, злагоді
й добробуті живуть усі народи, що її населяють. Хай розвиваються їхні національні
культури. Але ми хочемо, щоб у нашій незалежній Українській державі представники національних меншин з такою ж повагою ставилися й до нас, українців. Щоб
знали історію нашої країни, володіли і послуговувалися мовою народу, серед якого
живуть. Щоб мали Україну своєю Батьківщиною і працювали заради її розквіту.
І тут, гадаю, з професором Лизанчуком погодиться кожен – у нас чимало труднощів, непорозумінь і нерозв’язаних проблем. Дається взнаки багатовіковий розгул
російського шовінізму, який і сьогодні не здає своїх позицій. Викривлення в свідомості тих, що, будучи українцями, раніше віддавали своїх дітей до “престижних”
російськомовних шкіл, ще дають рясні сходи в умах їхніх молодших віком співгромадян. Вони й самі живуть за принципом: “по-руськи какось-якось легшеє”, і дітей своїх
не виховують патріотами рідної держави. Хоча маємо й інші приклади. У всуціль
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зросійщеному місті Южному, що побіля Одеси, одна з чотирьох шкіл – українська.
Так-от, завдяки тому, що вчать і виховують у ній дітей справжні патріоти України,
заяв з проханням прийняти дитину до цієї школи надходить утричі більше, ніж є
навчальних місць. Але ж інші три школи в місті російськомовні...
“Мы присутствуем при бурном и чрезвычайно опасном для нас процессе: зарождении
нового украинского национального сознания, в сущности новой нации, – читаємо наведені В. Лизанчуком рядки російського філософа Г. Федотова. – Убить ее невозможно,
но можно работать над тем, чтобы ее самосознание утверждало себя как особую форму
русского сознания”. Це вже, якщо хочете, питання національної безпеки України.
Ось яким боком повертається до нас мовне питання, про яке новітні наші
манкурти-безбатченки полюбляють говорити: “А яка різниця? Що, ковбаси від
цього стане більше?”. Василь Лизанчук своєю працею переконливо доводить, що
“різниця” – величезна. Адже саме оце “яка різниця!”, оця байдужість “ситого раба”
і призвела, як пише автор, до “нівечення національної гордості, людської честі,
гідності, господарської кмітливості, до морально-психологічної, соціально-політичної, ідеолого-державницької ущербності багатьох людей”. І саме це дало підставу
поетесі Антоніні Листопад у вірші “Відчинена брама” (До Лесі Українки) написати:
Ви знаєте, Лесю, вже є Україна!
Але українців ще майже нема...
Переконаний, що праці Василя Лизанчука, який також нагороджений “Золотим
Хрестом Заслуги І класу” Президії Головної управи Об’єднання колишніх вояків
українців у Великій Британії, мають величезну духовну цінність і неперехідне
значення. Вони розвінчують замшілі догми про “злиття націй” і кличуть до напруженої розумової, духовної праці, спрямованої на те, щоб роз’яснювати, нести
в народ ідеї українства, боротися з психологією меншовартості.
Прочитаймо ці мудрі книжки, привітаймо лауреата Всеукраїнської премії
ім. І. Огієнка Василя Лизанчука з 65-річчям від дня народження і 50-річчям журналістської праці, подякуймо йому за велику науково-публіцистичну і суспільнополітичну діяльність. З роси і води на довгі, здорові, щасливі роки!
Дмитро Мартинюк
Член Національної спілки журналістів України,
с-ще Комінтернівське Одеської обл.
Рідна земля. – 2001. – 27 груд.
Всевідо. – 2001. – 28 груд.

У ЦЕНТРІ УВАГИ – ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСТВА
Науково-публіцистичним працям Василя Лизанчука – доктора філологічних
наук, професора, завідувача кафедри радіомовлення і телебачення Львівського
національного університету імені Івана Франка, заслуженого журналіста України
– притаманні актуальність та викінчена мотивованість висвітлюваних проблем.
Автор не обходить гострих питань, оскільки в центрі їх уваги перебувають проблеми українства в широкому розумінні цього слова та прагненні достукатися
до серця кожного українця, пробудити у ньому національну потребу знати свою
історію, гордитися нею та сповідувати високі ідеали наших пращурів. Уже самі
назви книжок “О рідне слово, що без тебе я?!” (1990), “Засоби масової інформації про русифікаторську політику в Україні” (1993), “Навічно кайдани кували...”
(1995), “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!” (1996), “З-під іга ідолів” (1997)
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промовисто свідчать про їх ідейно-тематичну заангажованість та підтверджують
прагнення В. Лизанчука переконати читача низкою об’єктивних і вагомих фактів
про незнищенність українського духу. Чи не вперше автор зібрав усі фактичні
матеріали про заборони українського слова, вилучення його з активного вжитку
(“Навічно кайдани кували...”) та зумів вичерпно їх прокоментувати, віднайти ті
слова, які розкривають вагомість боротьби українського слова у протистоянні і
постійному власному шліфуванні, що й уможливило його постання у державному
вимірі. Матеріали праць В. Лизанчука дають можливість переконувати сучасного
читача і слухача в необхідності формування у кожного українця поваги до самого
себе, бо без такої поваги ніхто не поважатиме наш народ.
Першу замітку В. Лизанчук опублікував у коломийській районній газеті 50 років
тому, 21 жовтня 1951 p., коли навчався у 8 класі. Відтоді він підготував для газет,
радіо- і телеорганізацій майже 1.500 матеріалів, опублікував у часописах і наукових
збірниках понад 250 наукових і науково-публіцистичних статей з питань теорії й
практики журналістики, проблем функціонування української мови в Україні, відродження і утвердження національної культури, духовності, українського державо
творення. Видав 20 книжок (брошури, монографії, посібники, підручники).
У своїй повсякденній викладацькій практиці, радійних студіях, пропагандистській та організаційній діяльності я постійно використовую матеріали досліджень
академіка Академії наук вищої школи України В. Лизанчука, які настільки переконливі, що у національно свідомих українців не викликають жодних сумнівів.
Науково-публіцистичні праці В. Лизанчука користуються великою популярністю з-поміж шанувальників рідного українського слова на Донеччині, його праці
віднайшли своє застосування у студіях молодих науковців, студентських диспутах
та різноманітних заходах. Вони відзначені нагородою Ярослава Мудрого Академії
наук вищої школи України, а також “Золотим Хрестом Заслуги І класу” Президії
Головної управи об’єднання колишніх вояків-українців у Великій Британії.
Василь Лизанчук, який народився 1 січня 1937 р. у селі Ганеві Коломийського
району, належить до тих учених, які талановито вміють висвітлювати складні й
багатоаспектні явища дохідливою і переконливою мовою. Все це дозволяє мені
стверджувати, що науково-публіцистичний доробок В. Лизанчука цілком справедливо
удостоєний Всеукраїнської премії Івана Огієнка, оскільки його праці спрямовані у
минуле, сучасне і майбутнє Української держави і допомагають формувати справжніх патріотів, свідомих українців, тих, хто визначатиме майбутній поступ держави.
Поздоровляю Вас, Василю Васильовичу, з подвійним ювілеєм – 65-річчям від
дня народження і 50-річчям журналістської праці. З роси і з води Вам на довгі,
здорові, щасливі, творчі роки!
Анатолій Загнітко
Доктор філологічних наук,
професор, завідувач кафедри
української мови Донецького держуніверситету,
академік Академії наук вищої школи України,
ведучий радіопередачі “Мово рідна, слово рідне...”
P. S. До привітань приєднуються Коломийська організація Національної спілки
журналістів України, колектив “Вільного голосу”. Здоров’я Вам і творчої наснаги,
Василю Васильовичу, на многії літа!
Вільний голос. – 2001. – 28 груд.
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“НАМ ВСІМ ПОРА ДЛЯ УКРАЇНИ ЖИТИ”
З ностальгічних ноток розпочинали авторський вечір у залі Народного дому публіциста, вченого, педагога Василя Лизанчука “Нам всім пора для України жити”.
Тут зібралися саме ті з шанувальників його гострого пера і переконливого слова,
які щоразу приходять сюди на черговий звіт, наче на сповідь автора з читачем. А
прецінь вагомий життєвий набуток усотало солідне видання під назвою “Кроки”,
де у формі бібліографічного покажчика зібрано перелік публікацій, починаючи
від 1951-го, рецензій, листів, серед яких можна побачити прізвища відомих коломийців. Так, є чим поділитися з земляками, бо 65 – не 16. Отож, з цією поважною
датою збігся й півсотлітній ювілей, коли юний Василько вперше спробував себе
як дописувач до місцевої районки “Червоний промінь”. Тепер він гордий з того,
що дотримався батьківського заповіту: які б не змінювалися цінності, завжди
пам’яталося – ти єси українець. Чи не за таку патріотичну позицію фундація НьюЙоркського Вільного українського університету присвоїла В. Лизанчуку премію?
Направду приємно було насолодитися не тільки спілкуванням з метром віт
чизняної журналістики, але й поринути в колоритний вир коломийкових віншувань, з якими прибули до сусіда через річку перерівські молодиці в супроводі
троїстих музик. Здавалося, тільки-но жартівливі струмені збадьорили аудиторію,
як насущне, наболіле знову брало гору. Апогеєм стала зовсім іншого змісту пісня,
у виконанні молодої залучанки Люби Будейчук. У тексті йшлося про журавлів,
що вертають додому, як раптове зворушення викликало глибокі роздуми репрезентанта. Виявляється, добрий відсоток Лизанчукової родини поневіряється десь
закордонням, підіймаючи економічний потенціал чужинецьких держав. Гірко було
говорити, і таки треба, чому їхня праця, інтелект, як і мільйонів інших наших
заробітчан, не знайшли належного пошанівку у власній хаті.
– Де ті 450 кандидатів до міського депутатського корпусу, які на кожному
кроці говорять про любов до неньки України? – саме з такого запитання розпочав
свій монолог секретар міськради Іван Липчук, який прийшов привітати людину,
чий голос у радіоефірі пам’ятав з дитинства.
Не співали того дня традиційних дифірамбів, не виголошували панегіриків ні
голова міськрайонної “Просвіти” Василь Глаголюк, ні заступник голови РДА Марія
Олексюк, ні Ярослав Жолобайло, ні Роман Демчина, а просто говорили, ніби разом
раду радили. Згадували недавній візит пана Семиноженка, який пропонував покінчити з епохою Мазепи і за прикладом Хмельницького скликати Переяславську
раду-2. Але куди це приведе, ми добре знаємо. Тому, проштудіювавши спадщину
В. Лизанчука, звіряймо по ньому свої кроки й робімо висновки.
Василь Нагірний
Всевідо. – 2002. – 8 берез.

ФОТОМИТЬ
Авторський вечір нашого краянина Василя Лизанчука відбувся в Народному
домі. Організував його Конгрес української інтелігенції Коломийщини спільно з
міськвідділом культури. Ведуча вечора, голова КУІ Коломийщини Ольга Руданець,
передусім представила нову книгу уродженця Ганева, який починав свій трудовий
шлях з Коломиї, а нині академіка, професора Львівського університету. Книга має
назву “Кроки”. Великоформатне видання майже на тисячу сторінок містить бібліо-
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графію того, що написав Василь Лизанчук, і того, що написано про нього. Зібрано
тут добірку листів до нашого земляка, публікації про нього. Передмову до книги
написав відомий український учений Анатолій Погрібний, назвавши нашого краянина
генералом журналістики. А впорядкував це видання наш земляк Мирослав Романюк.
Сам же Василь Лизанчук у ході вечора вів щиру бесіду-сповідь про те, як йому
бачиться нинішнє життя-буття, бездуховність у політиці, пресі, телеефірі, до чого
веде нехтування нашою мовою, національними святинями...
Пам’ятний адрес гостеві вручив секретар міськради Іван Липчук, вітаючи від
міської влади. Ну, а заступник голови РДА Марія Олексюк привітала Василя
Васильовича від влади районної. Того вечора мали слово голова міськрайонної
“Просвіти” Василь Глаголюк, Роман Демчина та інші. Гарного настрою присутнім
додали “Перерівські молодиці”, які віншували гостя і співали для нього. Бо таки
було чого – нещодавно він відзначив своє 65-річчя і 50-річчя творчої праці, а саме
цим датам і було присвячено вечір.
Василь Грицишин
Вільний голос. – 2002. – 13 берез.

“СВІТОГЛЯДНА ЕВОЛЮЦІЯ”
До найцікавіших, оригінальних та популярних журналістів України належить Василь Лизанчук. До вершин визнання його привела важка і копітка праця.
Від коректора до професора
Василь Лизанчук народився 1 січня 1937 року в селі Ганів теперішнього
Коломийського району Івано-Франківської області в селянській родині. Після
закінчення середньої школи відбув трирічну військову службу. До речі, служив
в одній авіаескадрильї з майбутнім космонавтом № 2 Германом Титовим, який
згадав товариша по армії у книгах “Голубая моя планета”, “Авиация и космос”,
“Ветвь сибирского кедра”.
Свій трудовий шлях майбутній метр журналістики розпочав, працюючи в
50-ті роки XX століття коректором у редакції коломийської районної газети
“Червоний промінь”. Згодом він завідує відділом сільського господарства у новояричівській райгазеті “Червона зоря” на Львівщині. Одночасно успішно навчається
і закінчує факультет журналістики львівського державного університету імені
Івана Франка. Пізніше повертається на Франківщину, де зарекомендував себе як
талановитий працівник на посаді завідувача одного з відділів коломийської міжрайонної газети “Радянська Гуцульщина” і міськрайонної газети “Червоний прапор”.
На нього звернули увагу запросили працювати в редакцію обласної
“Прикарпатської правди”. Потім він – редактор, старший редактор облтелерадіокомітету, власний кореспондент Українського радіо по Івано-Франківській області.
Набутий досвід практичної журналістської роботи в газеті і на радіо спонукав
В. Лизанчука узагальнити його, доповнити теоретичними спостереженнями. 1977 року
в Науково-дослідному інституті педагогіки він успішно захищає кандидатську
дисертацію – “Педагогічні проблеми підвищення ефективності впливу радіо і телебачення на соціалізацію підлітків”. Після цього йому простелився шлях на викладацьку роботу до Львівського університету на факультет журналістики. Почав
асистентом, невдовзі – доцент кафедри теорії і практики журналістики. 1991-го
В. Лизанчук на засіданні спеціалізованої Вченої ради при Київському університеті
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імені Т. Шевченка захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора філологічних наук – “Засоби масової інформації і формування громадянської позиції
молоді”. 1993 року професор Василь Лизанчук очолив кафедру радіомовлення і
телебачення Львівського університету імені Івана Франка.
Правду знають очевидці
Від початку національно-культурного відродження та проголошення незалежності України В. Лизанчук – активний борець за утвердження духовних цінностей
нашого народу. Уже 1990-го в Києві побачила світ його брошура “О, рідне слово,
що без тебе я?!”, а 1993-го – книжка “Засоби масової інформації про русифікаторську політику в Україні”, що були першими підступами до фундаментальніших
праць: “Навічно кайдани кували” (1995) і “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”
(1996). Читачі відкрили для себе В. Лизанчука в новій іпостасі – як талановитого
вченого, доброго знавця друкованих і неопублікованих джерел.
1997 року у Львові В. Лизанчук видрукував роздуми про прожите під назвою
“З-під іга ідолів”. Серед широких кіл громадськості завжди панував скептицизм щодо
мемуарної літеpaтypи. Відомий словесний каламбур говорить: “Бреше як очевидець”.
Цей вислів можна трактувати інакше – правду знають очевидці, але це є суб’єктивна
правда. Отже, логічно, це є неправда. У більшості спогадів висвітлено односторонній
погляд на події: то пристрасно співчутливий, то глибоко ворожий – залежно від
того, по який бік барикад був автор. Водночас ніхто так часто, як мемуарист, не
піддається кон’юнктурним впливам, особистим пристрастям і тому не спроможний
критично оцінити значення будь-якої історичної особи чи події загалом, тим паче,
що сучасник позбавлений об’єктивних переваг, які приховує у собі ретроспекція. Це
призводить до нової міфологізації дійсності. Адже міф завжди виникає як інтенсивна
генералізація однотипних фактів реальності. Ця генералізація систематизується у
певну сукупність “міфологем”, “ідеологем”, які мають тенденцію не залежати од
тієї дійсності, що їх породила. Тривкість міфу, попри факти, які йому суперечать,
пояснюється, зокрема, тим, що “набір міфологем” є своєрідним селективним фільт
ром – ситом, яке відбирає факти та за тим забарвлює їх у певний ідеологічний колір.
Міф обирає, ніби прогнозує минуле за допомогою упереджень і стереотипів.
На щастя, спогади В. Лизанчука цілковито випадають із типово-традиційної
мемуарної літератури. Так, вони – дзеркало його душі, він вилив на папері уявлення
про себе і свій час. Однак В. Лизанчук не викривлює реальність, його роздуми
свідчать про порядність і високу інтелектуальну аберацію мемуариста. Загалом,
В. Лизанчуку вдалося надзвичайно реально виявити й передати характерні риси
ситуації, “аромат епохи”. Автор на основі документального матеріалу розкриває
руїнницькі антинаціональні наслідки комуністично-імперської ідеології, показує
складні морально-психологічні аспекти духовно-громадянського самовизначення,
утвердження державницького “Я”. Факти, коментарі й оцінки В. Лизанчука дають
змогу зрозуміти, чому на очах у народу цілеспрямовано й завзято руйнуються національна освіта, наука, медицина й культура, триває ожебрачування мільйонів
наших співвітчизників, тоді коли “нові українці” мільярдні суми народних коштів
із відома владних верхів вивозять за межі України.
Мужньо, відверто, чесно
До 65-річчя від дня народження та 50-ліття журналістської праці Василя Лизанчука
шанувальники його таланту видали книгу “Кроки... Василь Лизанчук – Публіцист,
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Учений, Педагог” (укладач доктор історичних наук М. М. Романюк, передмова доктора
філологічних наук А. Г. Погрібного). Ця праця увібрала бібліографічну інформацію,
листи до В. Лизанчука, рецензії, відгуки, анотації на його науково-публіцистичні праці. У бібліографічному покажчику В. Лизанчук подав на суд широкої громадськості
увесь творчий доробок (від першої замітки в районній газеті “Червоний промінь” за
21 жовтня 1951 року до останньої статті 2001-го). Скептик може іронічно посміхнутись
– навіщо вказувати те, що було модою часу, писалося і друкувалося під ідеологічним пресом комуністичного режиму. Це, мовляв, бравада з боку журналіста. Однак
В. Лизанчук вчинив мужньо, відверто, а головне – чесно. Він був дитям своєї епохи:
у молоді роки наївно вірив у щасливе комуністичне майбутнє без найменшого здогаду,
що позолочені ідоли, то є московська великодержавницька фальшивка.
Повнота бібліографії дає можливість побачити, відчути і зрозуміти причини
штучної в роки тоталітарного режиму, а потім свідомої ідейної позиції її автора,
простежити за становленням та еволюцією його національної особистості, узагальнити внесок В. Лизанчука в розвиток і розбудову Української держави.
У бібліографічному списку друкованих праць професора В. Лизанчука занотовано значний об’єктивний, науково-теоретичний і журналістський досвід. Для журналістських новачків – це школа майстерності, у доброму розумінні наслідування,
а не мавпування, формування багатогранної особистості журналіста, покликаного
пером боротися за гідне місце України у світовій сім’ї народів.
У книзі представлено листування із В. Лизанчуком. Воно свідчить про широкий діапазон його наукових зв’язків та знайомств, авторитет і вагу професора
в Україні та за її межами. Дуже цікаві, змістовні листи Валерія Шевчука, Олеся
Лупія, Михайла Вівчарика, Володимира Здоровеги, Романа Коритка, Володимира
Качкана, Анатолія Погрібного, Степана Пушика, Святомира Фостуна, Івана Дзюби
та багатьох інших. Потрібно також згадати листи, точніше – реакцію рядових
читачів на публіцистику В. Лизанчука. Вони є надзвичайно полярними: від захоплення, вдячності до прокльонів, брудної лайки. Так, читач газети “Ленінська
молодь” Л. М. напише 19 липня 1989 р.: “Шановний Василю Лизанчук! Я читав
Вашу статтю “Борги наші”... і плакав. Пишіть і ще раз пишіть побільше таких
статей у цій газеті: нехай молодь українська читає, не відкушує собі свого язика...
Низько кланяюся і щиро Вам дякую за написану таку гарну статтю в газеті...”.
Інший читач Р. Сидарчук називає В. Лизанчука “махровим націоналістом”. Але,
зрозуміло, ця остання “характеристика” – від манкуртів, хохлів-яничарів, які
лютують, що їхній час уже минув. Вона свідчить, що В. Лизанчук, як вправний
стрілець-снайпер, влучив у самісіньке яблучко, зачепив за живе представників
проросійської “п’ятої колони” в Україні.
Книга “Кроки...” потрібна всім нам. Вона свідчить про багатогранність і талановитість нашого народу. Гірко лише те, що вона вийшла невеликим накладом,
особливо на фоні заполонення українського книжкового ринку низькопробною
російською продукцією.
Василь Лизанчук постійно працював на благо рідного народу. Він завше котив
сізіфів камінь угору, навіть коли ідея української незалежності начебто канула в
Лету. На відміну від героя старогрецького міфу, йому вдалося перемогти. Самостійна
Україна існує. У її фундамент В. Лизанчук давно заклав свій міцний камінь.
Юрій Киричук
Кандидат історичних наук, доцент
Молодь України. – 2002. – 25 трав.
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ЗАВЖДИ ПАМ’ЯТАЙ: ТИ – УКРАЇНЕЦЬ!
Саме таку назву має книга академіка Академії наук вищої школи України,
професора Львівського університету ім. І. Франка Василя Лизанчука, презентація якої відбулася у Світлиці районної бібліотеки за ініціативою райоб’єднання
“Просвіти” та районної ради. Це друга презентація книг автора. Перша “Навічно
кайдани кували” у свій час була презентована у Косові.
Через усі сторінки книги проходить біль українця-патріота про сьогоднішній
стан українського Слова, українського Духу, про насильне російщення в Україні,
про нищення національно-духовних цінностей. “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”
Ці слова звернені до всіх, кому дорога Україна, хто стурбований нинішнім станом
українського в Україні. Особливо ці слова звернені до молоді, яка щойно формує
свій світогляд. На конкретних прикладах із суспільного життя українців автор
розкриває суть тих негативних процесів, що відбуваються в Україні сьогодні.
На зустріч із книгою та її автором зійшлася інтелігенція краю, просвітяни,
керівництво Косівської районної ради, працівники культури.
Зі словами вдячності В. Лизанчукові, з обговоренням проблем нашого національно-духовного відродження, побажаннями авторові виступили: Ігор Пелепейко,
Костянтин Кіт, Юрій Боєчко, Богдан Радиш, Ганна та Дмитро Димнічі, інші
учасники зібрання.
На зустріч у Косові Василь Лизанчук привіз свою найновішу книгу “Кроки”.
Богдан Радиш
Рідне слово. – 2002. – 27 трав.

П’ЯТИРІЧНІ УЖИНКИ
Відверто кажучи, хотілося б написати “шістдесятип’ятирічні ужинки”, але
відлік у цьому матеріалі вестимемо від 60-річчя ювіляра. А ювіляр цей – академік
Василь Лизанчук. П’ять років тому Коломийщина щиро вшановувала одного зі
своїх видатних синів сучасності. Було багато квітів, побажань, подарунків і був
оповитий сивиною великий уродженець маленького Ганева, покутського села, що
сховалося собі за грайливим Прутом. І, либонь, нікому не здавалося, що професор
Львівського університету подасться після свого ювілею на пасіку, як старий запорожець, дозирати Божу муху. Занадто багато ще пороху в порохівницях зберіг
Василь Лизанчук, хоч прожив сповнене праці й завзяття життя. І та його чесна
життєва сповідь лягла в основу книжки “З-під іга ідолів”. Йому, на відміну від
інших, вдалося вирватися з-під того іга. Мабуть, тому, що завжди, хай і подумки,
та був зі своїм народом. Мабуть, тому, що корінням своїм стояв у давньому україн
ському роді, що славився працею і любов’ю до рідної землі та людей.
І ось Василеві Лизанчукові 2002-го січневі лиси на шибках вималювали 65. Його
віншують, як хлібороба на ниві науковій, як сина своєї нації, як енергійного професора,
без якого тепер не уявити гамірливого факультету журналістики. І десь вчувається
Павличкове: “Моя душа над снігом стала, неначе яблуня в плодах”. Останніх п’ять
років Лизанчукова яблуня рясно родила і дарувала шанувальникам нашого слова і
нашої правди свої цілющі плоди. Ще 1998-го він стає академіком Академії наук вищої
школи України. Це було, ніби відшкодування за тяжкі передвиборчі змагання, в які
влився і Василь Лизанчук. Пригадую, як ми мерзли по наших покутських занедбаних
клубах і будинках культури, як попростуджувались і як стійко тримався львівський
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професор. І сиділи в куфайках та куртках виборці, наші прості люди, що жадали
зустрічі з Василем Лизанчуком, що тиснули йому закоцюблі руки та бажали перемоги. Перемагати, на жаль, професори й поети уже перестали. Нема вже їх майже в
парламенті. Є спеціалісти, які все знають і можуть перед виборами, але щойно стануть
народними депутатами, як починають розводити руками й пояснювати виборцям, що
вони нічого не можуть змінити на краще. Отож, вибори виборами, а в університеті
чекала кафедра радіомовлення й телебачення, колеги і студенти.
І був наповнений 2000 рік, коли Василь Лизанчук уперше ступив на землю Великобританії, де мав низку виступів перед українськими громадами і де
об’єднання колишніх вояків-українців у Великій Британії нагородило його Золотим
хрестом заслуги 1-го класу. А ще 2000-го у Львові побачив світ підручник академіка
Василя Лизанчука “Радіожурналістика: засади функціонування” – рідкісне такого
типу видання. А ще він є головним редактором ваківського збірника наукових
праць “Телевізійна й радіожурналістика”, який видає його кафедра радіомовлення
і телебачення. А ще він став лауреатом нагороди Ярослава Мудрого АН вищої
школи України за значний здобуток у галузі науки і техніки.
Цей рік приніс нові ужинки: академік Василь Лизанчук став лауреатом поважної
премії імені Івана Огієнка за свій доробок з рідномовних обов’язків. Прикро, що
автора фундаментальної праці про нищення нашої мови “Навічно кайдани кували” столичні упорядники забули внести до розхваленої енциклопедії “Українська
мова”. Як, до речі, і Святослава Караванського. А скільки-то з-під пера львівського
професора вийшло у світ проблемних і гострих статей про стан української мови в
державі з назвою Україна! Це викликало як захоплення свідомих українців, так і
лють україножерів, які стріляють по Лизанчукові з інтернетівських сайтів і з ідейно
збанкрутілих газет. І я був не раз свідком того, як мучили наші українські проблеми
сивочолого професора, як боліло його те, що мало б боліти усіх чесних українців.
Тому й у своїх 65 не дає собі спокою наш академік. Нині він передає студентам свої
знання на факультеті журналістики, завтра готує новий матеріал до “Літературної
України” чи “Молоді України”, позавтра їде до матінки в рідний Ганів, позазавтра
– на конференцію. І так – постійно. І лише вдома, де порядкує його невтомна і мила
Марічка, знаходить душевний спокій. А до свого 65-річчя Василь Лизанчук подару
вав нам свою поважну книжку “Кроки” (Львів. – 2001. – 968 с.), в якій бібліографічний покажчик його публікацій і праць, листи і рецензії. Зокрема, тут вміщено і
листування з відомими коломийцями М. Васильчуком, П. Дем’янюком та ін. А ми
даруємо йому тепло наших сердець і глибоку вдячність за віддане служіння нашому народові, з якого він, за словами професора А. Погрібного, генерал української
публіцистики, іде, долаючи замети і завали, до найвищих українських верховин.
Микола Савчук
Заслужений артист України,
журналіст
Вільний голос. – 2002. – 4 черв.

ЛЬВІВСЬКИЙ АКАДЕМІК І КОСІВ
27 січня 1996 року... Саме тоді в Косівському районному домі відбулась перша
зустріч з доктором української філології, професором Львівського національного
університету імені Івана Франка Василем Лизанчуком. На ній було представлено
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й обговорено його науково-публіцистичну книжку “Навічно кайдани кували”, якій
судилося стати національним твором (видана Інститутом НАН України в 1995 році).
Відтоді професор випустив ще ряд видань: збірник публіцистичних роздумів
“Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”, мемуарний твір “З-під іга ідолів”, опублікував ряд інших вагомих праць. У минулому році побачило світ солідне видання
“Кроки... Василь Лизанчук – Публіцист, Вчений, Педагог”, в якому подані бібліографічний покажчик видань та публікацій В. Лизанчука за 50 років, а також
листи до нього, рецензії, відгуки, анотації на його науково-публіцистичні праці. Це
видання свідчить, що в творчому доробку вченого і публіциста більше 200 наукових
та науково-популярних праць, що він є автором підручника “Радіожурналістика:
засади функціонування” (2000 p.), співавтором ряду посібників та підручників.
Саме за свою титанічну працю, а не за догоджання найвищій владі, В. Лизанчук
став заслуженим журналістом України (1997 p.), обраний академіком Академії наук
вищої школи України по відділенню масової комунікації (1998 p.), Президією цієї
Академії відзначений Нагородою Ярослава Мудрого. Ухвалою Комітету в справах
премії імені Івана Огієнка В. Лизанчукові присуджено Огієнківську премію в галузі
науки (2001 p.), а Ухвалою Президії Головної управи колишніх вояків-українців
у Великій Британії нагороджено “Золотим Хрестом Заслуги 1 класу” (2000 p.).
Отож, на другу зустріч у Косів через 6 років В. Лизанчук, який завідує кафедрою радіомовлення і телебачення Львівського університету, приїхав уже в іпостасі
академіка і лавреата престижної премії. Ця зустріч відбулась 18 травня цього року в
Світлиці центральної районної бібліотеки. Шанованого в Україні вченого запросив
на неї директор бібліотеки, голова районних організацій Всеукраїнського товариства “Просвіта” та Конгресу української інтелігенції, лавреат премій ім. Михайла
Павлика і Василя Стефаника, член Національної спілки письменників України
Богдан Радиш. У діалозі із учасниками зустрічі Василь Лизанчук був, як і завжди,
щирим і відвертим. З тією ж безкомпромісністю, що і на зустрічі шість років тому,
критикував недоліки в діяльності Верховної Ради і Президента, так же ревно висловлювався за пріоритет духовності над економікою, з таким же вболіванням
вів мову про байдуже ставлення найвищої влади до проблем української мови.
Він відповів також на ряд запитань, які поставили члени Косівської “Просвіти”
Ігор Пелепейко, Костянтин Кіт, Тадей Яницький, Володимир Тутуруш, Любомир
Держипільський та інші. З цікавістю прослухав пісню “Мати” на слова Бориса
Олійника в акапельному виконанні одинадцятикласниці Стопчатівської ЗОШ
І-ІІІ cт. Світлани Морикіт та сонатину, яку зіграв її братик-другокласник Павлик
Морикіт. Їм двом та іншим учасникам зустрічі В. Лизанчук подарував свої видання. А ось присутні на зустрічі Ганна Петрівна та Дмитро Васильович Димнічі
отримали книжки В. Лизанчука заздалегідь, з ним їх єднає давня дружба.
До речі, у виданнях академіка зустрічаємо чимало прізвищ відомих на Косівщині
людей: власника МПП “Еврика” Михайла Павлюка, заслуженого майстра народної
творчості, теж лавреата премії ім. Івана Огієнка Дмитра Пожоджука, заслуженого
журналіста України Василя Пожоджука, депутата обласної ради Михайла Цьока,
Богдана Радиша, Ганни та Дмитра Димнічів, лікарів Володимира Тутуруша та
Івана Гнідана, а також інших.
Свої видання В. Лизанчук подарував і для бібліотеки, з ними можна ознайомитись.
Василь Глібчук
Гуцульський край. – 2002. – 7 черв.
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НЕ ЛУКАВИТИ СЛОВОМ
Відомо, що тривалий час в Україні складна ситуація з виданням української
книги. У 2001–2002 роках в Україні на одну людину випущено лише 0,90 книжки,
в Росії – 4, у Польщі – 9,5, у Німеччині – 12 книг. У 2001 р. на ринку в Україні
припадало на одну людину 47 книжок російською мовою і лише одна – українською.
У книжці “Не лукавити словом”, яку підготував доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного
університету імені Івана Франка, академік Академії наук вищої школи України,
лауреат Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка, заслужений журналіст України,
розглядаються головні аспекти наслідків негативного впливу Переяславської угоди
1654 р. між Українською гетьманською державою і Московією на розвиток українського суспільства, формування національної свідомости, моралі й духовности
українців, окреслено шляхи подолання політико-ідеологічних, морально-психологічних, соціяльно-економічних перешкод на сучасному шляху державотворення.
Книжка складається із семи розділів: 1) Розвиваймо національне розмаїття
світу; 2) Чому москаль з козаком добром і лихом не ділився?; 3) Чи відмовиться Росія від економічного поневолення України?; 4) Якою мовою розмовляють
росіяни в Росії, французи – у Франції, турки – у Туреччині? 5) Кому належить
інформаційний простір в Україні?; 6) Спілкуймося із Всевишнім рідною мовою!;
7) Коли ж таки у своїй хаті буде й своя правда і сила, і воля?
На видання книжки “Не лукавити словом” (обсяг 800 сторінок, тираж 2 000
примірників) потрібно 40 тис. гривень.
Просимо українців Великої Британії надати часткову спонсорську допомогу
для видання потрібної громадськості, студентам, школярам книжки “Не лукавити
словом”.
Банківські реквізити:
Видавничо-виробниче підприємство “Місіонер”, Львівська обл. м. Жовква,
вул. Василіянська, 8. Р/р 26002014014 МФО 325365 ПЛФ AT “Кредит Банк
(Україна)”, м. Львів ЗКПО 22332174. Спонсорська допомога на видання книжки
“Не лукавити словом”.
ОФ.
Українська думка. – 2003. – 23 січ.
м. Лондон

ЗУСТРІЧІ ЦІКАВІ, КОРИСНІ, ХВИЛЮЮЧІ
Чому українська журналістика втрачає національний інформаційний простір?
Яку роль відіграють засоби масової інформації у духовному відродженні України?
Чи достатньо для утвердження свободи слова лише сприятливих законів?
Обговорення цих та багатьох інших питань стало своєрідним продовженням
редакційної літучки в обласній державній телерадіокомпанії “Поділля-центр”. А
провів цю розмову з журналістами Василь Лизанчук – доктор філологічних наук,
професор, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету імені Івана Франка.
Зустріч була цікавою і корисною. Адже Василь Васильович має десятки років
журналістської практики – і саме на радіо, він – заслужений журналіст України,
лауреат Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка, автор монографій “Увага: уві-
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мкнуто приймач”, “Вплив преси, телебачення і радіо на формування соціальної активності особистості”, навчальних посібників “Засоби масової інформації і духовне
відродження України”, “Методи збирання і фіксації інформації в журналістиці”
й багатьох інших книг, брошур, статей з проблем теорії і практики журналістики,
відродження рідної мови, культури, духовності, утвердження Української держави.
Темі журналістської творчості було присвячено й телеінтерв’ю профе
сора
В. Лизанчука. А під час семінару редакторів районних газет він виступив із лекцією
“Українська журналістика у контексті сучасності: досягнення, проблеми, перспективи”.
Прибувши на Хмельниччину на запрошення обласної організації Національної
Спілки журналістів України, Василь Васильович мав зустрічі й з професорсько-викладацьким складом кількох кафедр Національної академії Прикордонних військ
імені Богдана Хмельницького і з учителями української мови та літератури, історії
міста Хмельницького. У щирих, цікавих, хвилюючих бесідах ішлося про мову,
культуру, духовність українського народу, проблеми їх збереження, розвитку.
Був професор В. Лизанчук гостем і вчителів та старшокласників навчально-виховного об’єднання № 5 і Народного Дому міського Товариства української мови
імені Тараса Шевченка “Просвіта”. Тут з особливою цікавістю і вдячністю прийняли дарунки Василя Лизанчука – його публіцистичні книги “Навічно кайдани
кували” та “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”
Василь Горбатюк
Подільські вісті. – 2003. – 28 січ.

“КУДИ ЙДЕШ, УКРАЇНО?!”
Під такою назвою минулої неділі в районному Народному домі науковці Львова,
зокрема, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення факультету журналістики
Львівського національного університету імені Івана Франка, професор Василь
Лизанчук та науковий працівник музею історії релігії Іван Петрів провели науковотеоретичну конференцію для мешканців Городка. А організаторами цього заходу
були Львівська обласна та Городоцька районна організації товариства “Просвіта”.
Професор В. Лизанчук розпочав свій виступ із короткої характеристики історичних взаємин України з Росією аж до нинішніх днів. Докладніше про це він
розповів у своїй книжці “Не лукавити словом”. Її зміст, поділений на розділи
“Чи відмовиться Росія від економічного поневолення України?”, “Чому москаль
добром і лихом з козаком не ділився?”, “Кому належить інформаційний простір
в Україні?”, “Коли ж таки у своїй хаті буде й своя правда, і сила, і воля?” – говорить сам за себе.
Як фахівець журналіст В. Лизанчук на зустрічі зосередив увагу на “інформаційній агресії” з боку Росії по відношенню до України. Це – завезення у нашу
державу досить дешевих (порівняно з вартістю українських) російськомовних газет,
журналів, книжок, відео- та аудіокасет, заполонення українського ефіру російськими телерадіопрограмами. А такий нинішній наступ має на меті викликати у людей
зневіру в національні ідеї української незалежності, дискредитування її і штов
хнути народ у “дружні обійми” нової Російської імперії. У підсумку – громадяни
України постійно перебувають у російськомовному інформаційному середовищі.
Приміром, майже 75 відсотків тиражів газет – російськомовні: на 100 росіян в
Україні видається 54 російськомовні газети, на 100 українців – лише 7. Ще один
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наглядний приклад агресії в інформаційному просторі в Україні. Телевізійний
канал УТ-1 охоплений сигналом території на 100 відсотків. Його власники, інвестори та керівники: Б. Березовський (Росія), Б. Берштейн (Швейцарія), З. Кулик,
В. Лешик, В. Рабінович (Ізраїль).
Телевізійний канал УТ-2 (“1+1”) – охоплений сигналом території на 100 відсотків.
Його власники, інвестори та керівники: В. Рабінович (Ізраїль), Б. Березовський (Росія),
Р. Лаудер (США), Г. Лучанський (Росія), О. Роднянський, А. Фуксман (ФРН).
Телевізійний канал УТ-3 (“Інтер”) – охоплений сигналом території на 70 відсотків. Його власники, інвестори та керівники: Б. Березовський (Росія), В. Горбулін,
В. Міроненко (Росія), І. Плужніков.
Телевізійний канал УТ-4 (ICTV) – охоплений сигналом території на 50 відсотків. Його власники, інвестори та керівники: П. Гєрві (США), Ю. Плаксюк,
М. Фрідман (Росія).
Супутникове телебачення СТБ – охоплене сигналом території на 50 відсотків.
Його власники, інвестори та керівники: В. Алікпєров (Росія), Б. Березовський
(Росія), С. Лісовський (Росія), В. Пустовойтенко, В. Сівкович.
Супутникове телебачення, “Новий канал”, кабельне телебачення – охоплене сигналом території на 50 відсотків. Його власники, інвестори та керівники:
Б. Берштейн (Швейцарія), В. Гусинський (Росія), З. Кулик, В. Рабінович
(Ізраїль), М. Фрідман (Росія).
Їхнє телебачення, радіо і газети несуть українському суспільству містечкову
вульгарність та цинізм політиканів, розбещують молодь пропагандою насильства
та моралі злочинця.
Їхнє телебачення, радіо і газети славлять Л. Кучму, фігуру якого олігархія
підпирає на постаменті своєї влади над народом України.
Їхнє телебачення, радіо і газети переконують нас, що Л. Кучма від Бога:
“Гражданам Украины важно осознать, насколько важен Кучма сам по себе и
насколько важно, чтобы именно он сохранил свой пост на один срок. Я считаю
абсолютно важным, чтобы народ Украины осознал, что Кучма – это от Бога. И
принял это решение Бога”. (Березовский Б. Столичные новости. – 1999. – 5 апр.).
А це, як наголосив В. Лизанчук, йде боротьба за душу української людини,
за знищення української культури та українських традицій.
Про історію церков розповів присутнім науковий працівник Львівського музею
історії релігії І. Петрів.
Депутат Львівської обласної ради голова РО НРУ Ярослав Коржинський у
своєму виступі, як він про це сам зазначив, переніс акценти від загальнодержавних проблем до проблем району. На його думку, якщо на Городоччині політична
ситуація більш-менш стабільна і налагоджена, то під час виборчої президентської
кампанії ця єдність “лопне як мильна бульбашка”. Чому? “А тому, що ми будемо
підтримувати свого кандидата, а влада буде змушена виконувати волю “згори”, –
наголосив депутат.
Було прикро керівникові політичної структури, коли два тижні тому мешканці
Городка знехтували і не прийшли на віче. “А це – бальзам на серці для наших
недругів”. Викликає тривогу у Я. Коржинського пасивність молоді та інтелігенції,
а також деякі невірні кроки окремих представників духовенства.
З деяких історичних прикладів утвердження незалежності України розпочав
свій виступ міський голова Городка Микола Савка. І як резюме висловив думку,
що у всіх наших бідах винні ворожнечі, міжусобиці. І тому ми завжди будемо себе
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запитувати: “А куди ж ми йдемо?..” На це запитання повинен відповідати кожен
сам за себе, а не жити за принципом “моя хата скраю”.
На закінчення конференції М. Савка та голова районного товариства “Просвіта”
І. Бучківський подякували гостям за відвідини нашого райцентру і за змістовні,
актуальні виступи перед його мешканцями.
Мирослав Малахівський
Народна думка. – 2003. – 19 лип.

ДИТИНА НАША – УКРАЇНА…

Професор Василь Лизанчук
подарував залізничній бібліотеці
свою нову книжку
Професор факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка Василь Лизанчук подарував бібліотеці управління
залізниці двадцять примірників своєї книжки “Не лукавити словом”. Це ґрунтовне, об’ємне дослідницьке видання побачило світ і за сприяння керівництва
нашої залізниці, її начальника Богдана Піха. За це вчений висловлює Богданові
Піху щиру подяку.
Книжка Василя Лизанчука “Не лукавити словом” – це праця поважної наукової
переконливості, публіцистичної дієвості. Автор розповідає про те, як протягом століть на території України здійснювалася антиукраїнська політика з метою знищити
національну єдність українського народу, зруйнувати його історичну пам’ять. На
численних фактах, документах і матеріалах дослідник намагається об’єктивно розповісти про історію відносин України з державами-сусідами, нічого не приховуючи
і не замовчуючи, зупиняється на різних шляхах, формах і методах довготривалого
періоду фізичного нищення українців, методичного переслідування української мови,
культури, духовності. У книжці окреслено способи подолання політико-ідеологічних,
соціально-економічних перепон на сучасному шляху українського державотворення.
Кожен із нас має можливість оцінити це багатосторінкове дослідницьке видання професора факультету журналістики Львівського національного університету
імені Івана Франка, взявши цю книжку в нашій бібліотеці. Із поглядом вченого
можна погоджуватись або дискутувати, але, вочевидь, кожен з читачів визнає, що
Василь Лизанчук має рацію в тому, що лише від нас усіх – громадян України, від
праці, нашого розуму, рук і душі залежить те, якою буде наша держава і нині, і
завтра, і навіки.
Григорій Шрамко
Львівський залізничник. – 2003. – 10 жовт.

АВТОГРАФ ДЛЯ “КРАЮ”
Професор Львівського національного університету імені Івана Франка, академік Академії наук вищої школи України Василь Лизанчук презентував для
“Краю” свою нову книгу “Не лукавити словом”.
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Народився Василь Васильович 1 січня 1937 р. в селі Ганеві Коломийського
району. Городенківцям відомий за виступами в обласній пресі та на радіо, де
працював у 60–70-х роках. З 1978 р. викладає у Львівському університеті імені
І. Франка. Нова книга нашого відомого краянина присвячена подоланню політико-ідеологічних, соціально-економічних перепон на сучасному шляху українського
державотворення.
Публіцист, учений, педагог ще на зорі незалежності підготував, а згодом і видав,
глибоко патріотичну книгу “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!” Роздуми Василя
Лизанчука розбудили тоді не одну душу, спам’ятали Шевченківським: “Хто ми? Чиї
сини? Яких батьків?” Нова книга академіка, який, до речі, неодноразово побував у
Городенківщині, знає її не гірше, мабуть, ніж рідну Коломийщину, це – звернення,
насамперед, до журналістів наших днів: не лукавити словом. Не підтасовувати події
і факти, передусім на догоду корумпованих клік. “Головним мотиваційним імпульсом для працівників ЗМІ, – підкреслює В. Лизанчук, – повинно бути прагнення
допомогти утвердитися національній ідеї у контексті розбудови української України
і шанобливого ставлення до національних, культурних цінностей своїх близьких і
далеких сусідів, а також відкрити справжню Україну для світової спільноти”.
Василь Лизанчук у cвоїй щойно виданій книзі відвертий, як і завжди. І сміливий. Звичайно, хтось не погодиться з авторським трактуванням сучасних подій.
Але, мабуть, ніхто не запідозрить його в нещирості до рідної вкраїнської землі.
Він такий, як є. У вишитій українській сорочці, високовчений, інтелігентний, непоступливий там, де починається Україна.
Володимир Приймак
Край. – 2004. – 7 лют.

ВІДПОЧИВАЮЧИ, БОРОЛИСЬ ЗА ЧИСТОТУ МОВИ
Не знаю, чи хтось підраховував, скільки заходів за роки педагогічної діяльності організувала вчитель української мови та літератури з поважним стажем –
М. Шимкова. Частенько про свята, проведені у Градівській СШ з ініціативи та за
участю пані Марії, писала й “Народна думка”. А скільки таких імпрез залишилось
поза нашою увагою!
Й ось знову – лист з Градівки, з якого робимо висновок, що Марія Григорівна
й надалі не обмежується тільки шкільним полем діяльності. Вона живе творчим
неспокоєм і використовує кожну нагоду зробити щось добре, корисне для людей.
Так, нещодавно, лікуючись у санаторії “Любінь Великий”, М. Шимкова зініціювала проведення зустрічі-лекції за участю професора, завідувача кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету імені Івана Франка
Василя Лизанчука (він також проходив курс оздоровлення в курортному закладі).
“Власне, у доцільності такого заходу не було сумнівів, – пише п. Марія. – Адже
серед відпочивальників – люди з різних куточків нашої держави. У спілкуванні з
ними різко відчувалась збідненість ужиткової мови, її насиченість русизмами. Тому
лекція на тему “Українська мова – основа безпеки української нації”, гадаю, посприяла
боротьбі за чистоту рідної, “калинової”. Хто ж, як не ми, українці, оберігатиме свою
мову, вириваючи із лексикону отой словесний чужинський бур’ян, який засмічує її?!
Читаймо Шевченка, Куліша, Воробкевича, Самійленка, Олеся та твори інших літературних геніїв, усвідомлюючи, що наша мова – краса і велич українського народу”.
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Лекція була дуже цікавою, насиченою різноманітним життєвим матеріалом.
Оскільки В. Лизанчук є автором двох десятків літературних праць (брошури, довідники, монографії, посібники, підручники), то в бібліотеці санаторію було організовано й книжкову виставку. Відтак відпочивальники ознайомились із такими
виданнями, як “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”, “З-під іга ідолів (Роздуми
про пережите)”, “Не лукавити словом”, “Кайдани ще кують” та ін.
Від імені слухачів Марія Шимкова подякувала п. Лизанчуку й адресувала
йому такі власні римовані рядки:
Творчого злету Вам, Людино!
Творіть на благо України,
Творіть для рідного народу!
Наснага буде в нагороду!

Наш кор.
Народна думка. – 2004. – 18 верес.

МИ НЕ ЛУКАВИЛИ СЛОВОМ

Замість прологу

До написання цього матеріалу я брався кілька разів і щоразу відкладав на
пізніше. Слова, які приходили на думку, здавалися занадто простими, а про Василя
Васильовича Лизанчука хотілося написати по-особливому. Адже Лизанчук належить
до тих людей, про яких прийнято говорити – Вчитель з великої букви.
Теперішня журналістика не та, що була двадцять років тому, коли я 21-річним юнаком став студентом першого курсу факультету журналістики Львівського
державного університету імені Івана Франка. Сьогодні журналісти, у гонитві за
сенсаційною інформацією, часто забувають про образність при створенні своїх
матеріалів, а інколи просто не вміють використати влучний епітет чи порівняння,
які здатні набагато ємкіше охарактеризувати предмет опису, ніж довгий перелік
об’єктивного фактажу, спрямований на те ж саме.
Проте я не схильний вдаватися до критиканства сучасної журналістської творчості. Співпраця із засобами інформації і вимоги подавати лише безпристрасну
інформацію, які нині редакції ставлять до журналістських творів, не могли певним
чином не позначитися і на способі викладу думок автора цих рядків. Тим паче, що
попри деякі очевидні втрати, вона має свої позитиви і переваги над журналістикою
двадцятирічної давності, про які мріяв і які передбачав ще 20 років тому тоді доцент Василь Васильович Лизанчук. Але про це трохи згодом.
На революційному крутизламі
На факультеті журналістики мені пощастило вчитися у надзвичайно цікавий
і багатий на суспільні події час, так званої Горбачовської перебудови, яка закономірно переросла у початок новітнього українського Відродження.
У 1987 році з ініціативи Спілки письменників України розпочався рух за
надання українській мові статусу державної. Натхненні публікаціями в газеті
“Літературна Україна”, студенти Львівського університету імені Івана Франка почали збирати підписи за надання українській мові статусу державної в Українській
Радянській Соціалістичній Республіці. Звісно, збирали підписи й студенти журфа-
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ку. Інформація про це не могла не дійти до керівництва університету. З Києва надійшла вказівка запобігти процесові. Серед студентів розпочали “виховну роботу”,
спрямовану на те, щоб вивідати їхні настрої і відповідним чином вплинути. На
журфаці студент, який був ініціатором збору підписів, під тиском деяких викладачів
навіть знищив підписні листки. Принаймні так було озвучено на широкий загал.
Вилилося все це у проведення широких “круглих столів” за участю представників студентства та ректорату Франкового ВНЗ, а також представника зі столиці,
якщо не помиляюся, з відділу пропаганди ЦК Компартії України.
Перший із таких “круглих столів” відбувся у дзеркальній залі університету. Він
засвідчив, що студенти настроєні досить по-бойовому і залякати їх “авторитетом”
партійних керманичів чи принаймні втихомирити не вдасться. Водночас зустріч пройшла досить емоційно і залишила враження, що, незважаючи на час (вже розпочалася
Горбачовська перебудова), можна сподіватися відповідних репресій, тобто виключень
з університету. На таку думку наштовхувала заключна фраза цього “круглого столу”
про те, що розмова не закінчена і буде мати продовження під час наступних зустрічей.
Я був тоді серед тих студентів, які активно включилися у збір підписів. Після
першого “круглого столу” ми почали готуватися до наступного, вже усвідомлюючи,
що маємо переконати партійних і освітніх функціонерів у своїй правоті. Тобто в
тому, що ми не є якимись стихійними бунтарями, антидержавними заколотниками по відношенню до тодішнього Радянського Союзу (саме це найбільше лякало
керівництво багатого на національні традиції Франкового ВНЗ), а діємо виключно
в руслі “проголошеної Генсеком ЦК КПРС Михайлом Горбачовим політики перебудови, спрямованої на демократизацію, гласність” і т. п.
У тому, що було вибрано саме таку обґрунтовану, виважену тактику, вирішальну роль відіграв саме Василь Лизанчук.
У тоталітарній державі, якою був тоді СРСР, свіжий вітер демократизації
суспільних процесів другої половини 80-х років вже тепер минулого століття, позитивно впливав не тільки на студентство, а й на викладачів. Та їх частина, для
котрої були близькими національні почуття, активно включилася у процеси, які
згодом чітко окреслилися як національне відродження. На факультеті журналістики (думаю, що так було й на інших факультетах) ці викладачі намагалися самі
робити перший крок на зустріч студентам.
Василь Васильович Лизанчук, Йосип Дмитрович Лось, Михайло Павлович
Присяжний, Олександра Антонівна Сербенська, нині, на жаль, уже покійний
Володимир Йосипович Здоровега – різні за характерами, підходами до справи, за
яку відповідали, за своїм ставленням до студентів – були єдиним в одному: намаганні прищепити студентам любов до свого рідного, українського. У декого зі студентів
ці почуття доводилося просто будити, в інших розвивати, а головне – спрямовувати в правильне русло. Адже хто хто, а викладачі журфаку – факультету, який в
Радянській державі вважався ідеологічним, – добре знали, якою жорстокою може
бути помста ще тоді панівної “керівної і спрямовуючої” сили на ймення компартія
за найменше протиставлення свого рідного, національного інтернаціональному,
космополітичному – радянському з його тоталітарною комуністичною ідеологією.
Власне, у ситуації, що склалася довкола збору студентами підписів за надання
українській мові статусу державної, Василь Васильович виявив найбільше переживань як за саму справу, так і за долю студентів.
Як я уже зазначав, викладачі намагалися самі робити перший крок на зустріч
студентам у їхніх пориваннях розвивати і відроджувати своє рідне, українське. Це
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стосувалося як навчальних програм, так і громадського життя. Тож ідея скерувати
“круглі столи” довкола мовного питання у виважене та офіційно прийнятне русло
належала саме Василю Васильовичу. Народилася вона у наших спільних розмовах
віч-на-віч.
Після кількох таких бесід я активно взявся готувати виступ на наступний
“круглий стіл”. Підготовка тривала кілька днів. Написане я показував Василеві
Васильовичу. Він висловлював свої зауваження, вносив пропозиції. У чомусь ми
сперечалися, але в кінцевому підсумку дійшли до взаємної згоди.
На запланований “круглий стіл” я прийшов із написаною промовою. Треба
сказати, що вийшла вона досить об’ємною і “тягнула” майже на реферат. У ній
було цитовано праці Леніна, документи компартійних форумів вже перебудовчого
періоду і водночас наших українських письменників, які, власне, виступили ініціаторами руху за надання українській мові статусу державної.
Початок цього “круглого столу” дуже нагадував попередній своїми емоційно
запальними виступами з боку студентів. А далі, з огляду на демократичнішу обстановку, почав переростати у відверту суперечку двох позицій – ректорату, що
зводилася по суті до “спам’ятайтеся” і “як ви смієте”, та студентів, котрі проголошували: ми любимо рідну мову і будемо стояти на своєму.
Виглядало, що сторони вже перестають чути одна одну і ситуація заходить у глухий кут. І тут настала черга заготовленому “реферату”. Пригадую, читав я його довго,
спочатку з хвилюванням, а потім упевнено й натхненно. У залі панувала повна тиша.
Промова повністю захищала позицію студентів щодо правомірності надання
українській мові статусу державної. На тлі цього виступу студентська акція зі
збору підписів виглядала як цілком авторитетний захід, спрямований на втілення
“ленінської національної політики” та “сучасної політики партії, що взяла курс
на перебудову”. Опонувати проти того, що прозвучало, було цілком безглуздо.
Київському гостю, заступникові секретаря парткому та університетському проректорові з виховної роботи залишилося лише констатувати, що вони переконалися
у виваженості студентської позиції і в тому, що вона не містить крамоли, а тому
тему довкола збору підписів вважають закритою.
При виході з залу тодішній декан факультету журналістики Володимир
Здоровега міцно потиснув мені руку і промовисто сказав лише одне слово:
“Професор!..”
Згодом виголошений на “круглому столі” текст пообіцяв надрукувати редактор газети “Ленінська молодь”, яка у той момент була найпрогресивнішою на
Львівщині і друкувала сміливі статті на теми національної політики. Але наша
так і не побачила світ. Називаю “наша”, бо до її написання мав безпосередній
стосунок Василь Васильович. Не дочекавшись публікації, ми помістили її у газеті
факультету журналістики.
Цю історію майже двадцятирічної давності я пригадав тому, що вона яскраво
характеризує Василя Лизанчука як педагога. У ній він проявив дві характерні
свої якості: вболівання за долю студентів і долю рідної мови. Одному й другому
Василь Васильович присвятив значну частину свого життя.
Дружба, випробувана часом
У період мого навчання на факультеті журналістики викладачі активно почали запроваджувати нові спецкурси, спрямовані на розвиток майбутніх професійних здібностей студентів. Самі студенти схвально сприйняли це нововведення.
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Спецкурси пропонувалися на вибір: студент сам обирав, на які заняття і до якого
викладача йому ходити.
Один із спецкурсів, який відвідував я, вів Василь Васильович Лизанчук.
Читався спецкурс, якщо не помиляюся, на “нульовій парі”, тобто перед початком
основних занять…
Зранку на пари я інколи любив добиратися через Парк культури та відпочинку.
Навмисне виходив з тролейбуса на дві зупинки раніше, аби пройтися тихими парковими алеями подалі від шумних і загазованих автомобілями львівських вулиць.
Один із таких ранків видався мені якимось незвичайним. По-особливому світило
лагідне ранкове сонце, повітря здавалося чистішим, ніж зазвичай – ніби збагачене
озоном, хоча перед тим не було жодної грози, – а в природі панувала урочистість.
Той день був звично буденним, проте ранок надавав якогось особливого піднесення
душі. З цим піднесенням я й прийшов на заняття.
Несподівано для всіх Василь Васильович розпочав заняття із запитання: чи
відчули ви особливість сьогоднішнього ранку? Було приємно, що ми з викладачем
однаково відчули особливий стан природи, в якому вона прокинулася цього дня.
Одержавши ствердну відповідь, Василь Васильович почав ділитися своїми професійними мріями, а точніше переконанням, що прийде той час, коли журналістика,
особливо радіо та телевізійна, оживе, позбудеться заштампованості і максимально
наблизиться до життя. Про те, що ведучий інформаційних передач не буде лише
читати наперед записані сухі повідомлення, а спілкуватиметься зі своїми слухачами
чи глядачами у прямому ефірі звичайною людською мовою, розповідаючи про свої
відчуття і переживання. Зможе по-простому поділитися враженнями від того, що
цікавого побачив чи відчув, ідучи, наприклад, на роботу. Для тогочасної зашореної
жорсткими і водночас сухими компартійними рамками журналістики це видавалося
справді революційно, а для нас студентів – лише мріями. Проте минули роки і
переконання Василя Лизанчука стали реальністю.
Я упевнений, що той особливий ранок по дорозі в університет ніколи не залишився б у моїй пам’яті, якби на нього тоді не звернув увагу Василь Васильович.
Власне уважність і чуйність не лише до навколишніх подій, а й до оточуючих
людей – одна з характерних рис Лизанчука.
Після закінчення університету мені 14 років довелося пропрацювати в газеті
“За вільну Україну”. І хоч редакція газети була розташована майже поряд альма-матері, з Василем Васильовичем ми зустрічалися не так уже й часто, як би це
могло бути. Проте протягом усього цього часу підтримували дружні взаємини.
І не було жодного випадку, щоб під час наших зустрічей Василь Васильович не
поцікавився не тільки справами журналістськими та суспільними, якими постійно
жив, а й особистими. Завжди обов’язково запитав, як справи у дружини – ми з
нею однокурсники – як ростуть діти, що в мене не тільки в голові, а й на серці.
Зрештою, дружбу з Василем Васильовичем цінували усі студенти, яким випадала така честь. Водночас – і про це серед студентства було відомо – слід було
остерігатися потрапити до Лизанчука у немилість. Маючи загострене почуття
справедливості, ганебних вчинків з будь-чийого боку, крутійства, нечесності він не
прощав. Точніше, мабуть, буде сказати, прощав тяжко. Водночас сам дуже цінував
дружбу з тими ж студентами. І про це також знали самі студенти.
Під час наших з Лизанчуком зустрічей вже після закінчення університету
Василь Васильович не тільки розпитував, а любив ділитися своїми творчими планами. Його невгасима творча енергія, спрямована на розвій суспільного добра й

452

передусім турботу про долю рідної мови, культури, утвердження національної
самосвідомості, викликала повагу. Розповідаючи про роботу над новою книжкою,
Василь Васильович обов’язково цікавився, що думає з того чи іншого приводу
співрозмовник. Для мене це був звичайний обмін думками, а для Лизанчука –
частина його творчої праці. Щоправда, про це я зміг здогадатися лише згодом,
коли, тримаючи в руках видрукуваний примірник його нової книжки, несподівано
і, не буду приховувати, з приємністю, у переліку прізвищ, яким автор висловлює
вдячність за доброзичливі поради, зауваження, пропозиції, побачив і своє.
Енергії та невтомності, з якою Василь Лизанчук брався за кожну справу, могло
б вистачити на кількох. І ця самовіддача, я сказав би, навіть самопожертва, належно
поцінована у суспільстві. Його праця на ниві теорії і практики журналістики була
гідно оцінена Академією наук вищої школи України, яка в 1998 році обрала його
своїм академіком. Пригадую, Василь Васильович тоді щиро радів і пишався цим
обранням. Думаю, тому що це стало визнанням його не тільки як науковця, а ще
як талановитого педагога.
На мою думку, своє суспільне кредо Василь Лизанчук висловив у таких рядках,
написаних у післямові до науково-публіцистичного видання “Не лукавити словом”,
автором якого він є: “Якою Україна є нині, якою буде Україна завтра залежить від
кожного з нас, від кожного українця, де б він не жив, від кожного громадянина
України”. У цьому найбільша сутність Василя Васильовича Лизанчука – науковця,
педагога, публіциста, вірного і відданого сина України.
З роси і води!
1 січня 2007 року Василю Васильовичу Лизанчуку виповниться 70! Мабуть,
у тому, що він народився на самий Новий рік є щось символічне. Адже період
розквіту і найбільшого прояву його творчих сил припав саме на час народження нової України. Для неї, для відродження рідної мови, культури, духовності,
утвердження українськості в Українській державі продовжує трудитися Василь
Лизанчук, не покладаючи рук.
Тож нехай рясним урожаєм зійде щедро сіяне Вами у серцях і душах українців зерно любові до рідної землі, високої духовності та культури, національного
самоствердження і самоповаги. Зичу Вам міцного здоров’я та великого людського
щастя. Нехай не міліє джерело Вашої віри, надії і любові до рідної землі, додається
енергії, снаги і впевненості у власних силах і переконаннях. Нехай кожен день
буде осяяний високим злетом душі, а добре самопочуття і гарний настрій стануть
запорукою Вашого життєвого успіху. Щасливого Вам довголіття, творчої наснаги
та успіхів у праці в ім’я процвітання рідної України.
Іван Бесяда
м. Тернопіль

З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ
Мальовниче село Ганів у Коломийському районі на Івано-Франківщині, чарівні
Карпати, стрімкі, кришталеві потоки Прута... Тут майже сімдесят років тому, в
багатодітній селянській родині Василя Петровича і Ганни Миколаївни Лизанчуків
з’явився на світ син Василько. Змалку допитливий, кмітливий, розумний, він добре
вчився спочатку у Ганівській початковій школі, згодом у Дебеславській семирічній
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та Корницькій середній школах, причому ходив здебільшого пішки туди й назад.
Нелегкою була дорога до утвердження.
Вже школярем почав писати перші замітки до районної газети “Червоний
промінь”. Після закінчення школи розпочав шлях до мрії і опановував коректуру в цій же газеті. Далі – армія, навчання у Львівському військово-політичному
училищі, робота кореспондентом, літпрацівником, завідувачем відділів у газетах
“Червона зоря” (Львівська область), “Радянська Гуцульщина” і “Червоний прапор” (Коломия) та в івано-франківській обласній газеті “Прикарпатська правда”,
а також тривалий час працював старшим редактором Івано-Франківського облтелерадіокомітету, власкором Українського радіо на Прикарпатті. І водночас навчався
на факультеті журналістики Львівського університету імені Івана Франка.
Ці сухі біографічні факти підтверджують напористий характер людини, яка
зробила себе сама. І за це також глибоко поважаю славного земляка.
Коли буваю у Львові чи на рідній Коломийщині, завжди згадую Василя
Васильовича, нашу школу. Щоправда, закінчив я її значно пізніше за свого старшого колегу. Але вчителі, котрі були його наставниками, часто розповідали нам
про незвичайний потяг Василя до знань, до книжки, сумлінність і наполегливість.
Про свій життєвий шлях, історію свого родоводу, про те, як батьки виховували
своїх дітей у християнській любові, навчали чесності й доброти, Василь Лизанчук
згодом написав у книзі “З-під iгa ідолів”, яку присвятив батькам і сестрам. Це
вони навчили сина не цуратися рідної мови, культури, народних звичаїв і обрядів, шанобливо ставитися до старших, завжди пам’ятати про коріння свого роду і
пишатися тим, що українець!
“З-під iгa ідолів” – це роздуми про пережите, про трагічну долю нашого народу
в минулому, про нелегке становлення незалежної Української держави.
Багато щирих слів вдячності присвятив у своїй книзі автор і вчителям, чиї
настанови і знання допомогли йому виробити життєві принципи, утвердитися як
особистості в житті й творчості.
Василь Лизанчук, як заповідали батьки, завжди намагався бути правдоборцем, відстоювати інтереси скривджених, не зраджуючи своїх ідеалів за жодних
обставин. Хоча завжди залишатися самим собою неймовірно важко, проте Василеві
Васильовичу це вдається. Щирий, доброзичливий, діяльний, кмітливий і дотепний,
він і нині дивує людей своєю надзвичайною енергією, нестримним прагненням
знань і вмінням робити одночасно кілька справ. Але найціннішим для журналіста
є вміння спілкуватися з людьми, в чому Василь Васильович завжди був мастак.
Готуючись вступати на факультет журналістики до Львівського університету імені Івана Франка, я часто читав публікації Василя Лизанчука в газетах
“Червоний прапор” і “Прикарпатська правда”. Вони завжди вражали своєю злободенністю, промовистими фактами. Відчувалося: їх автор – небайдужа людина,
котру цікавлять суспільні процеси, люди, світ їхніх думок і діянь. Звичайно ж,
Василеві Лизанчуку непогано велося в обласній газеті, яку шанували читачі. Тоді,
в 70-х роках, вона вважалася однією з кращих в Україні. Але Василь Васильович
вирішив розширювати межі можливого, прагнув більшого, до того ж (пам’ятаю,
розповідав мені під час наших зустрічей) його вабили не лише журналістика, а
й педагогіка, хвилювали проблеми виховання журналістських кадрів та наукові
пошуки в царині історії й теорії журналістики. Тоді вже мав неабиякий досвід
газетярської роботи, адже за плечима були Коломийська міськрайонна газета і все
та ж “Прикарпатська правда”.
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Не оминув Василь Лизанчук і роботи на радіо. У прикарпатських селах його
досі пам’ятають не лише із записником і ручкою, а й із диктофоном у руках. На
все добре у наших земляків міцна пам’ять. Цій стезі залишився вірним на все життя. 1977 року захистив кандидатську дисертацію на тему “Педагогічні проблеми
підвищення ефективності впливу радіо і телебачення на соціалізацію підлітків”.
У червні 1991 – докторську – “Засоби масової інформації і формування громадянської позиції молоді”. А з грудня 1978 року почав працювати на факультеті
журналістики Львівського університету імені Івана Франка, який закінчив пізніше
і я. З 1993 року Василь Васильович очолив кафедру радіомовлення і телебачення.
Полум’яне слово публіциста Василя Лизанчука, сповнене сміливих думок,
правди про минуле й сучасне, часто звучить на радіо і в численних публікаціях.
Вже першим реченням своїх виступів Василь Лизанчук захоплює слухача, читача.
“Запитання-сумніви тривожать серце, – каже Василь Лизанчук, – розпинають
мозок, навіюють невпевненість: чи варто всім показувати думки, чи вистачить на
це снаги, сили волі? Чи зумію всебічно, об’єктивно розкритися? Яка ж від цього
розпанахування користь людям, собі? Чи взагалі захочуть написане прочитати?
Чи зрозуміють мене? Не осміють? Не осудять?”
Тривога автора про те, чи почують його слухачі, читачі, даремна. Люди прислухаються до його слова, вірять йому, переймаються його думками. Відомий
письменник, професор Анатолій Погрібний писав про творчість Василя Лизанчука,
підкреслюючи “зворотний вплив цієї особистості на перебіг часу. Сиріч – його
вплив на свою добу, на своїх сучасників. Його книги – то промовистий доказ
наполегливості, цілеспрямованості, невтомності автора у намаганні вплинути на
сучасність, допомогти людям сформувати, утвердити українське державницьке
мислення, національну гідність, високу мораль і духовність”. Ці намагання дуже
ефективні, що підтверджують численні листи, рецензії, відгуки на творчість Василя
Лизанчука у книзі “Кроки”, виданій до 65-річчя від дня народження публіциста і
50-річчя його творчої діяльності.
Я горджуся дружбою з Василем Васильовичем, моїм старшим, мудрим побратимом по перу. Коли б з ним не зустрічався, розмовляв, він завжди знаходив для
мене теплі, розумні слова, слушні поради.
Як сказав якось відомий український поет Дмитро Чередниченко: “Душа української людини – все одно, що нива. Зораєш її, засієш, виполеш бур’яни, поллєш
не лише водою, а й власними слізьми та потом, і вона щедро віддячиться тобі.
Ненавиджу скигліїв, які твердять, що наш народ пропащий, що йому, впродовж
століть недержавному, на роду написано бути перегноєм для близьких і далеких
державних сусідів. Треба не скиглити, а працювати, виводити рідний народ на “яснії зорі та тихі води”. Це – саме про таких, як Василь Лизанчук, – наполегливих,
працьовитих, з несхитною вірою у свій народ, у його кращу долю, в прекрасне і
заможне майбутнє рідної України – незалежної, соборної.
Василь Лизанчук – вчений, педагог, публіцист. На відміну від багатьох наших
співвітчизників, які так і не навчилися рідної української мови вже державного
українського народу, Василь Васильович систематично удосконалює свої знання.
Є в нього невелика книжечка, яка вийшла в серії “Духовний світ” 1990 року, – “О
рідне слово, що без тебе я?!” Якось у читальному залі Національної парламентської
бібліотеки України погортав її й побачив, наскільки вона популярна серед студентів
і всіх, хто вивчає українську мову й літературу, готує реферат чи статтю, – дуже
багато позначок олівцем майже на кожній сторінці: так уважно вивчає читач. У
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ній автор розглядає морально-психологічні проблеми, подолання відчуження ще,
на жаль, значної частини українців від власної культури і мови. Увага публіциста
зосереджена на пошуках шляхів уникнення міжнаціональних конфліктів, розвитку
взаєморозуміння і дружби між народами.
Ну що б, здавалося, слова...
Слова та голос – більш нічого.
А серце б’ється-ожива,
Як їх почує!.. Знать, од Бога
І голос той і ті слова
Ідуть меж люди!..

Цими неповторними рядками незабутнього Тараса Шевченка починається книжка. “Найчистішим і єдиним живильним джерелом розвитку національних ідеалів
є рідна мова. Саме у мові нація закодовує свою історію, свій всебічний багатовіковий досвід, здобутки культури, світоглядні ідеали, свою самобутність”, – пише
про мову Василь Лизанчук. Він переконаний, що “саме рідна мова, відновлювана
історична спадщина змінять обличчя культури і в наших очах, і в очах інших народів, в очах культурного світу”.
Це написано за рік до проголошення Незалежності України. Тоді Василь
Лизанчук почав писати на мовні теми – у час перебудови, коли тривали дискусії
довкола необхідності надання українській мові статусу державної. Потреба писати
на ці теми є, на жаль, і тепер.
Вірою і оптимізмом, що так і буде, сповнені авторські рядки, якими завершується книжка: “Хочемо, щоб перемогла велика історична справедливість, щоб
стоголосо зазвучало українське слово, щоб Україна зайняла гідне для неї місце серед
народів світової цивілізації”. За чудовими підручниками і науковими посібниками,
написаними Василем Васильовичем, студенти вивчають основи журналістики.
Впевнений, у свій сімдесятий День народження почує Василь Васильович чимало щирих, теплих слів від вихованців-студентів, аспірантів, молодих кандидатів
наук, які пишаються своїм учителем і наставником. І від колег-викладачів, котрим
приємно працювати з такою людиною, як Лизанчук.
Знаю, дорогий земляче, Вашу енергійну, невгамовну вдачу, палке бажання
служити добру, рідному народові України. До речі, Ваша публіцистика мені дуже
близька. У ній знаходжу відлуння власних думок і поглядів тих, хто стоїть на боці
справедливості, творить нову нашу державу. Усе це робите самовіддано й переконливо, з притаманною Вам вимогливістю й науковою ґрунтовністю.
“Величезний це труд – написати книжку, вклавши в неї душу, ум, талант”, –
зазначала колись незабутня українська письменниця Ірина Вільде. “Та немале значення має також кінцевий результат, – підкреслював видатний прозаїк
Роман Федорів у передмові до книги Василя Лизанчука “Завжди пам’ятай: Ти
– Українець!” (1996), – як сприйме твою книжку читач, що він із неї візьме, чого
навчиться. Тому книжку на читання треба благословляти”.
Секрет успіху книжок Василя Лизанчука, на думку Романа Федоріва, у тому,
що “переважна більшість його праць написана не для монографічного кабінетного
читання, палка їхня публіцистичність звернена до найширшого кола читачів”.
Те саме можна сказати і про книжки “Не лукавити словом”, “Кайдани ще кують”. З кожної сторінки лунає проникливий голос автора, звернений до сучасника:
якщо ти – Українець, то будь ним, працюй для України. Настав-бо час.

456

Знайомлячись із науковими працями Василя Васильовича, інколи порівнюю
наші позиції, думки щодо місця і ролі журналістики в сучасному світі, зокрема
і в Україні, яка живе нині не тільки на зламі століть, а й епох. Тож радий, що
наше бачення цих проблем збігається. Ми обидва прагнемо хоча б наблизитися до
реалізації найвищої мети нашого фаху: перетворити кожне видання, публікацію
в “огонь в одежі слова”. Це – нелегко! Але так необхідно нинішній українській
спільноті. Їй потрібне високе, чисте, полум’яне й правдиве слово.
Час дуже швидко плине. Здається, зовсім недавно пан Лизанчук хвилювався,
готуючись захищати кандидатську дисертацію, а вже скільки років минуло відтоді, як здобув ступінь доктора наук і звання професора. Скільком своїм студентам
допоміг знайти себе в науці! За все це має шану й повагу від тих, хто його знає,
від краян і друзів. Я теж сердечно вітаю авторитетного земляка з ювілеєм, бажаю
нових успіхів і здобутків. 70 – це не віковий ценз, а 7:0 на Вашу користь. Тож
перемагайте й надалі!
Щиро бажаю дорогому Василеві Васильовичу козацького здоров’я, щирої
прихильності людей, їхнього розуміння й підтримки, родинного затишку, щастя,
добробуту. Будемо й надалі працювати й розбудовувати Україну!
Богдан Білейчук
Президент Видавничого дому “Губернатор”,
головний редактор журналів “Губернатор” і “Мер”,
заслужений журналіст України,
магістр державного управління

КРОКИ НАЗУСТРІЧ
Наприкінці 2005 року отримую листа. Відразу впізнаю знайомий почерк на
конверті і чорне чорнило: озвався Василь Лизанчук зі Львова. Отримав три томи
альбому із серії “Українське мистецтво у старій листівці” (їх видаємо в Коломиї,
там багато моїх матеріалів). Радіє Василь Васильович з того, що я знайшов себе у
праці видавничій, науковій, викладацькій. А ще пише, що не можна гаяти часу і
варто братися за нове завдання: докторську дисертацію. Го-го, взятися можна, тільки ж створити щось вартісне не так просто. Та водночас я щиро вдячний Василеві
Васильовичу: більше б таких людей у нашому житті траплялося, які вірять у твої
сили, дають змогу реалізувати себе, аби потім не каятися, що міг зробити, створити,
написати, але... проспав, не схотів, полінувався.
Василь Лизанчук на горизонті моєї долі з’явився не одразу, це щось було
схоже до повільного наближення, до кроків назустріч.
Відчуття того, що прийшовши працювати в редакцію районної газети, ти став
ледь не письменником, розвіялося вже після місяця-двох роботи. Залишилася звичайна праця, причому така, що потребувала винахідливості: у невеликому районі,
яким був і нині залишається Жашків на Черкащині, у другій половині 1980-х pp.
відбувалося не так уже й багато подій, які заслуговували б висвітлення у газеті.
Районка ж виходила, як і передбачав графік, тричі на тиждень. Тому писали ми
про силос, успіхи у сфері цукроваріння та про те, скільки зубів вклали у борони
ковалі того чи іншого колгоспу під час підготовки сільгосптехніки до зими. А десь
поруч була інша Жашківщина: та, що причетна до козацьких війн, зокрема й величезної битви під Охматовом. Жашківщина, де жив і творив лікар та фольклорист

457

Порфир Демуцький. Край, що дав українській літературі талановиту письменницю,
задивлену в праісторію України, Докію Гуменну... Та це було під завісою мовчанки, бо ж було “неактуальним”. Я шукав рятунку у бібліотеках, збирав краєзнавчі
й фольклорні матеріали, а ще ледь не щодня приносив з книгарні книги. Серед
них була й брошура, видана київським видавництвом “Знання” “О рідне слово,
що без тебе я?!”, автором якої був ще незнаний мені на той час автор – кандидат
педагогічних наук Василь Лизанчук. Це видання стандартного для серії видань
товариства “Знання” 48-сторінкового обсягу несло багато нової і повчальної інформації, спонукало нас, тодішніх, майже всуціль радянсько-патріотичних, дивитися
поверх нав’язаних стереотипів імперського мислення. Відчувалося, що автор має
що сказати. Ця праця органічно вписувалась у низку видань, що побачили світ у
цій же серії, зокрема, брошур Зеновії Франко та Мирослава Стельмаховича з проблем ономастики і народної педагогіки, досліджень з питань національної символіки
тощо. Увесь той огром національно зорієнтованої інформації відкривав нову добу
в моєму світорозумінні. Та й не лише в моєму. Завдяки цим виданням я повніше
усвідомлював себе українцем там, у Шевченковому краї, де все дихало історією,
починаючи з трипілля й до двадцятого століття з розмаїттям революційних порухів і страшним голодомором, про який старенькі жіночки, згорблені від праці на
буряках, вбрані у плисові свитки, розповідали з якоюсь приреченою буденністю.
Наприкінці весни 1990-го з двох товстих фломастерів я змайстрував собі синьо-жовтий значок, з яким гордо прийшов на роботу у компартійну районку з
гучною назвою “Світло комунізму”. Це був виклик, помножений на молодечий
максималізм. Між мною, завідувачем відділу листів і масової роботи і редактором
газети відбулася серйозна розмова. А вже з 1 листопада я працював у редакції
газети “Вісник Коломиї”, яка виходила в м. Коломиї на Івано-Франківщині. То
був час великих змін і великих сподівань. Перша радівська газета на Коломийщині
була позбавлена головного, як нам тоді здавалося, гальма – компартійного впливу.
Світ тоді поділявся на два табори: демократів і партократів. Щоправда, цьому
часописові передував інший, який яскраво засвітився на зламі двох епох, “Агро”.
Саме в “Агро” я побачив фото Василя Лизанчука, що супроводжувало одну з
його публікацій. У цій газеті, яка стала рупором нових думок для цілого регіону,
Василь Лизанчук виступив декілька разів. Тоді я й зіставив автора брошури з
автором цих публікацій. А згодом мені, на той час відповідальному секретареві
“Вісника Коломиї”, на стіл ліг матеріал Василя Лизанчука, що знову ж торкався
животрепетних проблем сьогодення. Виявилося, мої колеги-журналісти добре знають Василя Лизанчука, який навчав і їх фахової майстерності.
З самим автором доля мене звела вперше аж у серпневі дні 1991-го. Тоді,
на Спаса, громада врочисто відзначала 750-річчя першої писемної згадки про
Коломию. У місті жив ще не померклий спогад про Перший всесвітній собор
Духовної України. Коломия вабила людей, спраглих за щирим словом, національними дійствами і видовищами. У фойє драмтеатру відбувався один із заходів. Тут
представляли низку видань, зокрема й мою брошуру з описом стрілецьких могил
на Коломийщині. Гості сиділи за столиками і спілкувалися під старовинну музику
у виконанні “Театральної камерати”. За нашим столом були Василь Лизанчук з
дружиною та львівський письменник, а наш краянин Василь Стефак. Ми говорили, знайомилися. Далі дивувалися вправній грі скрипаля Івана Арсенича, слухали
стрілецьких пісень у виконанні актора Романа Біля. А ще – тішилися голосами
знаного тріо у складі Ніни Матвієнко, Марії Миколайчук, Валентини Ковальської.
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Були того дня з нами Марія Білинська, Надія Кос, плеяда талановитих митців,
зокрема й Василь Герасим’юк, Павло Федюк, Мирослав Лазарук... Подивував
нас колоритний чоловік – письменник Олесь Бердник, який сказав, здавалося б,
неймовірну річ: уже через рік Україна буде вільною. Але сталося інакше: до волі
було значно ближче, бо саме в той час на повну силу розгорялися події московського путчу. Під ранок, повертаючись з дружиною через усе місто пішки, ми зі
здивуванням побачили колону військової техніки (бронетранспортери, танки), що
рухалися однією з коломийських вулиць. То була агонія вмираючої держави. На
ранок коломияни і гості міста брали участь у святі квітів у міському парку, а на
Московських вулицях уже росли барикади. До нашої незалежності було недалеко.
Поганий той журналіст, який не мріє стати редактором. І я спробував себе у
цьому амплуа. 1992 pоку в музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття, де,
крім газети, працював ще й як вчений секретар, я започаткував журнал “Народний
дім”. Виходили тут і журнальні випуски “Народного дому”, і книги. Про це все я
й мав оповісти у виступі на першій регіональній науково-практичній конференції
“Роль і місце західноукраїнської провінції в розвитку національної видавничої
справи”, яку на початку листопада 1994 р. організував і провів музей історії
міста Коломиї. Так, саме того дня я познайомився і поспілкувався зі знаним краєзнавцем з Тернополя Петром Медведиком. Мав змогу поговорити зі збирачем і
популяризатором наших духовних скарбів Петром Арсеничем, науковцями з ІваноФранківська і Чернівців Миколою Черпінським, Олександром Добржанським та
іншими. Серед промовців, які приїхали зі Львова, був і Василь Лизанчук. Перше,
що мене вразило у ньому того дня, то це не мертві фрази доповіді, а довірлива
розмова Василя Васильовича з присутніми про проблеми нашої національної гідності, які, природно, тісно пов’язані з мовою, культурою, видавничою справою.
Він, добре розуміючи, що без минулого нема майбутнього, говорив про роль засобів
інформації у творенні, збереженні і реалізації державотворчих ідей. Я на той час
уже дещо знав про цього чоловіка, у долі якого також була Коломия, щоправда,
Коломия тридцятирічної давнини, де він ступив на журналістську стезю. Коли
я гортав річні підшивки коломийських часописів того періоду, які врятував від
огульного нищення восени 1991 р. (після закриття компартійної газети “Червоний
прапор” заодно хотіли розправитися і з кількома десятками підшивок-річників за
1950–1990-ті pp.), то знаходив і публікації Василя Лизанчука, головним чином
господарського і виробничого характеру. Не минав він Коломиї і тоді, як працював в
Івано-Франківську в обласній газеті, на обласному радіо, про що свідчили численні
фотознімки, які я відшукав у домашніх архівах старих коломийських журналістів.
Влітку 1996 р. я перейшов на працю в редакцію газети “Вільний голос”.
Наприкінці року мені випала зустріч з Василем Лизанчуком. Він зайшов до нашої редакції, і я, скориставшись нагодою, зробив з ним інтерв’ю. Тоді я мав
змогу розпитати співрозмовника багато про що, бо ж цей журналістський жанр і
передбачає бесіду. Тоді й зрозумів, що Коломия і Коломийщина для нього – то
не лише спогади про перші кроки на самостійному життєвому шляху, а мала
батьківщина, або батьківщина (з наголосом на першому складі), бо ж саме там,
у Ганеві, він народився, там живуть його мати і сестра Марія, а сестра Віра – у
Коломиї, Наталка – у Підгайчиках Коломийського району, а наймолодша Галина
– в Олешкові Снятинського району.
З Коломиєю Василя Лизанчука єднає повне перших вражень, а тому насправді
цікаве, журналістське життя. Тут, у місті, що наприкінці 1950-х – у 1960-х pp.
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дихало літературою, відбувалося його становлення як громадянина. Пригадую,
оповідав тоді Василь Васильович про свої перші журналістські враження, коли він,
недавній випускник корницької школи, прийшов у редакцію райгазети “Червоний
промінь”: “Не знаю, чи й нині молоді журналісти мають таке відчуття, як мав я.
Газета затримується, бо поламався лінотип, тож додому з друкарні йдеш аж під
ранок. А назустріч запізнілі закохані пари. І ти думаєш собі: от ви тут ходите, і
не знаєте, що в цій газеті є, це тільки я знаю. Це ж я перший її читав, я її робив зі
своїми колегами з редакції і друкарні. А ви її будете читати аж завтра чи й післязавтра... Нині я то все згадую з якимось трепетом у душі...”. Інтерв’ю з Василем
Лизанчуком з’явилося в січневому номері 1997 р. Надіслав його Василеві Васильо
вичу, так у нас зав’язалося листування.
Власне, на свято Василія 1997-го у Коломиї відбулося відзначення 60-літнього ювілею Василя Лизанчука. Народний дім тоді був виповнений людьми, серед
яких – і друзі, й учні Василя Лизанчука, а ще колеги-журналісти, земляки і просто небайдужі люди. Причому, було багато людей з-поза меж Коломиї і навіть
Коломийщини. Спеціально того дня з Косова приїхав журналіст Василь Глібчук,
який багато мені оповідав про Василя Лизанчука, про своє ставлення до нього.
Були виступи, промови, квіти, – все, як і передбачалося в час ювілею. Та, водночас, бачилося, що все це було здебільшого щирим, що тут прекрасно розуміють
і цінують те, що робить ювіляр, стоячи на сторожі слова, а за ним – і нашої національної самобутності.
Після такого вечора я підійшов до Василя Лизанчука і ми домовилися про
важливу для мене справу – написання кандидатської дисертації.
Щоразу вибори для газети – період екстремальний. Вони починаються з
обов’язкової публікації величезних полотен – списків виборчих дільниць, голів і
членів дільничних виборчих комісій. За цим іде публікація передвиборних програм
кандидатів у депутати. Відповідальний секретар має чітко вираховувати площу
матеріалів, аби когось не поставити в гірші умови, ніж інших, або, навпаки, –
когось не виділити серед загалу, бо звинуватять в упередженості. А ще ж тяжко
втримати в той час було позицію газети незалежною, бо ж власть імущі на місцях
тиснули на газетярів силою свого офіційного авторитету. Тому кандидатам, не
передбаченим владою, було доволі проблематично пробитися на сторінки газети,
причому, в реальному, позитивному світлі.
У райдрукарні, де верстають черговий номер газети “Вільний голос”, з друкарської машини одна за одною з’являються аркуші паперу. Друкарі регулюють
подачу фарби, підбирають насиченість тонів фотознімків. Беру й я аркуш паперу
і пізнаю на ньому фотографію Василя Васильовича, на якій він зображений разом
з мамою Ганною Миколаївною. Це – передвиборна листівка кандидата у народні
депутати України по виборчому округу № 86 Василя Лизанчука. Читаю: “Скільки
українців, що спокусилися принадами чужини, збайдужіли до своєї Вітчизни?
Тисячі? Мільйони? Вони перетворилися на прислужників та посіпак без роду та
імені. Батьківщину не обирають! Тут народжуються, живуть, з материнським молоком вбирають любов до неї. Справжнє людське призначення – чесна і сумлінна
праця задля блага та щастя свого народу! Тоді ти маєш право, переступаючи поріг
рідної оселі, відверто подивитися у вічі матері, своїм краянам”. Оце, подумалося
мені, і є квінтесенція всієї передвиборчої програми Василя Лизанчука.
Я розумів, що на той час у Верховній Раді мав би бути такий чоловік, як
Василь Лизанчук, безкомпромісний, щиро відданий справі збереження національ-
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ного обличчя Українців. У цей час ми бачилися частіше, хоча Василь Васильович
був обмежений у часі – тривала передвиборна кампанія, він їздив на зустрічі з
мешканцями Коломийщини і Снятинщини, розповідав про своє розуміння ситуації,
про шляхи, якими треба скористатися для того, аби налагодити життя.
Власне, його зустрічі не були лише викладом програмових положень, а скоріше, уроками національної гідності.
Дивуюся, як у цьому щільному графікові Василь Васильович знайшов час,
аби написати ґрунтовну передмову до мого бібліографічного покажчика. Певно,
дався взнаки гарт, який, кажуть, притаманний лише тим, хто пройшов районну
газету. Багато з того, що він там написав як передбачення, як аванс, певною мірою
справдилося згодом.
Пам’ятаю, сиділи ми у залі засідань Коломийського міськвиконкому, де відбувалося жеребкування кандидатів у депутати до Верховної Ради: розігрували
порядок публікації у газетах програм кандидатів. Думалося мені: як багато кандидатів, навіщо стільки. А потім осмикував себе – добре, що минув час, коли зі
стовідсотковим результатом голосували за єдиного кандидата.
Вперше після виборів ми зустрілися з Василем Лизанчуком у приймальні виборчої комісії в коломийській ратуші. І він, і я знали, що переміг В. М. Ткачук.
Його підтримували обласні і міськрайонні державні структури. Чи чесно?! Це
запитання задавало багато людей! Василь Васильович був другим за кількістю
набраних голосів, з того трагедії не робив. Казав: передвиборні зустрічі, поїздки
селами, спілкування з людьми – все це матеріали для наступних публіцистичних
роздумів. Тоді ж він попросив мене скопіювати “верети” з результатами голосування, аби мати і цей матеріал, – може колись придасться. Розлучилися ми ненадовго.
За якийсь час я вже був у Львові, везучи з собою скручені в трубку аркуші
паперу з наслідками голосування. Та це, так би мовити, річ принагідна. Пустився
я у дорогу не просто так, а в надії змінити своє життя: я прагнув займатися наукою, тому ще з 1991 р. робив різноманітні заходи, аби написати і захистити дисертацію. Спочатку займався вивченням життя і творчості фольклориста Порфира
Демуцького. Згодом – вивчав культурний потенціал Коломиї. Та якось так ставалося, що роботи, майже доведені до завершення, так і не стали дисертаціями в
повному розумінні слова, хоч і набували форми численних публікацій, окремих
книжок. І ось настала третя, остання спроба. Я для себе створив умови, за яких не
було куди відступати: просто було б соромно перед науковим керівником розпочати
справу і не завершити її. І це, як бачу з віддалі часу, спрацювало.
Настав час інтенсивної праці, коли мені часто довелося їздити до Львова, бо ж
потрібно було не лише оформляти документи, спілкуватися з науковим керівником,
а й складати іспити. Мені, філологові за фахом, який вивчає проблеми видавничої
справи і журналістики, треба було складати не лише традиційні іноземну мову й
філософію, а й два іспити зі спеціальності. Вдячний я Василеві Васильовичу за
підтримку, його добре слово для мене відігравало велику роль. Саме тому мені
вдалося подолати певний комплекс страху перед величчю Франкового університету
(вищу освіту я отримав у Чернівецькому університеті). Та й, мовлячи новітньою
термінологією, позитивний імідж, який створювало мені вже те, що керівником
моїм є Василь Лизанчук, теж не був зайвим. Василь Васильович вірив у мене, і
ця віра передавалася не лише мені. Наприклад, приймаючи іспит зі спеціальності,
екзаменатори розуміли, що перед ними сидить людина, яка має великий практичний досвід, яка все те, чого вони вчать теоретично, півтора десятиліття щоденно
застосовує у своїй праці.
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Не можу оминути й ставлення до мене самого Василя Васильовича. Щоразу,
добираючись на кафедру радіомовлення і телебачення, минаючи навчальну телерадіостудію, я думав, як мене зустріне науковий керівник? І щоразу, навіть тоді,
коли він був особливо зайнятий, для мене знаходився час на розмову. Та, перш
за все, на столі з’являлася чашка чаю чи кави, а з портфеля Василь Васильович
діставав свій полуденок. Часто під час розмов, які не стосувалися безпосередньо
процесу мого навчання чи написання дисертації, Василь Васильович говорив про
те, що його хвилює. Передусім це були проблеми мови, культури, духовності, політики. Згодом відгомін цих розмов знаходив у його публікаціях. Тоді я зрозумів,
що те, чим він живе постійно, і що пише, – мало чим різняться одне від одного. А
в бесідах зі знайомими Василь Васильович перевіряє, виважує свої думки, шукає
контраргументів, аби поглибити те, про що мовить на письмі.
Напередодні моїх поїздок до Львова я телефонував Василеві Васильовичу, домовлявся про зустріч. Інколи ми зустрічалися з Василем Лизанчуком у бібліотеці
імені Василя Стефаника, куди я приїздив для того, аби попрацювати з рідкісними
книгами і періодикою, а також з матеріалами особових фондів знаних людей. Усе
це згодом я використав при написанні моєї дисертації. Наукова робота моя присвячена вивченню українських видань у Коломиї, починаючи з другої половини
XIX століття і до 2000 року. Зрозуміло, що збирати матеріали довелося у багатьох
архівах, бібліотеках, приватних збірках, а найбільше – у Львівській науковій
бібліотеці імені Василя Стефаника НАН України. Інколи ми зустрічалися у кабінеті тодішнього заступника директора бібліотеки, а нині – директора, доктора
історичних наук, професора Мирослава Миколайовича Романюка.
Мирослав Романюк у праці про періодику Коломиї, написаній спільно з Марією
Галушко (вийшла 1996 року), покликався на мою книжку. В один зі своїх приїздів
до Львова я зайшов до нього, аби роздобути цю книжку. Так ми познайомилися.
Виявилося, що Мирослав Романюк – родом із Коломийщини, отож я до нього заходив
згодом не раз просто так, по-земляцьки. Мене сюди завжди вабило, бо я дізнавався
про найновіше з того, що опублікувала Стефаниківська бібліотека, а також про те,
що ще чекає на публікацію. Розуміючи, що кожен приїзд з Коломиї до Львова для
мене річ непроста, Мирослав Миколайович допомагав до мінімуму спростити формальності, аби залишилося більше часу на працю з бібліотечними фондами. Хтось
навіть з працівників бібліотеки напівжартома пробурчав: “Ох уже це земляцтво...”
Спільні наші бесіди торкалися і самої науки (зокрема, структури моєї наукової
роботи), і нових книг, виданих бібліотекою, і багато чого іншого. Пам’ятаю, з якою
гордістю Мирослав Романюк показував нам з Василем Лизанчуком зміни на краще: після років безгрошів’я у бібліотеці вдалося здійснити ремонт, дещо оновити.
Інколи ми бачилися й у Коломиї. Василь Лизанчук по дорозі до матері у рідний
Ганів знаходив можливість зайти чи в редакцію, чи десь призначити побачення. Так,
наприклад, запам’яталася зустріч з Василем Васильовичем у кабінеті тодішнього
директора Коломийського коледжу права і бізнесу Яреми Новака. Привіз того дня
мені Василь Васильович солідний том “Вісника Львівського університету” з моєю
статтею про коломийську пресу доби ЗУНР. Згодом за цією статтею, яка потрапила
в Інтернет, мене віднаходили науковці, котрі цікавились цією ж проблематикою.
Іншого разу, по дорозі на відпочинок у Шешори, Василь Васильович вразив мене
своєю цілеспрямованістю: мовляв, маю два тижні, аби далеко від львівських проблем і оточення написати, чи, точніше, дописати підручник для студентів, які
вивчають радіожурналістику.
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Моя наукова робота росла, я хотів її зробити якомога детальнішою, прагнув
донести до читача весь той запас інформації, який мені вдалося відшукати. І
нині зберігаю примірник рукопису, на якому олівцем Василь Лизанчук написав:
“Огромна праця. Дякую щиро! Але найважливіша хиба: фотографічність...” Нині я
розумію, що був надто прямолінійним, тому перший варіант довелося скорочувати
і різати, робити філологічно-журналістський аналіз, концептуальні узагальнення.
Нині бачу, що це пішло на користь. Зі мною тут поганий жарт зіграла власне
журналістика, яка навчила точності фактів, репортерської передачі баченого і почутого, однак не виробила прагнення щось узагальнювати, бо ж для періодики рівня
місцевого не був характерним потяг до узагальнень. Згодом мені довелося немало
над собою попрацювати, аби виробити в собі риси наукового стилю. Нині цього
навчаю студентів-філологів, викладаючи їм курс “Основи наукових досліджень”.
Власне, процес написання дисертації – сам собою є великою школою, людина
більшою чи меншою мірою змінюється, навіть підтягується до певної планки, бо
інакше вона просто не зможе створити роботу і захистити її. І диплом – то лише
свідчення того, що автор змінився, став якісно іншим. У цих змінах свою роль
відіграв і Василь Лизанчук, за що я йому щиро вдячний. Практично, за більш як
півтора десятиліття журналістської праці я, ніби потяг, рухався своєю колією.
Прагнучи щось змінити, я спробував отой потяг не просто перевести на інші рейки,
а, здавалося, перенести силою. А це далося непросто і нелегко. Але знайшлася
людина, яка мені в цьому допомогла, яка розуміла мене, бо свого часу також прагнула змінити своє життя, і так само, як я тепер, міняла його понад три десятиліття
тому. А ще, певно, у Василя Васильовича, як кажуть у народі, легка рука.
Підтримку і добре ставлення до себе я відчув тоді, як на обговорення моєї
дисертації на факультеті журналістики Львівського національного університету
імені Івана Франка зібралися поважні науковці, зокрема, професори Олександра
Сербенська, Іван Крупський, Юрій Шаповал, доцент Степан Кость... Стільки
доброзичливих порад отримав я того дня, що спершу завагався, а чи зможу їх
втілити у життя. Однак згодом я зрозумів, що вони роботі пішли на користь.
Тому за якийсь час, на другому обговоренні, я отримав схвалення того, що створив. То був іспит і для мене, і для мого наукового керівника. Власне, вагомість
дослідження була і так зрозумілою, йшлося лише про вдосконалення форми
подачі матеріалу.
Настала пора подавати роботу до захисту. Зустрітися з Василем Васильовичем
ми домовились у Києві, в Інституті журналістики. У строго визначений час, на
Покрову 2002 року, я приїхав на засідання спеціалізованої вченої ради. Колишнє
приміщення Вищої партійної школи нині служить двом інститутам Київського
національного університету імені Тараса Шевченка: Інституту журналістики та
Інститутові міжнародних відносин. Слухаючи, як відбувається захист, думалося
мені про те, що щось подібне чекає й мене. Не пам’ятаю виступів інших науковців, але запам’ятав виступ Василя Лизанчука. Одразу ж привернула увагу
нестандартність підходу, яку продемонстрував він, обговорюючи дисертацію.
Василь Лизанчук пов’язав свято Покрови з козацькою традицією, яка перейшла
і на військо. Дисертант же військовий, який досліджує особливості української
журналістики доби української революції і національно-визвольних змагань
1917–20-х pp. Серед академічності повіяло чимось домашнім, національним, і мені
стало легше. Повірилося, що і я згодом зможу обстояти свою позицію на такій
же раді. Тоді я просто повірив у себе. І вже не здавався мені таким холодним
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мармур, яким облицьовано стіни Інституту, і вже не такими довгими видалися
його коридори.
Завдячую Києву і Василеві Лизанчуку знайомством з такими цікавими людьми,
як директор Інституту професор Володимир Різун, учений секретар спеціалізованої вченої ради професор Наталія Сидоренко, професор Михайло Вівчарик... А
заодно думав собі, чи не підведу на захисті і цих людей, які в мене повірили, і
самого Василя Лизанчука?
Захист, призначений на початок лютого 2003 року, відбувся вчасно. Але йому
передувала велика попередня робота, пов’язана з підготовкою та публікацією автореферату, його розсилка, очікування відгуків тощо. Провідною установою була
Українська академія друкарства, фахівці якої, зокрема, доктор філологічних наук
Надія Зелінська, благословили зроблене мною.
Нарешті, сам захист з низкою протокольних процедур, які, однак, не заважали йому бути жвавим і по-справжньому науковим. Щиро мене здивував професор Борис Черняков, який, виявляється, знає мене за публікаціями ще з 1993
року, стежить за моїми книжками у бібліотеці НАН України імені Володимира
Вернадського. Ще однією несподіванкою був виступ професора київської політехніки Романа Іванченка, який, виявляється, добре знає коломийські видавничі
здобутки і свого часу, працюючи над створенням першого видання Української
Радянської Енциклопедії, потай (бо була заборонена) користувався коломийською
тритомною Українською Загальною Енциклопедією (1930–35). Нарешті, третя несподіванка: доцент Олександр Мукомела, який знає ті краї, де мені випало стати на
журналістську стезю. Це ж я бував не один раз у його рідному селі на Черкащині,
писав про його земляків... Чесно кажучи, не сподівався того дня ні стільки уваги до
своєї особи, ні стільки доброзичливості і щирого зацікавлення тим, що я запропо
нував на захист. Виявляється, праця була не марною, не заради лише академізму.
Вона реально зацікавила людей. Було того дня ще декілька пам’ятних зустрічей,
яким певною мірою завдячую Василеві Лизанчуку. Особливо запам’яталося кількагодинне спілкування з науковцем і письменником Юрієм Ярмишем, людиною,
за чиїми творами з букварів і читанок учився і я, і мій син.
Розпрощалися ми з Василем Васильовичем у коридорі Інституту журналістики:
він поспішав на залізничний вокзал, аби добиратися до Львова.
А потім був час непевності. Очікування, чи роботу затвердить Вища атестаційна
комісія і чи отримаю диплом кандидата наук? Відповідь “так” або “ні” вкрай була
потрібною, бо вона обривала невідомість, у якій я прожив декілька місяців, і далі
працюючи заступником головного редактора газети “Вільний голос” у Коломиї.
Нарешті телефонний дзвінок. Голос Василя Васильовича: “Миколо, ВАК затвердила захист, вітаю...”
Нарешті, тримаю в руках диплом. Виявляється, оцей папір вартує стільки праці, недоспаних ночей, виснажливих поїздок... Але він приніс ще й багато цікавих
зустрічей, спілкування з людьми, які тобі допомагають розуміти життєві істини. І
серед цих людей одним з основних був Василь Лизанчук.
Микола Васильчук
Кандидат філологічних наук,
доцент кафедри гуманітарних дисциплін
Коломийського інституту
Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника
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ПРОНИКЛИВЕ СЛОВО ПУБЛІЦИСТА
Василь Лизанчук належить до плеяди тих українських діячів нашого часу, хто
впливає на формування державницького, демократичного, громадянського мислення та прагне повернути всьому українському народові національну свідомість.
Цілковито в дусі часу у своїх монографіях, підручниках, численних наукових і
науково-публіцистичних статтях він розкриває руйнівну суть російщення в Україні,
досліджує взаємини між українською нацією та її сусідами, оцінює головні аспекти
творення національної ідентичності українців.
Запропоновані Василем Лизанчуком способи подолання політико-ідеологічних
перепон на шляху державотворення активно використовуються сьогоднішніми будівничими нашої держави. Його учительські настанови, звернені до українського
журналіста, мають вплив на формування конструктивної державотворчої позиції,
почуття відповідальності за долю окремої особистості та всього народу.
Проникливе слово Василя Лизанчука, його щире прагнення донести до кожного
українця глибокий зміст української національної ідеї ще зі студентських років
захоплювало мене і навчало національної самоповаги. Сміливі та справедливі судження про руйнування національного капіталу попередньою владою, контроль
над ключовими посадами в інформаційному просторі, незаконні дії керівництва
Адміністрації Президента України в інформаційній сфері країни спонукали багатьох молодих людей шукати вихід, щоб не жити в тенетах лукавства та неправди.
Слова великої вдячності висловлюємо сьогодні Василеві Лизанчуку за жертовне
служіння українському народові, за обраний ним життєвий шлях, яким він упевнено
крокує й веде за собою багатьох інших, сповідуючи національні та загальнолюдські
ідеали, плекаючи у наших душах могутній порив творити українську Україну.
Іван Васюник
Перший заступник
Глави Секретаріату Президента України

ДРУГ ВАСИЛЬ!
У листовому спілкуванні я дуже часто звертався до Василя Лизанчука “Друже
Василю!”, “Дорогий Друже Василю!”, “Дорогий Друже Василю Васильовичу!”.
Цим підкреслюю нашу дружбу впродовж десятків років та вірність і товариськість
у взаєминах і стосунках. З перших днів знайомства я відчував, що маю справу з
доброю, розумною Людиною, а коли довідався, що він родом із села Ганева, яке
розташоване, як і моє родове село Молодятин, на правому березі ріки Прут, то до
голови закралася думка: “Це свій краянин (хлоп)”, “Це своя Людина”, “Це наша
Українська Душа”.
…Вперше ми зустрілися в 1974 році у Березівському лісництві, де у 1967–
1977 роках я працював лісничим. На той час лісництво процвітало й було одним
із найкращих в області. До лісництва зачастили місцеві й обласні журналісти, які
мали свої інтереси в лісничого та зацікавлення лісом. Адмінбудинок (контору) лісництва збудували під моїм керівництвом у 1970–1972 роках в урочищі Діброва, на
лісовій поляні під горою з милозвучною назвою “Няжин”. Це дуже гарна місцина,
а гора межує з селами Люча і Нижній Березів, селами розділеними швидкоплинною річкою – Лоскунца. Довкола адмінбудинку лісництва росло столітнє дубове
насадження, а на схилах гори росли кремезні лісові буки.
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На схилах гори, у видолинку, було природне велике каміння, а один тридцятикубовий камінь мав назву “Камінь Довбуша”. Камінь частково покрився зеленим мохом, а знизу під ним були давні підкопи, де місцеві люди шукали “Скарб
Довбуша”. Довкола каменя на площі понад три гектари росли ранні ендемічні квіти,
що їх місцевий люд називав – кликоцей (ботанічна назва підсніжник звичайний
– Galanthus nivalis). Ці квіти розцвітали у глибокій листяній лісовій підстилці,
покритій зимою снігом. При потребі, завжди можна було мати живі квіти на Новий
рік, Різдво чи день неукраїнської жінки. Місце колонії квітів не було відоме селянам, бо вони б знищили його. Місце зростання знали тільки я та робітник контори.
Першим завітав до лісництва журналіст коломийського “Червоного прапора”
Василь Пожоджук – справжній, гордий й сильний гуцул, родом із села Космача.
Він трохи пописував про лісництво, пропагував досвід праці лісівників. Не забував
привезти з собою “файних друзів”. Я віддячував йому тим, що відпускав йому
паливні дрова, ділову деревину (зрозуміло, за гроші) для добудови власної хати
у Коломиї, а згодом – у Товмачику.
А найбільше любив Василь Пожоджук полювати на дикого вепра (кабана). О,
це полювання було таке емоційне, що годі розповідати. Василь Пожоджук був зятем
“доброго й відважного мисливця” Петра Палагнюка з Яблунева, колишнього повстанця з сотні “Нечая”. (Сотенний “Нечай” був моїм односельцем з села Молодятина.
Сотня “Чорногора” входила до структури “Гуцульського Куреня” УПА, яким командував сотник “Книш”). Тесть був невиправним “рапшицером” ще з молодих літ.
У полюванні брали участь журналісти Василь Первун, Едуард Бондаренко, інші.
Василь Пожоджук завітав одного разу у лісництво з кореспондентом обласного
радіомовлення Романом Андріяшком. Ми з Романом зробили декілька передач
на радіо. І так глибше познайомилися. Роман Олексійович 1974 року заїхав у
лісництво з своїм керівником Василем Лизанчуком. Перше враження від зустрічі
не було чимось особливим. Поговорили, почастувалися, розповіли про плани на
майбутнє. Мене особливо цікавила пропаганда передового досвіду Березівського
лісництва в напрямі наукової організації праці. Тут, у Березовах, я розробив і
впровадив у виробництво “Нову технологію розробки лісосік, рубок-догляду за
лісом в гірських умовах та використання низькосортної деревини у промисловому
виробництві”. Так ось, Івано-Франківське обласне радіо в цьому мені добре прислужилося. Я старанно працював над впровадженням у лісовій галузі передових
й нових методів праці, технологій на основі новітніх досягнень лісівничої науки.
Дуже багато писала про це районна й обласна преса. Кожного року відбувалися
в насадженнях Березівського лісництва обласні семінари за участю науковців
та представників Міністерства лісової та деревообробної промисловості УРСР.
Вперше в лісництві (одному із перших в області) було прокладено густу сітку
шляхів транспортування деревини з лісу. Це були 1972–1977 роки. Ми на сотнях
гектарів лісових насаджень досягли щільності (густоти) лісових доріг до 6–8 км
на сто гектарів лісової площі. Це показник, що не уступає досягненням лісівників
європейських держав, таких як Польща, Чехія, Словаччина... З роками система
удосконалювалася, слава про Березів дійшла до Києва. У 1976 році Київською
студією хронікально-документальних фільмів на базі Березівського лісництва було
знято короткометражний фільм “Дорога в горах”. Цього ж року мене нагородили
орденом “Знак Пошани” за великі заслуги в справі охорони природи і раціонального використання природних ресурсів. Все це відображало обласне радіо, де
старшим редактором був Василь Лизанчук. Він дружив з Романом Андріяшком,
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який куди б не їхав, завжди повертав до Березівського лісництва, інколи навіть в
особистих справах та сімейних потребах його родини. Під час зустрічей тривали
ділові розмови, журналісти готували матеріали із життя лісівників Гуцульщини.
Василь Васильович теж зробив декілька репортажів з “лісового фронту”. Так, так
– з лісового фронту! Бо Березівське лісництво було найважчим у сфері охорони
лісів. Дуже корисною була радіопередача Василя Лизанчука, яка прозвучала з
Києва на всю Україну. Мій шкільний товариш з Молодятина Василь Гриньків
слухав її у Миколаївській області, де в той час проживав.
Інколи журналісти збиралися у моїй квартирі при лісництві. Довгими зимовими вечорами ми розмовляли про ліс, його збереження і відтворення, труднощі та
будні лісового життя, про таких сильних лісових керівників обласного масштабу,
як Василь Верес, Віктор Буневич, а коли “хміль” добирався ближче до клітин
мозку, то язик “розв’язувався” й ми переходили до політики. Я знав, що окремі
журналісти вірно служили комуністичному режимові, що серед них є й “віддані
товариші”. Догадувався, що можуть бути й агенти КДБ. І коли наступного дня
“хміль” відходив, то я страхався й міркував собі, – а що ти, Петре, вчора ввечері
“набалакав”? Те ж саме розуміли й журналісти. Я догадувався й очікував, коли
мене “закладуть”. На щастя, цього не трапилося, бо ми вважали, що ми “свої
хлопці”. Сексоти з лісництва (прізвища їх знаю) доносили дух лісничого до відповідних служб, але були й мої “сексоти”, які мене постійно інформували, що й
кому відомо. Все це дорого коштувало, але що було робити?
Я мав не одну розмову з цього приводу в районі. Але мій Ангел Хранитель
беріг мене, і я спритно викручувався. Я народився справді в “сорочці”. Нікого не
видав, просто відкуповувався добрими вечерями, що тривали всю ніч і “сильним
словесним радянським патріотизмом”. Мені інколи вірили й не вірили, але на
“гачку” я “висів” весь час.
Бувало, коли на душі легко, а на столі багато березівського засоленого у сировиці дуже смачного сала, то тягне на співанку, а чи коляду. Вже за північ ми
співали повстанських пісень, як “Ой пам’ятаю я той час”, “Лента за лентою...”,
“Колись то звечора до ранку”, а чи давніх стрілецьких “Ой видно село” та “Що
то за шум учинився” та інші. Голоси у журналістів були добрі, співали професійно
та так, що чутно було аж у селі Нижньому Березові, селі, де бував Іван Франко,
Володимир Гнатюк, Ярослав Галан та австрійський кронс-принц Василь Вишиваний
– в миру Габсбурґ. Була щаслива коляда і ми колядували “Нова радість стала”,
“Бог предвічний”, “У Вефлеємі...” та “жекали” по-рунгурськи та молодятинськи. Як завжди, коляду починав Василь Васильович, Друг Василь! А на дворі,
це – були 1975–1980 роки, роки застою й роки запою. Нині в мені закрадається
думка, а чи не тоді формувався переконливо наш український національний дух,
що сильно проявився у Друга Василя в кінці 1980 – на початку 1990 років, в час
Незалежності України.
Душею й тілом я любив свій край рідний, свою Україну. Я марив нею, як і
марив Україною мій батько Пантелеймон Дем’янюк – січовий стрілець УГА. Я
вірив, що ці хлопці журналісти – свої люди, розумні й здібні сини свого народу.
Я біологічно відчував, що вони сини своєї Вітчизни, прославлять її долю. Вони не
здадуться за безцінь окупантові, не зрадять. Підсвідомо всі ми завжди любили свою
землю, рідну хату, знали звідки виростає живе коріння роду нашого – українського.
І незважаючи на те, що хвалили “радянський рай”, в душі ми були справжніми
націоналістами. (Націоналісти, – але не в радянській інтерпретації й розумінні).
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Мабуть, це об’єднувало нас. Наша спілка була міцна. Журналісти підтримували
мене в засобах масової інформації, а я їх морально. Нашій Дружбі почали заздрити
мої співробітники; як не дивно, це були також й працівники центрального апарату
лісокомбінату. Їх мучило, чого це хлоп з Молодятина досяг таких вершин визнання? Чому не вони? А чому він? Заздрість була чорна. Але в мене була мужність,
стійкість й сила Волі. Я не збирався здаватися! А мав надійне запілля – хлопців
з журналістики. Про це я ніколи не розповідав, і як, мабуть, прочитають, то здивуються. Я вірив й вірю до сьогодні в порядність журналістів Василя Лизанчука,
Романа Андріяшка, Василя Дем’яніва, Василя Пожоджука, Мирослави Дем’янів,
Дмитра Карп’яка, Вікторії Кохан, Василя Германа, Михайла Андрусяка, інших.
...До лісництва завжди приїжджало багато гостей зі Львова, Києва, Чернівців,
Івано-Франківська, Молдови. Тут бували міністри, керівні працівники партії,
письменники Василь Стефак, Павло Федюк, Федір Зубанич, академіки Михайло
Голубець, Євген Лазаренко, Герої Соціалістичної Праці й Радянського Союзу,
науковці, доктори наук й професори. Випала мені нагода у 1976 році зазнайомитись з колишнім ректором Львівського державного університету ім. Івана Франка
Євгеном Михайловичем Лазаренком, цією мудрою людиною, родом із Стародуба
(Брянська область), щирим українцем. Він бував у лісництві декілька разів: з
науковцями-геологами з Київського інституту геології та надр, з доньками і зятями… Довгими вечорами ми вели розмови на різні теми: політичні й моральні,
а найбільше національні, розуміється українські. При цьому, у розмовах піднімався глибокий і широкий пласт історичної правди стосовно нашої Батьківщини.
Я знав, та він і не приховував, що є родом із Стародуба. Це місто завжди було
в складі Гетьманщини, чому воно опинилося у складі Росії, адже це споконвічні
українські землі! То мене цікавило, – чому не повернуть Стародубщину до складу
УРСР? Ця тема була дуже болючою для п. Євгена. Здавалося, що він був вражений тим, як незграбно поділено українські землі між сусідніми державами. Я не
раз стверджував, що Польща, Угорщина, Румунія змушені були повернути наші
землі до складу УРСР, а чому цього не хоче зробити Росія, Радянський Союз?
Закінчувалися розмови тільки співчуттям нашій національній проблемі, – бо на
більше українське суспільство не могло розраховувати, або ще гірше – міг бути й
кримінал… Ми гасили нашу національну спрагу й душу чаркою добротного коньяку та закушували смаженими й маринованими карпатськими грибочками, які нам
смачно готувала кухарка лісництва Семин Параска Антонівна – прибиральниця й
дуже весела жінка, завжди усміхнена й жартівлива.
Побував неодноразово у лісництві наш міністр лісової і деревообробної промисловості Іван Іванович Грунянський, уродженець Закарпаття. Ця мудра й розумна
людина була великим патріотом лісової справи, ревно любила рідний край та високі
й зелені рідні Карпати. Міністр поводився по-людяному, ніколи не принижував лісничого, як це інколи робили вихідці з Великої України, чомусь їм хотілося урвати
честі та гідності нашим місцевим кадрам. Він (міністр) поважав працю лісничого.
– Ви де навчалися, – якось ласкаво спитав мене.
– Закінчив Львівський лісотехнічний інститут, лісогосподарський факультет,
а ще раніше, у 1957 році, Сторожинецький лісовий технікум, – з гордістю повійськовому відповів я.
Міністр теж у молоді роки навчався у цьому ВНЗ. Він любив Львів, дбав про
розвиток інституту. Завдяки його праці інститут згодом переріс у Лісотехнічну
академію. Добре запам’яталося мені, як вперше міністр приїхав у Березів. Це був
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1972 рік. Ми будували нову контору лісництва в кварталі 21 під горою Няжин.
Будівельні роботи йшли повним ходом. Зателефонував директор лісокомбінату
Віктор Буневич й сказав, що приїде перед обідом на будову. Директор гордився
новобудовами у лісі й, між іншим, дуже багато збудував лісових об’єктів з користю
для лісової справи.
– Буде міністр Грунянський, – сказав Віктор Андрійович.
Це був перший міністр, який взагалі був у Березовах, за винятком коли
1919 року сюди заїхав онук передостаннього австрійського цісаря Франца-Йосифа
– ерцгерцог Вільгельм фон Габсбурґ-Льотрінґен (Василь Вишиваний). Слово “міністр” звучало гонорово й переконливо. Міністри так-сяк не їздять по лісництвах.
Я як лісничий вирішив встелити автодорогу впродовж 600 метрів дрібним добірним
піском. Швидко змобілізував людей та вантажне авто, інструмент – й дорога готова
до урочистого приїзду. На обід показалася новенька “Волга”, що піднімалася на
гору. Від коліс залишився чіткий слід, паралельно біжучі дві лінії, що їх залишили
колеса. Я, як велить лісова служба, по-військовому доповів міністру, що на цей час
робиться у лісництві. Міністр, вперше у моєму житті, потиснув мені руку. Ось так
зростали, формувалися й збагачувалися знаннями наші місцеві національні лісові
кадри, які з часом примножили славу Карпатських лісників.
Колишній генеральний директор об’єднання “Прикарпатліс” Василь Верес
познайомив мене з доктором медичних наук, професором Львівського медичного
інституту, депутатом Львівської міськради Стефанією Михайлівною Юсько. Ця
розумна й талановита жінка виявилася щирою українкою, патріоткою, відданою
Україні жінкою. Її сестра була одружена з Василем Геником-Березовським, якого
1941 року більшовики розіп’яли на стіні у в’язниці на вулиці Лонцького. З цією
жінкою було приємно розмовляти. Вона понад усе любила свій рідний край,
Україну. Я бував у неї в гостях як у Нижньому Березові, так і у Львові. Вона добре знала Ярослава Галана і завжди твердила, що Я. Галан не був таким, як про
нього писала радянська преса.
З Василем Лизанчуком ми добре здружилися, у нас виникли спільні інтереси –
любов до рідної природи, до стражденної нашої землі. Якось він висловив думку,
що треба би запросити до лісу викладачів університету ім. І. Франка. Я погодився,
а оскільки там нікого не знав, то попросив підібрати потрібні кандидатури. Друг
Василь уже тоді задумав покинути радіо й перейти до праці науковця. Потрібною
всім нам і неординарною людиною виявився Володимир Йосипович Здоровега
– професор, доктор наук. Професор В. Й. Здоровега приїжджав у лісництво декілька разів. Вперше я зустрівся з ним у супроводі Василя Лизанчука та Романа
Андріяшка. Зустрів їх як поважних гостей, адже професорів у лісництво приїжджало не так вже й багато. Ми попили чистої джерельної водички з “Романюкової
кринички”, a з плином часу й насолоди лісової, всілися за обідній стіл. Апетит
на природі значно зростає, особливо, коли є такий делікатес, як березівське сало
замочене у сировиці (ропі). Ми розмовляли за “унормованою чаркою” на різні
теми, не залишаючи осторонь політичних моментів. А коли мова доходила до критики тієї влади, то я “переводив” розмову в русло освітньої діяльності Я. Галана,
І. Франка, К. Геника, що бували у Нижньому Березові. Дуже вже я розхвалював
Березови, радикальний рух у селах за часів Австрії, Польщі, а найбільше хвалив
березівських селян, що здавна були національно свідомими, бо з діда-прадіда це
була давня Українська шляхта. Ми боялися одні одних, бо ніхто не був певен,
що серед нас немає агентів. Я завжди носив у голові гадку, що може статися таке:
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хто, коли й як кого “продасть”. Стверджую, що агентів було немало, і крутилися
вони й біля мене, займалися підслуховуванням... Догадався про це значно пізніше,
коли “посипалися” анонімки на мене. Шкода й жаль мене беруть, але анонімки
писали люди, яким я сильно довіряв; це технік-лісівник з Уторопів та помічники
лісничого – один з Нижнього Березова, а другий родом з Княждвора. Я викрив
їх, але то було запізно, вони зробили свою чорну справу. Навіть кагебісти казали, що проти мене вороже налаштовані мої співпрацівники,.. але я не вірив, бо
вважав, що мене провокують. А це була правда! Все своє життя я довіряв людям,
доброзичливо ставився до всіх. А дарма! Заздрісники серед “хохлів” завжди були.
Володимир Йосипович у Березівському лісництві бував літом, а найбільше
зимою. Одного разу він приїхав з дружиною та донькою Мар’яною. Збереглася
фотографія цієї зустрічі. У 1976 році на факультет журналістики поступив мій син
Михайло. Цьому сприяла дружба з Василем Лизанчуком та Романом Андріяшком.
Син вчився непогано. Але сталося непоправиме, – його виключили з університету,
з третього курсу, офіційно за неуспішність, а фактично – за політичними мотивами.
Ця гірка подія спричинила біль для всієї моєї родини.
– Що робити? – міркував я, – звертатися до кого і як це зробити? Поїхав до
Львова до декана Йосипа Терентійовича Цьоха. Сприяв мені у зустрічі наш земляк,
письменник Василь Стефак. Я зустрівся з Й. Цьохом у його кабінеті, й мав довгу розмову. Й. Цьох не був проти поновлення сина на навчанні, але особисто не міг нічого
зробити. Я зрозумів – це біда, якій годі зарадити! Повернувся до Коломиї й почав
шукати шляхи, як зарадити горю сім’ї. Мені це вдалося через інших людей, сина
поновили на третій курс з наступного навчального року. Університет він закінчив у
1980 році й працював у районній газеті “Прапор перемоги” в м. Заставна Чернівецької
області, а згодом у тисменицькій районці “Вперед”. З плином часу він став одним із
організаторів демократичної газети “Західний кур’єр” (м. Івано-Франківськ).
Добре запам’яталися будні лісництва, коли вшановували Василя Лизанчука
1 січня 1977 року з нагоди його сорокаріччя. Щорічні новорічні свята, катання
на лижах під горами Няжин, Ружет, Ведмежа… Дуже любили професори їзду по
лісових дорогах кіньми на залубнях.
У лісництві я утримував пару гарних сивих коней, яких часто сідлав й їздив
до лісу. Сани-залубні гарно пофарбовані, добре обладнані, на конях дзвіночки,
яких було чути далеко. На заді залубнів майстерно виготовлена емблема лісівників у вигляді двох дубових листочків, і це підкреслювало, що поїхав злісний, або
це їде лісничий. Це було приємно, гарно й почесно. Лісничих завжди шанували
й поважали у гуцульських селах. Дуже вдоволені були їздою кіньми дружина й
донька Володимира Йосиповича.
Однієї зими ми організували полювання на дикого звіра (кабана). Здається,
це був січень 1977 року. На полювання приїхали журналісти Василь Пожоджук,
Роман Андріяшко, Василь Лизанчук, Петро Гавука, Володимир Здоровега, Йосип
Цьох… Погода була чудовою, спокійною й приємною, інколи просвічувало з-за гір
сонечко. У лісі пахло свіжим повітрям, п’янило серце й душу нашої надновітньої
еліти. Добре впорядкована територія Лючанської дачі (дороги, мости, канави,
просіки, мисливські стежки) у комплексі сприяли полюванню. Це було гарне полювання (відпочинок), але не “цісарське”. Емоцій було стільки (!), особливо як
зобачать зайця, що мені, як лісничому, було приємно, що такі поважні гості задоволені перебуванням у лісі, де активно діяла УПА. Звіра було дуже багато, адже
перед тим тут було заборонено полювання на п’ять років поспіль. Професори,
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журналісти побачили виводки диких кабанів, стада косуль, лисиць, а зайців було
так багато, що вони “плуталися” під ногами “новітніх, не агресивних, мисливців”.
Нікого й нічого професори не вбили (окрім власних ніг), але настрілялися доволі.
Це був стрес емоцій, багатих мисливських побрехеньок й вражень та здорового
душевного відпочинку, що дуже корисно для людей розумової праці. Вважаю, що
душі прибульців-львів’ян засвітилися радістю, що маємо у Карпатах такі широкі
лісові простори та мільйонні запаси цінної деревини. Карпати – це рай на землі,
і не любити їх просто неможливо.
Минали й пробігали роки. У 1977 році восени я перейшов на партійну роботу, бо добре в мене “теліпався” язик. А партії потрібні були досвідчені кадри.
Перебрався у Коломию, поближче до рідної хати. Адже вся сім’я мешкала у
Коломиї. Лісництво залишив молодому інженерові Василеві Томичу, родом з
Середнього Березова. Нині лісництво занепало, і не тільки у насадженнях безпорядок, але лісничий навіть не зберіг контору, збудовану у 1970–1972 роках.
Страшенно боляче, що в часи незалежності України наш місцевий українець не
проявив сили волі й бажання зберегти надбання свого попередника…
Контора й вся господарка Березівського лісництва була зразковою, привабливою й приємною. Тут було затишно, весело… сюди тягнулася людська душа. Як
висловився колись Роман Андріяшко, “… ми довго шукали такого пристановища,
а знайшли його тут – у Березові, у лісничого Дем’янюка”.
A Василь Васильович подав до преси не один допис про моє славне Березівське
лісництво, де гордо витав дух нашої Свободи, дух відданих краю і лісу українських лісівників.
Проминули роки застою й запою. Але це були для лісівників Карпат роки
зростання й розвою. Ми були на передовій лінії боротьби за збереження лісових
багатств. Грошова одиниця – радянський рубль ставав “дерев’яним”. Але у державі
“потепліло”, подули теплі вітри з столиці. Почалася Горбачовська перебудова.
Журналісти почали писати історичні матеріали, зародилася привідкрита критика,
можна було напіввільно висловлюватися на різні теми. У державі почало діятися
щось таке, до чого не звикла наша думка. Зародилися нові демократичні видання
(пресові). Стало аж незручно,.. а може нас випробовують, щоби опісля знову загнуздати. У Львові виникли новітні політичні народні рухи. Це було дивно з-зовні,
але в душі мені цього хотілося...
На патріотичну національну тему почав писати мій син Михайло, він так захопився політикою, що мені “страшно” стало. Я радив йому не занурюватися так
глибоко в політику. Василь Васильович написав у газетах й часописах десятки
патріотичних статей, розумних й потрібних людям. У друга Василя на весь голос
заговорила чиста українська душа, із працівника компартійних ЗМІ він став справжнім українцем, сином рідного Покуття, патріотичної Галичини, рідної України.
Його статті читали, перечитували й давали читати іншим. Це було приємно, я радів
за успіхи вірного мого Друга. Але тріумфом була поява книжки “Навічно кайдани
кували”. Це був вибух національної гідності не тільки автора, але й тих, хто його
підтримував морально. У листах до нього я завжди наголошував: “Сміливо й непохитно йти вперед. Ми переможемо!” Презентація книжки відбулася у Коломиї,
в Народному домі, у квітні 1996 року. На презентації було до 700 людей: це –
письменники, родичі автора, друзі, побратими по перу, поважна громада Коломиї
й Коломийщини. Тоді зародилася думка висунути автора у народні депутати,
що було здійснено трохи пізніше. Вела вечір Ольга Руданець, виступали Василь
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Дем’янів, Зиновій Карась, Василь Рябий, Іван Цигилик, Василь Глаголюк, Тетяна
Танасійчук. Добре слово промовляв також я. Сьогодні мені приємно згадувати
прожиті нами роки. І те, що ми жили й творили.
...З Василем Васильовичем завжди хочеться мати якусь добру справу. Він вміє
підтримувати людину морально, вміло піднести її дух вище всіх негараздів. Щось
дуже людяне й добре заклали йому в душу й серце його мати й батько. Донині
він дбає про рідну матінку, якій майже 90 років. Вона проживає в селі Ганеві у
рідній хатині, мати гордиться своїм сином, вболіває за його роботу, молить Бога
дати йому здоров’я та примножити любов до людей, до України. Не кожне село
має доктора наук, професора, академіка, автора багатьох книжок. Хіба що сусіднє
село Трач, що дало українцям письменника Романа Іваничука. Мушу зазначити,
що Запруття багате на таланти, тут завжди панував український дух. Запруттю
притаманне щось високе, небесне, святе. Напевно ця земля має благодать Господа
Бога. Згадую січень 1987 року, коли на день народження до друга Василя я приїхав
до Ганева, до батьківської хати. Зібралася вся родина Василева, сільські друзі,
товариші по праці. Його рідна матуся мала не одну втіху. Вона любить сина, а
він відповідає їй взаємністю. Окремі свої твори присвятив “Найдорожчій матері
Ганні Миколаївні, дружині Марії Тимофіївні”. Всім серцем й душею відданий сім’ї,
родині, друзям, побратимам. Велику радість мав, коли народився його один-єдиний син Сергій, тішиться онуком Тарасом, який на “відмінно” і “добре” вчиться
у Львівській політехніці. Вірить, що Тарас буде гідним продовжувачем дідової
справи. На жаль, не все склалося добре в особистому житті Василя Лизанчука.
Але й це випробування з гідністю переносить мій друг Василь. Він став добрим
батьком для пасинка Олега, прийнявши у своєму серці як рідного. Любить онучку
Роксоляну-Марію, невісток Оксану та Елю.
Професор Василь Лизанчук не надбав маєтків, у нього немає у Львові доброї
квартири, але він надмірно багатий щирістю, людяною простотою; і ним й цим
гордиться весь рід Лизанчуковий. Я тішуся, що давно маю добрі стосунки з такою
людиною. Радію його творчості, успіхам. Я знаю, що його люблять та поважають
студенти університету. Я із задоволенням читаю його книжки (маю їх у своїй
бібліотеці): “Навічно кайдани кували”, “З-під іга ідолів”, “Завжди пам’ятай! Ти
– Українець!”, “Кайдани ще кують”, “Кроки”, “Не лукавити словом”, інші. У періодиці він бажаний автор. Його твори відомі за кордоном. Їх високо поціновують.
Я щасливий, що доля звела мене з такою людиною. Бажаю йому й у 70 бути
молодим душею, завзятим у досягненні мети, і ще довго (хоча би до ста років)
служити рідній Україні.
Петро Дем’янюк
Родом з Молодятина,
мешканець Коломиї

З ВІРОЮ В УКРАЇНУ
… 1960 рік. У Львів з усіх куточків України (найбільше із західних областей)
з’їхалися абітурієнти для вступу на заочне відділення факультету журналістики
державного університету імені Івана Франка. В основному це були працівники
редакцій газет і радіомовлення. Думаю, кожен був наділений Божою іскрою, бо
інакше б не працював на творчій ниві. А от спеціальних знань не було. Їх потрібно
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здобути в університеті, якщо пройдеш конкурсний відбір. Тоді і на душі спокійніше:
не думаєш, що тебе можуть замінити спеціалістом з вищою освітою.
Приїхали тоді шукати свого щастя і ми. Я – з богородчанської районної газети
“Радянське село” (тодішня Станіславська область), а Василь Лизанчук – з новояричівської райгазети “Червона зоря”, що на Львівщині. Тут він почав працювати
після навчання у Львівському військово-політичному училищі. Але родом він, як
і я, з Івано-Франківщини.
Абітурієнти часто готувалися до екзаменів у парку, що навпроти університету.
Тут були красиві альтанки, все потопало в зелені дерев. Природа позитивно впливала на емоції, підносила настрій. Здавалося, що вона навіть сприяла кращому
засвоєнню матеріалу з того чи іншого предмета.
Під час підготовки до екзаменів, хвилювання перед аудиторіями мій погляд чомусь зупинявся на Василеві. Його вирізняла красива зовнішність, чорна шевелюра,
приємна усмішка. Мабуть, тому він завжди був в оточенні молоді, особливо дівчат.
До цього варто додати, що Василь цікавий співбесідник, добра і щира людина, в
чому я переконався пізніше.
Іспити витримали успішно: набрали по 23 бали з 25 можливих, і стали студентами омріяного університету. З цього часу настало нове життя.
Глибше знайомство між нами почалось на першій сесії. Довідавшись, що я працюю
літпрацівником у богородчанській райгазеті, Василь сказав, що він родом з Коломийщини,
що там, у селі Ганеві, живуть його батьки, і він все зробить, щоби повернутись в рідні
місця, в дорогу для нього Гуцульщину. Через два роки його мрії збулися.
Будучи парубками в роках (після закінчення першого курсу нам було по 25
років), ми дали слово – через рік завестись сім’ями. Василь свою обіцянку виконав вчасно, а я на півроку запізнився; жартома відбивався від друга, пояснював,
що маю на це право, бо він на цілих шість днів старший від мене (я народився на
Святий вечір). “Нічого, – говорив він. – Святому Йосипу прощається.”
На цей час припадають перші польоти людини в космос. Після Юрія Гагаріна
в космос полетів Герман Титов. Нам було цікаво слухати розповіді Василя про
цю мужню людину. Як-не-як, а він служив з Титовим в одній ескадрилії під
Ленінградом (нині Санкт-Петербург), був з ним у добрих стосунках.
“Це дуже проста і щира людина, – характеризував космонавта. – Він любив
слухати наші пісні, не раз просив мене розмовляти українською мовою.” Пізніше
Герман Титов згадуватиме про військову службу з Василем у своїх книгах.
З нами на різних курсах навчались нині покійні: лауреат Шевченківської премії
прозаїк Роман Федорів, поет Микола Кубик, Федір Лисюк, Василь Михайлович.
Вони знайомили нас зі своїми львівськими колегами, допомагали глибше розбиратись в літературних процесах України. Тоді ще ніхто не вживав слово “шістдесятники”, воно пізніше прижилося, що характеризує певне явище, але, як мені
здається сьогодні, між нами, студентами, панував вільний дух, відчувалась розкутість. А може, тут завжди було так?! Бо ж недаремно Львів називають українським
політичним П’ємонтом, бастіоном нашої державності. Нам випало щастя слухати
лекції Михайла Осадчого, тримати перед ним екзамени і заліки з теорії і практики
преси. І можна собі представити, з яким болем ми сприйняли звістку, що Михайла
Григоровича в числі інших українських патріотів (так званих “дисидентів”) заарештували і надовго запроторили в тюремні мури.
Під час екзаменаційних сесій ми не тільки спільно готувались до заліків і
екзаменів, але й ознайомлювали один одного з останніми публікаціями в пресі.
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Василь часто виступав у ролі критика, тому зав’язувались дискусії, суперечки.
В кінцевому результаті – це приносило користь. Коли приїжджали на сесію, то
також жили в Брюховичах. Нам вдавалося діставати сюди путівки в будинок відпочинку. Звідси до Львова рукою подати. Тут були хороші умови для навчання.
І, щонайголовніше, здешевлювало наше перебування у Львові. Розповідають, що
брюховицькі ліси надихнули Івана Франка написати відому казку “Фарбований
лис”. На жаль, вони стали місцем загадкової смерті талановитого українського
композитора Володимира Івасюка. У лісі коло Брюхович його знайшли повішеним.
Дотепер ніхто не вірить у версію тодішньої комуністичної влади, що цей молодий
життєрадісний юнак закінчив життя самогубством. Серед людей ширились думки,
що його спеціально знищили. Апологетам партії не подобалось, що Івасюк пише
музику лише на слова українських поетів, є засновником української естради. Його
пісні звучали не тільки на теренах Радянського Союзу, але й в близькому зарубіжжі. Вони поширювались серед української діаспори Америки, Канади, Австралії.
… Збігали дні за днями. Настав час державних екзаменів. Вони не викликали
якогось особливого хвилювання, бо вчились ми непогано: були серед кращих студентів. Я вже тоді працював не в редакції, а перейшов на комсомольську роботу.
Тому мені було важко визначитись з темою дипломної роботи.
– А чому тобі не взяти творчий захист? – порадив Василь. – В тебе є надруковані нариси і зарисовки про кращих людей району.
Я так і зробив. Тим більше, що серед пропонованих тем була назва “Володарі
землі”. Державні іспити ми склали успішно. На випускний вечір прийшли разом з
дружинами. Вітали своїх дорогих викладачів квітами, теплими подяками, українськими піснями. Та ще й такими душевними, що Михайло Федорович Нечиталюк,
якого ми всі дуже любили і поважали, пожартував:
– Хлопці! Якби я знав, що ви так гарно співаєте, ви б у мене мали тільки п’ятірки.
Після свят настають будні. Вони проходять в клопотах і турботах. На зміну
шістдесятих приходять сімдесяті роки. Василь з обласної газети “Прикарпатська
правда” перейшов працювати на обласне радіо.
Я змінив комсомольську роботу на партійну: спочатку працював в обкомі, пізніше – в міськкомі партії. Однак дружніх зв’язків не поривали. Навпаки, вони
міцніли і поглиблювались. У нас було гарне товариство, до якого входили Роман
Андріяшко, Володимир Роса, Петро Галущак, Володимир Качкан, Ярослав Орнат,
Микола Говзан, Ярослав Михнюк. Що нас об’єднувало? З нинішньої життєвої висоти
стверджую: любов до України. Ми вели вільні розмови, навіть небезпечні, мали між
собою певні таємниці. Ніхто не хотів вірити, що може зникнути українська мова. А
до цього йшлося! Комуністична партія твердо брала курс на злиття в Радянському
Союзі всіх мов і народів. Кожен запитував у себе: в якій країні світу народ носить
назву від органу влади? Ну, хіба не смішно було б, якби французи називали себе
парламентський народ?! А в нас, бачте, можна називатися радянським народом.
Кожен розумів, що це тактичний крок влади. В майбутньому слово “радянський”
замінили б на “російський” вірніше на “русскій”, бо української мови не існувало б.
З тих часів запам’ятався такий епізод. Будучи мастаками на видумки, Лизанчук,
Качкан, Роса і Михнюк жартома створили товариство “Люлька”, придумали собі
чудернацькі псевдоніми. Про це стало відомо в органах КДБ і, розуміється, в
обкомі партії. Дізнавшись, що у відділі пропаганди і агітації зацікавились цим
товариством, я порекомендував Василеві кинути ці небезпечні жарти, бути обережним в розмовах.
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Я Василеві повністю довіряв свої найпотаємніші вчинки і плани, навіть ті, за які
міг поплатитись роботою. Він знав, що мій двоюрідний брат Йосип Павлушинський
(син рідної сестри мого батька) був вояком УПА (підпільна кличка “Богдан”). У
1955 році брат разом з Дмитром Роговим (кличка “Зуб”) останніми з повстанців
у Богородчанському районі загинули в селі Манява (це рідне село Рогіва).
А сталась ця трагедія літом під час сильних дощів. Гірська річка Манявка
небачено розлилася, стала глибокою. Ніхто не міг подумати, що в таку негоду
енкаведисти вирушать на операцію. Та місцевий сексот подав їм інформацію по
телефону. Мовляв, приїжджайте, вони в хаті Рогіва, щойно в магазині для них
закупили багато цигарок. Перекинувши канат через річку, енкаведисти вплав перебрались на другий берег в село. Потім оточили хату і запропонували повстанцям
здатись у полон. Щоб не потрапити живими в руки ворогам, вони добровільно прийняли смерть від своїх рук. Похоронили їх в спільній могилі в селищі Солотвино.
Зрозуміло, що цю сторінку своєї біографії я скривав як під час оформлення
на роботу, так і під час вступу до партії. Не зроби так – переді мною були б усі
двері закриті.
Василь зі мною був також відвертим. Він розказував мені, що брат і сестра
його тата живуть в Канаді, що з його рідні багато хто був зв’язаний з підпіллям,
навіть вивозили на Сибір.
Тоді ж, в 70-х роках, працюючи на обласному радіо, власним кореспондентом
Українського радіо по Івано-Франківській області, Василь почав активно готуватись
до наукової роботи (хоча, як мені здається, він це робив усе своє життя). Склав
успішно кандидатські іспити, активно збирав матеріали для написання дисертації.
Для полегшення і прискорення роботи погодився стаціонарно поступити на навчання у Вищу партійну школу при ЦК Компартії України. Причому на факультет
журналістики. Чи потрібний був дубль після Львівського університету? Як на мене,
це був хід конем. Збагачуючи свої знання, він повністю використав ці два роки
для написання наукової роботи.
Прийшов, побачив, переміг. Це в казках так буває. На практиці ж зовсім
інакше. Наукове дослідження вимагало багато зусиль, настирливості, терпіння.
До цього треба ще додати, що у Василевій сім’ї не все було гладко. Отже, шлях
долає той, хто йде. Щодо мене, то, мені здається, я тупцював на місці. Василь
неодноразово підбивав мене до наукової роботи. Мовляв, ти добре вчився, маєш
непогані знання, досить працювати на бугая (малося на увазі, що я готую виступи
і доповіді для партійних “керманичів”).
Наукова робота мене не приваблювала. Зате не покидала мрія про журналістику, думав рано чи пізно повернутись в редакцію. Не судилося. Правда, я постійно
друкуюсь в різних газетах, став членом Національної спілки журналістів України.
І в цьому є теж велика заслуга мого університетського товариша. Своїми наполяганнями Василь не давав мені дрімати, спонукав до творчої роботи. Однак маю
великий борг перед Василем (а може, перед собою?), бо ніяк не закінчу писати
спогади про нелегку долю своїх батьків, про “кухню” партійної і радянської роботи. “Йосипку, спіши, бо за тебе ніхто цього не зробить”, – роками нагадує він.
З кінця 70-х років почалися неприємності на моїй роботі. А причиною цих
неприємностей послужила смерть батька тодішнього першого секретаря обкому
партії Павла Безрука. Похорон його батька відбувався на Харківщині. Причому
проходив помпезно, з почесною вартою. Це негативно сприйняло місцеве населення, яке, очевидно, знало, що у роки війни покійник був старостою у селі. Реакція
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Політбюро ЦК КП України була блискавичною: Безрука звільнили з посади першого секретаря обкому партії. Повсюдно почалась перевірка партійних кадрів,
особливо місцевих. Спливла на поверхню і моя автобіографічна “пляма”. Я це
відчув по ставленню до мене вищого партійного керівництва. Не чекаючи прямого
удару, я вирішив випередити його. Заявив тодішньому першому секретареві ІваноФранківського міського комітету партії Віталію Мисліборському, що здогадуюсь,
чому потрапив у таку немилість.
Досі достеменно не знаю, який фактор зіграв свою роль, але мене тоді не
звільнили з роботи. Може, вплинуло те, що я, очолюючи організаційний відділ
міськкому партії, надто багато знав (через мої руки проходили матеріали з органів КДБ на людей, які поступали в партію, рекомендувались на керівну роботу,
депутатами різних рівнів тощо), то ж не варто мене чіпати. А може те, що моя
дружина Марія родом з Черкащини? До вихідців з Великої України у партійних
босів була більша довіра, ніж до галичан. Між іншим, ми ці варіанти також обговорювали з Василем Лизанчуком.
Є одна дуже хороша риса у Василя: надзвичайна турбота про батьків і рідних
сестер. Не пам’ятаю такого випадку, щоб вони не були в нього на згадці. То Марія
потребує в чомусь його допомоги, то Віра, то Наталка, то Галя. Йдеться і про
їхню роботу, і про квартирні питання, і про навчання. Словом, про все, що може
зробити для них брат. Про батьків не говорю, бо тільки вони можуть дати оцінку
своєму сину. Тата вже немає серед живих. А старенька матуся постійно оточена
Василевою любов’ю, ласкою і турботою.
Чимало сил і здоров’я віддав Василь вихованню і становленню свого єдиного
сина Сергія, нині вболіває за внука Тараса. Може, не все гладко було в їхньому
житті, але Василевої вини в цьому немає.
Не можу представити собі Василевої педагогічної, науково-публіцистичної
кар’єри без моральної підтримки його милої і красивої дружини – Марії Тимофіївни
(я її називаю Марійкою). Вона завжди поруч з чоловіком: в хвилини радості і смутку.
Спільне відзначення ювілейних днів, організація і проведення весіль наших
синів, часті зустрічі дають можливість обмінюватись думками з важливих питань
складного політичного, соціального життя України. Не обминаємо університетські
будні, зокрема рідного факультету журналістики. Тут працюють наші дорогі незабутні викладачі: Михайло Нечиталюк, Олександра Сербенська. Багатьох, які
вчили мене і Василя, вже немає серед живих. Відійшов від нас у квітні 2006 р.
великий вчений, педагог, публіцист Володимир Здоровега. Вічна йому пам’ять!
… У моїй домашній бібліотеці є окрема полиця з дорогими мені книгами прикарпатських літераторів. Серед них чільне місце займають науково-публіцистичні
книги Василя Лизанчука. У їх написання і видання вкладена титанічна праця. Тільки
той, хто написав і видав хоча б одну книгу, знає ціну цієї праці. Василеві книги
розкривають складну історію українського народу, закликають захищати суверенітет
і незалежність нашої держави, стояти на сторожі рідної культури, мови. Бо тільки
мова, бо лише рідне слово є запорукою існування нації. А без нації немає держави.
Актуальність науково-публіцистичних праць В. Лизанчука, зокрема книги
“Кайдани ще кують” чітко постала нині. Побачивши самостійні кроки України на
шляху її розвитку, інтеграційні плани до Європейської спільноти, Росія остаточно втратила віру в повернення нашої держави в лоно своїх імперських інтересів.
СНД стає неефективним. Тому російські політики видумали ЄЕП. Ця структура
спеціально створена для заарканення України в так званий єдиний економічний
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простір, який в кінцевому результаті мав би перетворитись в одну союзну державу.
Зрозуміло, з центром у Москві. На ділі спрацював би план О. Солженіцина “Как
нам обустроить Россию”. Не виходить. Тому вже другий рік ведеться неоголошена
війна проти політичного курсу справді національного Президента України Віктора
Ющенка. Нас намагаються поставити на коліна високими цінами на газ, паливо для
атомних електростанцій, відмовою купувати українські м’ясні і молочні вироби.
Згортають існуючі угоди в інших сферах виробництва.
В Україні почалася справжня війна за впровадження російської мови як другої
державної. Насправді йдеться про поглиблене російщення, поступове знищення
української мови (читай української держави). З окопів підняли голови не тільки
шовіністи, але й доморощені москвофіли. З ними все життя веде непримиренну
боротьбу Василь Лизанчук.
Я ні на йоту не сумніваюся, що нинішні студенти факультету журналістики,
вчорашні його випускники (а їх було чимало за чверть століття роботи Василя
в університеті) щасливі, що могли і можуть слухати його лекції, проходити виробничу практику під його керівництвом. Вірю, що абсолютна більшість з них
є палкими патріотами своєї держави, поставили рідне слово, як і їх учитель, на
захист інтересів України.
… Роки біжать, як розгнуздані коні. Наші голови давно покрились сивиною.
Переді мною нерідко зринає питання: а чи правильно ми їх прожили? Чи немає
гріхів за спиною? Чи можемо ми чесно дивитись один одному в очі? Знаю одне:
за 45 років нашого знайомства і дружби ми ніколи не сварилися. Чи були гріхи
молодості? На жаль, були. Від них, мабуть, ніхто не застрахований. Вони відомі
тільки нам і підуть з нами в могилу. Головне, що треба вміти прощати ці гріхи. У
цьому найвища людська мудрість.
Нині в такому рідному і дорогому для нас Львові навчаються наші внуки:
Василів Тарас – в університеті “Львівська політехніка”, мій Назар – на факультеті
міжнародних відносин університету імені Івана Франка. Вчаться хлопці добре. І це
найбільша радість для бабусь і дідусів. Бо, як сказав один філософ: природа дає нам
дітей на короткий час, а внуків – назавжди, і в них ми продовжуємо своє життя.
Йосип Дребот
Член Національної
спілки журналістів України
м. Івано-Франківськ

ІСТОРИЗМ – ЗАПОРУКА ОБ’ЄКТИВНОСТІ
ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Серед визначальних критеріїв науковості і достовірності будь-якого наукового дослідження важливе місце займає принцип об’єктивності. Він є неодмінною
ознакою й наукової публіцистики, оскільки орієнтує на мінімізацію суб’єктивних
підходів до оцінки тих чи інших осіб, подій, явищ, суспільних процесів, його
дотримання служить гарантом їх правдивого висвітлення. Однією з ключових
передумов досягнення об’єктивності є послідовне застосування іншого принципу
і методу наукового пізнання – історизму. Мені, як професійному історіографу і
джерелознавцю, добре відомо, що історизм – одне з найдавніших правил наукових
вислідів і водночас універсальний метод їх проведення. Принцип історизму вимагає,
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щоб у процесі пізнання кожної події, явища ґрунтовно і всебічно з’ясовувалось,
коли і за яких обставин вони зародилися або виникли, які їх причини, чим були,
які етапи в своєму розвитку пройшли і яких змін та наслідків зазнали, чим і якими
вони стали сьогодні. Дотримання принципу історизму та використання історичного
методу дає можливість установити причинно-наслідкові зв’язки суспільних процесів, повніше з’ясувати їх взаємозумовленість, характер і значення.
Цю розлогу преамбулу я виклав для того, щоб під таким кутом зору системно
оглянути деякі найважливіші праці академіка Василя Васильовича Лизанчука,
якого, завдяки щасливій долі, маю честь знати та спілкуватися понад сорок років
з часів його журналістської роботи в Коломиї, Івано-Франківську, навчання у
Львові і Києві. З приємністю та радістю зустрічаю кожну його нову працю, проникнуту високим рівнем науковості, громадянської і національно-державницької
свідомості, щирим вболіванням за долю України, її культуру, мову, майбутнє. З
інтересом перечитуючи їх, звертаючись до них як дослідник і педагог, знайомлячи
з ними своїх студентів та аспірантів, кожного разу ловлю себе на думці, чому
тоді, коли Василь ще був на роздоріжжі напрямів наукової роботи, не загітував
його обрати історію, бо з юнацьких літ він не байдужий до української історії,
має історичний склад мислення. Справді, історична наука в особі В. Лизанчука
мала б дуже глибокого дослідника не стільки подієвої історії, яка поступово вичерпує себе, скільки антропологічної, тобто історії людей. І все ж, творчий доробок ученого, особливо останнього п’ятнадцятиріччя, переконливо демонструє
його унікальний хист оптимально поєднувати історію і публіцистику, вміння
інтегрувати знання про гострі, актуальні, болючі проблеми національного, суспільно-політичного, культурно-духовного і соціального життя України в контексті
історичної публіцистики.
Візьмімо для прикладу тільки найновіші праці В. Лизанчука: “Навічно кайдани
кували: факти, документи, коментарі про русифікацію України”, “Завжди пам’ятай:
Ти – Українець!”, “Не лукавити словом”, “Кайдани ще кують” та ін. і подивимось,
чого більше в них – минулого чи сучасності, історії чи журналістики. Відповідь буде
неоднозначною, оскільки автор сповідує особливий жанр дослідження, який дає
шанс досягнути синтез різних підходів: історичного, культурологічного, демографічного, економічного, лінгвістичного, правничого та ін., і його можна кваліфікувати
як історичну публіцистику. Яку б проблему не порушував і не досліджував автор,
він підходить до неї з позицій історизму, історичної ретроспективи, докопуючись
до її причин, до мотивів тих чи інших рішень і дій, простежує їх цілі та наслідки,
застерігає від повторення помилок минулого.
Метод історизму допомагає досліднику вдаватися до таких процедур, які дозволяють вести діалог з минулим на ґрунті історичних джерел. Для нього джерела
– це не колодязь, з якого можна механічно черпати факти, і не вікно, через яке,
висунувши голову, можна зазирнути в минуле. Він розглядає джерела як свідчення
конкретної епохи, що несуть у собі пам’ять про їх творців, релікти, у яких закодована інформація, а вона потребує розшифрування, розсекречення. Тому автор
дуже прискіпливо досліджує джерела, їх походження, авторство, мову, стиль написання, перевіряє автентичність, зіставляє їх відомості з іншими джерелами і в
такий спосіб з’ясовує репрезентативність і достовірність інформації. Він не тільки
постійно вдається до адекватного цитування джерельних свідчень, але й в багатьох
випадках приводить повні тексти документів з їх атрибутами, що надає його вислідам високого рівня правдивості, аргументації і доказовості.
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Звертання до минувшини і відповідно до джерельних свідчень тієї чи іншої
епохи слугує ученому для повнішого і глибшого аналізу сучасності, з’ясування
пекучих проблем, з якими зустрілася Україна після відновлення державної незалежності. Він на конкретних фактах доводить, що колишня метрополія силкується за будь-яку ціну зберегти свою політичну і фінансову присутність в Україні,
тримати її в лещатах так званого єдиного економічного, культурного, мовного,
інформаційного і церковного простору, ідеологічних стереотипів, накинутих україн
цям у імперську добу.
На початку статті вже зазначалося, що новітня історіографія поступово гуманізується, надає перевагу історіософії антропологізму, кредом якої є якомога більше
“залюднення” історії. Якщо з цих позицій осягнути творчий доробок В. Лизанчука,
то не важко помітити, що з кожної сторінки його праць на читача “дивляться”
і “промовляють” люди, причому не тільки сучасники, але й представники давно
минулих епох. Найчастіше автор звертається до духовної колиски українського народу – Київської Русі, її спадкоємця і продовжувача традицій Галицько-Волинської
держави, їх політиків і мислителів – Володимира Великого, Ярослава Мудрого,
Володимира Мономаха, Ярослава Осмомисла, Данила Галицького, митрополита
Іларіона та ін. Спираючись на літописні свідчення, наукові дослідження авторитетних істориків, зокрема М. Грушевського, І. Крип’якевича, М. Брайчевського
та ін., він переконливо доводить, що Суздальсько-Московська держава не була
наступницею традицій Києва, а сформувалась на противагу йому з претензією на
київську спадщину, на всі українські землі. З тих пір у Московії зародилася і
переросла в хронічну хвороба великодержавництва, за якою була і є лише Росія,
а України ніколи не було і бути не може. Цю міфологему успадкували і утверджували Іван Грозний та Олексій Михайлович, Петро І і Катерина ІІ, а відтак її
віруси проникли в голови кремлівських вождів більшовицької Росії і Союзу РСР.
Як справжній дослідник, котрий послідовно відстоює принцип історизму,
Василь Васильович переконливо доводить, що Україна вистояла, а українці вижили і не скорилися тільки тому, що впродовж віків чинили спротив реакційним
режимам, ніколи не мирилися з рабством і мали патріотичних провідників, духовних пасторів. Він постійно звертається до постатей наймогутніших титанів нації – Тараса Шевченка та Івана Франка. Для нього Т. Шевченко, з одного боку,
безкомпромісний ворог царського самодержавства, а з другого – відчайдушний
борець за волю і незалежність України, фундатор української національної ідеї.
Василь Лизанчук завжди тримає руку на пульсі життя, гостро відчуває злобу дня і адекватно реагує на будь-які події, особливо ті, котрі зачіпають інтереси
України і українців. Він уміє слухати людей, але й вони прислухаються до його
голосу, свідченням чого є сотні листів-відгуків на радіо, телебаченні як від вдячних
однодумців, так і тих, кому не по душі патріотичні погляди вченого.
Ретроспективно розглядаючи козацько-гетьманські часи української історії,
вчений проаналізував драматичні уроки Переяславської ради, негативні наслідки
для України Березневих статей московсько-української угоди 1654 р. Саме з нею він
безпосередньо пов’язує початок насильницького поглинання українських земель і
вибудовує хронологію російщення України, її розшматування на основі сепаратного
Андрусівського перемир’я 1667 р., укладеного між Московією і Польщею, та низки
реакційних циркулярів правителів Російської і радянської імперій, спрямованих
на замовчування самобутності України, заборону української мови, українського
книгодрукування, нищення української культури, проведення політики геноциду
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і масових репресій щодо українців та їх політичних і духовних провідників упродовж 1672–1990 рр.
Якщо системно оглянути дослідницький доробок В. Лизанчука лише за останнє
десятиріччя, то не важко помітити, що в його епіцентрі була і залишається найпекучіша проблема нашого буття – тотальне і динамічне російщення України, яке
не тільки не припинилося після здобуття нею державної незалежності, а набуло
ще більших масштабів. Найбільше болить ученого доля рідного слова, над яким
у котрий раз нависла кривава сокира тирана. Можна солідаризуватися з думкою
авторитетного історика Ярослава Дашкевича, висловленою у передмові до книги
“Кайдани ще кують” (2004 р.), про те, що десять років тому патріотичні сили надіялись на зупинення цього ганебного явища і перехід до політики дерусифікації
України. Однак з вини кучмівського режиму цього не сталося, маховик російщення
запрацював ще з більшою силою і цілеспрямовано прискорюється різноманітними
методами, включаючи і злочинні, за безпрецедентним втручанням деяких політичних сил Росії. Зважаючи на оптимізм дослідника, на дух Помаранчевого Майдану,
хочеться вірити, що ми, українці, “тії кайдани розірвемо” і збережемо свою мову,
культуру, самобутність, захистимо територіальну цілісність нашої держави і недоторканість її кордонів.
Велику увагу приділяє вчений аналізу різних течій українського руху опору, в
тому числі й націоналістичного. Наголошуючи на значенні української національної
ідеї як потужної сили консолідації українців, їх нескореності, автор у ряді праць
звертається до історії Організації українських націоналістів, героїки Української
повстанської армії, українського підпілля, шістдесятництва, правозахисного і
дисидентського руху, розвінчуючи на конкретних фактах поширювані ідеологічні
міфи щодо українських національно-визвольних змагань та їх провідників. Роздуми
вченого про нескореність українських патріотів у добу бездержавності та колоніального уярмлення України сповнюють наших співвітчизників твердою вірою в те,
що в сучасних умовах, за підтримки діаспори і світового співтовариства, можна
зробити Україну українською і “запанувати у своїй сторонці”. Але для цього треба
виставити заслони дезінформації, зупинити денаціоналізацію українців, активніше
прищеплювати їм любов до України, почуття національної свідомості, гордості,
самоповаги і патріотизму. Василь Лизанчук має рацію, що сьогодні руйнівних
ударів Україна зазнає не тільки ззовні, але й від внутрішніх воріженьків, від
носіїв комплексу малоросійства та меншовартості. На його думку, цей комплекс
є чи не найбільшим ворогом українців, “керманичі” яких намагаються посидіти
на російському або на західному стільці і вислужитися перед чужим господарем.
Можна тільки нагадати, скільки бруду вилили на національно свідомих українців
різного роду технологи з українофобії в ході недавньої передвиборної кампанії за
допомогою засобів масової інформації, рекламних роликів та біґбордів.
Історико-публіцистичні праці В. Лизанчука – це пересторога байдужості та
манкурству, сигнал патріотам нації до переходу від пасивного захисту до активного
наступу на антиукраїнські сили. Вони слугують морально-психологічною підтримкою свідомого українства, своєрідним антибіотиком проти вірусу національного
нігілізму, засобом протидії імперській ідеології і політиці. Як професор столичного Шевченкового університету з сорокарічним педагогічним стажем відчуваю,
наскільки важливо утверджувати в студентському і аспірантському середовищі
україноцентризм і українолюбство, вчити молоду генерацію національної еліти оцінювати всі події в країні та світі через призму українських інтересів, національних
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цінностей, з позицій історичної місії України. Як ніколи актуальним є завдання
прищеплювати молоді почуття національної ідентичності, особистої приналежності
до української нації, гордості за свою державу, усвідомлення її соборності, патріотичні світоглядні цінності.
Якось Роман Лубківський образно порівняв Василя Лизанчука з Сізіфом і в
цьому нема перебільшення. Різниця лише в тому, що “сізіфів труд” виявився безплідним, а плоди невтомної і самовідданої праці вченого-журналіста є очевидними
і вагомими. Вони укорінилися в українську дійсність, дали добрі сходи і служать
обороні України. Скільки знаю Василя, в головному він не змінюється, залишаючись вірним християнським цінностям і благородним рисам, успадкованим від
мами й тата – Ганни Миколаївни та Василя Петровича. Це – сила духу, виснажливе
працелюбство і одержимість у досягненні мети. Всі інші риси є похідними – подвижництво, цілеспрямованість, настирливість, почуття високої відповідальності і
самодисципліни. Все це, помножене на дар Божий, – гострий розум, добре серце,
людяність, дозволяє визнаному суспільством авторитетному вченому і талановитому
педагогу з гідністю зустрічати свій ювілей і впевнено дивитися у день завтрашній. То ж бажаю Тобі, друже Василю, многая літ при доброму здоров’ї і щедрого
ужинку на твоїй родючій життєвій ниві, родинного щастя та домашнього затишку!
Ярослав Калакура
Доктор історичних наук,
професор кафедри архівознавства
та спеціальних галузей історичної науки
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка,
академік АН вищої школи України

А МИ І В РАДЯНСЬКИЙ ЧАС ПАСХУ СВЯТКУВАЛИ
Коли останні дні 1978 року добігали кінця і всі підсумовували прожитий рік,
здавалося, що у моєму житті в найближчий час не очікувалося істотних змін – працював завідувачем редакції історико-філологічної літератури видавництва “Вища
школа” при Львівському університеті, читав рукописи, відредаговані редакторами
і старшими редакторами, щось підписував до друку, щось і сам редагував. Однак
незабаром стався випадок, який, можливо, вплинув на моє подальше життя.
Десь ще в кінці літа 1978 року до видавництва потрапив рукопис книги тодішнього декана факультету журналістики професора Й. Цьоха, присвячений життєвому і творчому шляху Ю. Мельничука та розгляду його публіцистичної творчості.
Рукопис загалом справляв гарне враження – добре продумана структура, логічно,
послідовно викладений матеріал, багато нових цікавих фактів. З рукопису мусила
б вийти непогана книга, про що я й написав у редакційному висновку.
Звичайно, тепер можна говорити, що рукопис був ідеологічно заангажований, та
й сам герой твору – публіцист Ю. Мельничук, мовляв, не та особистість, яка варта
на увагу. Однак Ю. Мельничук був редактором, і редактором непоганим (редагував
журнал “Радянський Львів”, тепер “Дзвін”), а нещодавно з архівних документів я
дізнався, що і його радянська влада не особливо полюбляла – неодноразові догани
“за притуплену більшовицьку пильність чи потурання націоналістичним авторам” –
не раз переслідували письменника. Та попри це він писав – писав, як веліло йому
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серце чи як диктувала партія – годі нині збагнути. Та й хіба хтось міг дозволити
собі у той час писати інакше: двоїста мораль була характерною для радянського
суспільства – писали одне, говорили інше, а думали, можливо, ще інше. Так робив,
напевно, Ю. Мельничук, так, може, робив і Й. Цьох. Ніхто нині не відає.
Однак десь хтось “наверху”, буцім-то у самій столиці, не був зацікавлений,
аби книга Й. Цьоха побачила світ. Відчув і я тиск: спочатку завуальовано, а потім
категоричніше почали вимагати і від мене, аби я написав негативний редакційний
висновок. Знову ж: в очі автора рукопису хвалили, а позаочі вимагали “зарізати”
книгу. І хотіли це зробити моїми руками. Звичайно, говорити Й. Цьохові про те
я не міг, – бо дуже поважав цю людину. До того ж, я був його учнем – слухав
лекції, він рекомендував мене у свій час на роботу редактором університетської
багатотиражки, а згодом сприяв переходові в обласну пресу. Та й попри те, які
б на факультеті журналістики, як вважалося, одному з провідних ідеологічних
факультетів університету, не вирували приховані “націоналістичні пристрасті”,
Й. Цьох ніколи не був помічений у будь-якій “антинаціоналістичній кампанії”.
Навпаки, чим міг, допомагав гонимим. Наприклад, С. Злупко, нинішній професор
університету, чиї праці відомі в Україні і за її межами, коли потрапив в опалу
влади, чи не єдиним, хто сприяв йому і усіляко захищав, був тодішній секретар
парткому університету … Й. Цьох. Про цю його людяність, а можливо, й якісь
глибоко приховані сентименти до українського націоналізму нині не дізнатися.
Хоча й колишній викладач факультету журналістики, десидент, який провів немало
років за гратами, М. Осадчий, також неоднозначно оцінював постать Й. Цьоха.
Якимось чином Й. Цьох дізнався про перипетії, що вирували навколо його
рукопису, і запросив мене зайти до нього в кабінет: “Що, не будете писати на рукопис негативного висновку?”, – лукаво запитав він, простягуючи руку для вітання.
Я був ошелешений, подумки прораховуючи, звідки у нього ця інформація. Трохи
погомонівши, він, ніби випадково, запитав: “Але ж якщо не підете на компроміс,
то доведеться знову повертатися у газету, подумайте”.
– Та що там думати. Видавництво не для мене. Звик до практичної роботи в
пресі – щодня нові люди, нові знайомства, щодня щось цікаве. А тут нормозавдання,
нормогодини… Та сам певно буду писати заяву на звільнення.
– Не поспішайте. А скільки вже ви у практичній журналістиці? – перепитав
Й. Цьох.
– Та вже десь років зо п’ять, – підрахував я.
– То може захочете передати свій досвід студентам? – поцікавився, ніби жартома, Й. Цьох.
До такої розмови я не був готовий, але пообіцяв подумати. Та якось за плином
подій забув про цю пропозицію. Коли ж через декілька тижнів мені зателефонували додому і попросили “зв’язатися” з професором Й. Цьохом, відповіді на його
пропозицію ще не мав. Однак вирішив телефонувати:
– Слухаю, Цьох, – почув у слухавці його голос. Не встиг я представитися, як
почув, що уже все вирішено, і через тиждень зранку я мав прибути на кафедру,
де будуть представляти працівникам кафедри мене і “ще одного неофіта”, як він
висловився, і додав: “Раджу з ним познайомитися ближче. Він також журналістпрактик, але стаж у нього більший, і він вже кандидат наук. Тож вчіться у нього”.
Час злетів непомітно. І ось я з хвилюванням переступаю поріг кафедри теорії
і практики партійно-радянської преси, яку очолював професор В. Здоровега. Біля
столу завідувача, підсунувши збоку крісло, сидів незнайомець.
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– А ось і ви прийшли. То прошу знайомитися, віднині ви працюватимете разом,
і він показав на “неофіта”:
– Лизанчук, Василь Васильович, – відрекомендувався незнайомець.
Володимир Здоровега хотів ще щось додати, але змушений був іти на лекцію,
і залишив нас удвох. Ми швидко розговорилися, знайшли спільну тему для розмови. Василь Лизанчук уже знав, що я прийшов з видавництва, тож його зацікавив
редакційно-видавничий процес. Тим паче, як я потім довідався, він в ужгородському
видавництві здав до друку рукопис путівника-довідника про Прикарпаття і його
цікавило, за який час може книга побачити світ, як вона буде розповсюджуватися
по Україні, яким чином визначатиметься її наклад тощо.
І ось почалися викладацькі будні. В. Лизанчук хоча й був уже кандидатом
педагогічних наук, мав наукові праці, однак його, як і мене, науковця-початківця,
чомусь зарахували на посаду асистента. Для мене ж кандидат наук у цей час було
звання ще недосяжне, до якого, як мені здавалося, треба йти не один рік.
З новим асистентом ми, якщо не потоваришували, то, принаймні, як мені здалося,
знайшли порозуміння. Мені імпонувало, що він як кандидат наук і старший за віком
абсолютно не зазнавався: проводив практичні і семінарські заняття, не пропускав нагоди, аби відвідати лекції, які читали викладачі нашої кафедри. Можливо, це не усім
лекторам й подобалося, але ніхто не перечив. І вже навіть, коли йшов на лекцію професор В. Здоровега чи доцент Д. Григораш, вони біля дверей оглядалися, поглядом
шукаючи свого колегу: “А де Василь Васильович, як без нього починати лекцію?”.
Якось він відвідав і семінарські заняття, які проводив я. Звичайно, моєму хвилюванню не було меж: “Чи добре я спланую час, чи будуть готові студенти, чи зумію
методично правильно побудувати заняття?” – ці та інші думки турбували по дорозі
до аудиторії. А коли вже почалося заняття, хвилювання якось минулося, хоча час
від часу я зиркав на свого колегу, а він поглядом підбадьорював мене: “Усе добре”.
Уже потім ми довго обговорювали це заняття. В. Лизанчук дав мені чимало добрих
побажань, зробив і низку зауважень. Але це якось було зроблено у такій формі,
що сприймалося радше не як зауваження, а як гарні поради досвідченішого колеги.
У цей час, окрім педагогічних і наукових завдань, викладач мусив бути і
активним учасником громадсько-політичного життя. Навіть не відаю, що більше
цінилося – гарний викладач, добрий науковець чи демагог, який готовий був на
будь-яких зборах виступити з будь-якого питання і, залежно від ситуації, схвалити, підтримати чи затаврувати. Видається, що саме такі люди не були обділені
(як воно, на жаль, залишилося нерідко і нині) усіма благами та почестями влади.
Звичайно, зовсім уникнути участі у громадській роботі було неможливо.
Пригадую, запропонували Василеві Васильовичу готувати щотижневу політінформацію для викладачів кафедри. Робив він це сумлінно, вичитуючи в бібліотеках якісь цікавинки. Та не дуже вже й поспішали асистенти і доценти на ці
“політвиховні години”. Тим паче, що й сам лектор особливо не переймався, хоча
й завжди був готовий до їх проведення, бо, очевидно, розумів усю формальність
таких заходів. Принаймні ні до партбюро, ні до деканату ніколи не скаржився на
прогульників, до числа яких можна було занести чи не більшу частину викладачів.
Та відчувалося, що таке безглузде “доручення” було для нього обтяжливим:
“Якщо вже щось робити, то треба робити добре, щоб з цього була якась користь
для студента”, – вважав він. “Якщо так, то, очевидно, варто доручити йому роботу
наставника студентської академічної групи”, – міркували члени партбюро, нехай
покаже себе на цій ділянці роботи.
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Праця наставника була на перший погляд ніби легкою, хоча насправді приховувала в собі чимало “мінусів” для наставника – склали погано студенти сесію
– винен наставник; зірвали заняття – де був наставник; не прийшли на суботник – а
чому наставник не згуртував групу. А якщо вже, не дай Боже, траплялися якісь
“вияви націоналізму” – треба було негайно йти з університету, аби не отримати
“вовчого білета”, з яким у жодну редакцію навіть не потикайся.
Однак, як не дивно, з пропозицією стати наставником групи В. Лизанчук погодився. Не раз він із студентами групи засиджувався подовго в університеті: щось
обговорювали, щось планували. І раптом факультет облетіла новина: група, де
наставником викладач В. Лизанчук, вирішила налагодити шефські зв’язки з молодіжним колективом ізоляторного заводу. Подібного в університеті не було. Про
цей почин писала обласна і республіканська преса, йшлося в передачах радіо і телебачення. Студенти і робітники проводили спільні вечори відпочинку, спортивні
змагання, читали і згодом обговорювали книги тощо. У ході цих зв’язків розвивався
і професійний талант майбутніх журналістів – вони бували на виробництві і у своїх
публікаціях, радіо- і телепередачах висвітлювали трудове життя молодих робітників.
Незабаром факультет облетіла ще одна новина: студенти готують похід по тих
місцях, де колись воювало партизанське з’єднання Ковпака-Руднєва. У це не дуже
вірили, але похід Рівненською, Волинською, Тернопільською та Івано-Франківською
областями відбувся. Дуже хвилювався тоді наставник, адже студенти в ході цього
походу зустрічалися з місцевими жителями. Старожили ж розповідали студентам не
лише про ковпаківців, як це вимагала офіційна радянська історіографія, а й говорили про іншу, приховану сутність більшовицької партизанки, про взаємини комісара
Руднєва з УПА. На щастя, ніхто із студентів не доніс на свого наставника, хоча
інколи й нині, принагідно зустрічаючись із учасниками цього студентського походу,
а більшість із них не зрадила свого журналістського покликання, до чого, очевидно,
у якійсь мірі спричинився і наставник їхньої групи, згадують про це.
Василь Лизанчук, як й інші викладачі кафедри, завжди активно займався
науковою роботою. Пригадую, як він підготував до друку монографію, присвячену сприйняттю молодіжною аудиторією радіо- і телепередач. Мене він попросив першим ознайомитися з текстом майбутньої книги. Декілька днів я уважно
читав рукопис, у якому розкривалися секрети журналістської творчості, давалися
конкретні рекомендації журналістам-практикам при підготовці матеріалів для
наукової і молодіжної аудиторії. Я порадив текст рукопису якнайшвидше здати
у видавництво. Послухавши думку ще кількох колег, які однозначно позитивно
відгукнулися на його рукопис, В. Лизанчук зважився здати його у видавництво.
Десь через місяць часу автор майбутньої книги радів: рукопис прийняли, почалася підготовка до випуску книги. Та через кілька тижнів, коли на кафедрі зайшла
розмова про те, що хто видаватиме в наступному році і всі поглянули на автора
майбутньої книги – мовляв, буде наша кафедра звітувати новою монографією, він
обурливо-розпачливо вигукнув: “Не буде ніякої монографії!”, і махнув рукою,
даючи зрозуміти, що розмова на цю тему закінчена.
Згодом з’ясувалося, що видавництво, виконуючи вимоги тогочасної радянської
політики, спрямованої “на підвищення авторитету російської мови” і водночас
мотивуючи тим, ніби монографія В. Лизанчука дуже цікава і буде прикро, якщо
з нею не зможуть ознайомитися і в інших республіках Союзу, у категоричній
формі зажадала від автора перекласти текст російською мовою. “Та це ж зайва
праця, – доводив він на умовляння колег усе ж піти на такий крок, аби лише ви-
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дати книгу. – Кому в Казахстані чи хто з оленеводів Чукотки зацікавиться, як
сприймають українські радіо- чи телепрограми українські школярі чи студенти.
Це ж інша ментальність, це інша специфіка роботи журналіста…”.
Можливо у ті часи у нього ще більше загострилося відчуття українства, яке й
дало поштовх до майбутньої наукової творчості, бо цілими днями, прихопивши з
собою якусь канапку, пропадав у бібліотеках чи в архівах, відшуковуючи щораз нові
і нові факти, які свідчили про те, що протягом віків усі поневолювачі – польська
шляхта, румунські господарі, а найбільше “старші брати” намагалися відібрати
від нашого народу його найцінніший скарб – материнську мову. Мовляв, якщо не
буде й мови, не буде й народу. Ці проблеми він на величезному фактологічному
матеріалі обґрунтував у книзі “Навічно кайдани кували: Факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні”. Приємно, що мені, тоді ще кандидатові наук, він
запропонував стати рецензентом цієї книги, яка отримала згодом широкий резонанс
в Україні і за її межами.
Ніколи не скупився В. Лизанчук на допомогу, завжди готовий допомогти
іншим. Цю добру рису не втратив і нині. Пригадую, захистив я кандидатську дисертацію, але треба було для отримання доцента мати, окрім основного лекційного
курсу, ще якийсь спецкурс. Коли він про це довідався, запропонував: “Та беріть
у мене. Маю два спецкурси, один віддам, і з літературою допоможу”. Так я став
з його легкої руки читати деякий час спецкурс “Соціалістичне змагання і засоби
масової інформації”. Зрозуміло, актуальність таких курсів, що з’являлися і зникали, як гриби після дощу, викликалася тогочасною ідеологічною кон’юнктурою:
ухвалив черговий пленум чи з’їзд єдиноправлячої партії якийсь новий курс, – а
на факультеті мусили реагувати, аби не потрапити в опалу.
Згадую й інший випадок: з ініціативи професора В. Здоровеги вирішили видати силами викладачів кафедри підручник “Теорія і практика радянської преси”.
Зголосилися передовсім доценти, а я щойно захистив кандидатську дисертацію, тож
якось напрошуватися самому у співавтори ніби й не випадало. Своїми роздумами
поділився з В. Лизанчуком: “Та завтра на засіданні кафедри я запропоную, щоб
і вас включили до складу авторського колективу”. Так і сталося: мені запропонували написати розділ про статтю як жанр. Так завдяки сприянню В. Лизанчука
я став співавтором цікавої і однієї з кращих на той час книги з теорії та жанрової
майстерності журналістики.
Ще ближче з В. Лизанчуком ми познайомилися тоді, коли я вперше отримав
власну квартиру. Це був гуртожиток сімейного типу – одна кімната з невеликою
кухнею, невеликим санвузлом та ванною і півтораметровим коридорчиком. Нам з
дружиною випала квартира на сьомому поверсі, а йому на дев’ятому. Відтоді ми
нерідко йшли до університету чи з університету разом, нерідко запрошували один
одного в гості на якісь сімейні урочистості.
Василь Лизанчук завжди був уважний, тактовний. Оскільки він переїхав до Львова
пізніше, то й квартирний телефон спершу встановили мені. Тому нерідко, коли до
нього телефонували, я просив або почекати на лінії, або зателефонувати, коли покличу його. Моя трилітня донечка просила завжди мене брати її з собою до “Василя
Васильовича”, бо знала, що він неодмінно пригостить її чи цукеркою, чи шматочком
“Київського” тортика, якого йому завжди передавали друзі з Києва і який на той час
як, зрештою, львівські цукерки чи львівське пиво, був страшенним дефіцитом.
Не забуду і випадку, який трапився десь через півроку після нашого знайомства з В. Лизанчуком. У той час святкувати релігійні свята заборонялося. Хто
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насмілився порушити це табу – не обійшовся б лише доганою. А щоб і студентам
не дати можливості святкувати релігійні свята, влада вигадувала різні заходи,
присутність на яких для усіх була обов’язковою. Найпоширенішими були суботники і недільники. Користі від них ніякої, бо студенти ходили один за одним, та
й наставники лише думали, як би скоріше піти додому.
Під час одного з таких недільників, а було це під час Пасхи, ми з В. Лизанчуком
“були поставлені на один пост” – керувати студентами, які створювали видимість
роботи по очищенні території Стрийського парку від сміття. Розговорилися. Його
зацікавило, як святкують це свято у нас. Я довго розповідав, а потім і він своїми
споминами поділився. При цьому я запитав: “А де ж ви будете нині їсти паску?”.
В. Лизанчук сумно посміхнувся: “Та сам один, вдома. До Коломийщини ж далеко,
а там уся родина. Обіцяв приїхати до них, чекають, але нині уже неділя, скоро
обід, а завтра перша пара, треба бути у Львові. Не дай Боже, пропустити, біди не
оминути”. “Ну то їдемо до мене. Зараз ми з дружиною і сином їдемо на вокзал, а
звідси до моїх батьків, до Самбора. Вечором же чи вранці першою електричкою
будемо у Львові”. Василь Васильович погодився. Через якусь годину були на
вокзалі. Батько і мати нас радо зустріли, а наш гість ще подарував їм прекрасні
писанки з Івано-Франківщини. Потім ми були на цвинтарі, де похоронені мої дідусь та бабуся (у нас завжди у цей день ідуть на могили рідних), помолилися.
Звичайно, годі було й думати, що було би, коли б про це хтось дізнався – два
кандидати наук, два члени партії святкували Пасху, молилися й навіть келишок
перехилили…
… Колеса швидкісного поїзда Львів-Київ вибивають свій ритм. Уже за північ.
Половина купе дрімає, а ми, два доктори наук – професор В. Лизанчук і я – їдемо
на черговий захист дисертації в Інститут журналістики Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, де є членами спеціалізованої вченої ради.
І так майже кожного місяця. Скільки за цей час говорено-переговорено, скільки
найпотаємішого і найсокровеннішого висловлено. У такі хвилини серце не може
лукавити, і саме з таких розмов ще більше розкривається сутність мого старшого
друга, мого колеги В. Лизанчука як патріота України, щирої і гарної людини.
Іван Крупський
Доктор історичних наук,
професор Львівського національного
університету імені Івана Франка,
академік Академії наук вищої школи України

ОДЕСЬКІ ЗУСТРІЧІ
ВАСИЛЯ ЛИЗАНЧУКА
Того холодного лютневого ранку 1998 року в редакції місцевої газети, що
виходить у невеликому районному центрі Одещини з дивною і недоречною, як
на нинішній день, назвою Комінтернівське, панувало піднесення. Їде! Професор,
завідувач кафедри радіомовлення і телебачення Львівського університету, доктор
філології Василь Лизанчук їде до нас на презентацію літературно-мистецького
об’єднання “Червона калина”, створеного при редакції газети “Слава хлібороба”.
Ще тиждень-два тому мало хто з журналістів, та й інших членів об’єднання вірив
у те, що така поважна людина, громадський діяч і видатний публіцист, робочі (та,
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мабуть, й неробочі!) дні якого вщерть заповнені справами, отак запросто поїде через
усю Україну, аби побувати на першому, святковому засіданні нашого патріотичного
утворення. Десь глибоко в душі побоювався і я. Але не тому, що Василь Васильович
не схоче приїхати – ми з ним уже мали домовленість про зустріч, листувалися, й з
усього було видно, що він щиро цікавиться і нашою працею, і підтримує державницьку, патріотичну позицію газети в нашому зросійщеному краю. Я переймався
тим, аби якісь непереборні обставини не завадили йому.
Кілька місяців тому прочитав у газеті розповідь про його книжку “Навічно
кайдани кували: Факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні”. День
чи два ходив у роздумах: де б його дістати цю книжку. Адже до нашої Одещини
вона навряд чи дійде, тут і нині антиукраїнські сили, заохочувані аж занадто
миролюбним до них ставленням владних структур, грають на своїй шовіністичній
дудці. А потім вирішив: напишу листа професорові, розповім про нашу “Червону
калину”, про державницьку позицію газети і попрошу вислати примірник книги.
Відверто кажучи, не дуже й сподівався на відповідь. Аж тут пошта приносить пакунок з книгами. Отоді, в розмові з учасниками “Червоної калини”, і виникла думка:
запросити шановного професора на презентацію. До Львова полетів новий лист...
І от їдемо позиченим новеньким “бусиком” на залізничний вокзал в Одесу, до
львівського потяга, аби зустріти там високого гостя. На зворотньому шляху маємо
забрати ще гостей: голову обласної журналістської організації Ю. Работіна, редактора-телеоператора з обласного телебачення В. Шапранова, одеського барда В. Кубу.
Потяг спізнювався, довелося, нервуючись, ще почекати. Та от він, погукуючи,
підповзає до перонної платформи. Василь Васильович виходить з вагона, й ми вітаємося, ніби вже давні знайомі. А в машині професор жваво цікавиться життям
області, району, розповідає про своє бачення розвитку України, її становлення, про
завдання, що постають перед українством, перед кожним з нас. І здається, ніби ми
не сьогодні вперше зустрілися, а знаємо один одного давно – настільки збігаються
наші думки, позиції щодо відродження нашої Вітчизни, національної гідності українців, підтримки їх прагнення остаточно позбутися колоніального ярма. Розмову
охоче й емоційно підтримує тележурналіст Шапранов, який усім єством сприйняв
незалежність України (Віктора завжди пригнічувало те, що сфера його діяльності – сільське господарство – не дає можливості сповна виразити себе в інших темах,
до яких прагне його патріотична душа. Ця творча невдоволеність, та ще серйозні
конфлікти з обласним телевізійним начальством на тлі шовіністичної істерії одеських
україножерів, і спричинилися до того, що журналіст передчасно пішов із життя).
Інші наші гості здебільшого мовчали. Валентин Куба щось тихо підбирав на
гітарі, і я, часом дослухаючись до його співу, відчував якесь незрозуміле розчарування від того, що запросив його. Ми познайомилися на якомусь обласному
журналістському зібранні, де він співав українських пісень – це мене й підкупило. Та щось не влаштовує мене, як саме він ці пісні виконує... Мовчав і Работін.
Може, надто далеко був від української ідеї, а може, й не мав великого бажання
до неї наближатися. Так само не підтримував розмову ще один чиновник від журналістики. Спочатку це мене трохи дратувало (адже я повинен був їх запросити,
і я запросив). А потім майнула зухвала й проста думка: а що, нехай подивляться,
як святкує своє народження справжнє українське громадське утворення!
Я спитав професора, як би він поставився до поширеного на наших одеських
теренах “аргументу” українофобів, які засилля чужоземної мови пояснюють тим,
що, мовляв, “народ желаєт”, аби всюди панувала російська мова. І тому процес
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відродження української культури, мови, духовності – ще такий повільний і боязкий! – називають не інакше, як “насільствєнной украінізациєй”.
– Це є не що інше, як тиражування комуністичних міфологем, цілеспрямоване
паплюження українського народу! – емоційно відповів Василь Васильович. – Для
кожної національної меншини, в тім числі і для російської, в Україні створені і
створюються умови для розвитку освіти, культури, духовності. Мені і вам не потрібно, щоб росіянин, єврей, грек чи, скажімо, білорус перетворювався на українця. Йдеться про те, щоб вони шанували, знали, не ігнорували мову народу, на
споконвічній землі якого живуть. І, по-друге, не заважали українцям повертатися
до свого національного, освітнього, культурного, духовного джерела. Наприклад,
у Донецькій області, за даними останнього перепису, проживає понад 50 відсотків
українців. А українською мовою навчається лише 6,99 відсотка дітей! Подібна ситуація в інших областях східної, південної і північної України. Хіба можна назвати
засилля російської мови “примусовою українізацією”? Тільки три відсотка книжок
в Україні видаються українською мовою. Це теж “примусова українізація”? Можна
навести тисячі цифр і прикладів про те, що в Україні упосліджується українська
мова і культура, а не російська.
Професор Лизанчук говорив схвильовано, часом навіть гнівно. Віктор Шапранов
тим часом тихо взяв свою відеокамеру, відійшов углиб салону і знімав, знімав усе
на плівку. І по сьогодні в мене зберігаються ті незабутні кадри. Підозрюю, що не
всім нашим пасажирам подобалося те, про що говорив Василь Васильович, але
мені було невимовно добре його слухати. Бо, не маючи у своєму арсеналі такого
обширного фактичного матеріалу, не володіючи такими убивчими для радянської
і пострадянської дійсності аргументами, я все ж, спираючись на власний досвід і
доступні факти з життя української громади, говорив про те ж саме зі своїми співрозмовниками на сторінках газети, у бесідах під час зустрічей з читачами. А потім
використовував його думки, дослідження з книг, які він присилав мені зі Львова...
Пригадую, як мене вразили міркування професора про те, про що не раз думав сам, говорив з людьми – й ми не могли знайти пояснення такому феномену
сталінської пори (а я добре її пам’ятаю, хоч був тоді ще хлопчаком), як безмежний
оптимізм і ентузіазм пригноблених і бідних людей-трударів. Хіба ж не пам’ятаємо:
ледь засіріло небо влітку, – йдуть жінки групками й вервечками за кілька кілометрів у поле, на буряки чи кукурудзу. Йдуть, співають. “О Сталіне мудром,
родном і любімом, прєкрасниє пєсні слагаєт народ” – така тоді “модна” пісня
була, всі її знали і співали. До смерку печуться на сонці, спини нерозгинаючи (на
обід плящина молока та шмат хліба – ото й усе). А ввечері знову пішки додому,
і знову – співаючи. Гадаєте, з примусу? Коли б то! Найстрашніше, що – охоче, з
настроєм. Вдома попадають усі, хто де, щоб набратися сил короткої літньої ночі,
бо завтра на світанку – знову в поле...
Підґрунтя, коріння цього суспільного феномену дуже яскраво описав Василь
Лизанчук у своїй книзі “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”: “Ентузіазм людей у
тоталітарному суспільстві є зворотним боком стихії насильства і несправедливості, що сама, як не дивно, здатна породжувати ентузіазм. Людина, яка не тільки
позбавлена будь-якого достатку і стабільності, але й постійно перебуває під безперервною загрозою фізичної розправи на основі якоїсь вищої волі, поступово
втрачає власну волю, гідність, морально паралізується. Людина, яка не бачить
в актах насильства жодної логічної закономірності – оскільки “ворогом народу”
раптом міг стати не тільки “улюбленець партії”, але й сусід, співпрацівник, рідний
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брат, батько, – така людина може досягти стабільності і внутрішньої рівноваги
лише одним способом – ідентифікувати себе з владою і таким чином стати на її
захист. Оскільки людина психологічно стає частиною системи влади, створюється
враження, що влада її не зачепить, пошкодує, захистить, і така людина зовсім щиро
кричить “Ура!” Ленінові, Сталінові, Брєжнєву чи іншому можновладцю-вождеві,
а по суті – в ній працює лише захисний механізм, який згодом перетворюється на
особливий вид суспільно-політичної активності, породжує сліпий фанатизм, що
пригнічує справжні національні, громадянські якості, особистісну індивідуальність,
підживлює психологічний бар’єр ідилії”.
Я навів цю та інші цитати з книги професора Лизанчука у своїй статті “Синдром
войовничого манкуртизму, або Як в Україні продукують гомосовєтікусів”, що була
надрукована 2003 року в журналі “Зоря вечорова”, а до того й потім не раз повертався до неї в бесідах з читачами, просто зі знайомими, в дискусіях з ідейними
опонентами. Пригадую, як кілька років тому один мій співбесідник, порівнюючи
безпросвітну дійсність з життям за комуністичного режиму, заперечував:
– Нехай, – казав, – ми й тоді незаможно жили. Але ви згадайте, який настрій
панував тоді серед людей, які ідеї були, які лозунги! Ну, пам’ятаєте: “Спасибо,
страна, за наше счастливое детство! Все лучшее – детям!” Дух захоплювало!
– Так, – відповідаю, – “все лучшее детям”. Питання лише в тім, – чиїм дітям?
Невже вашим? Чи ваших батьків дітям, тобто вам і вашим братам-сестрам, так
само, як і моїм, за сталінських часів? Чи забули лободяне вариво, макуху в пазусі
і шкільні підручники в полотняній торбинці (це – кому пощастить, бо більшість у
12–13 років лаштувалася до праці, а не до науки!)?
– Ну так, – не вгаває мій “опонент”, – так, але чому ж тоді, скажіть мені на
милість, люди і працювали тяжко, але й веселилися, танцювали, співали, – як усе,
по вашому, так чорно було? Та й владу шанували, а не так, як тепер.
– Я вам скажу, бо й сам добре пам’ятаю оте сталінське “жить стало лучше,
жить стало веселее”. Ніби жартівлива примовка “батька всіх народів” насправді
стала для всіх наказом, орієнтиром, ба ні – еталоном поведінки. Спробуй-но не
бути “вєсєлєє”!
А далі переказую міркування Василя Васильовича з цього приводу, ілюструючи
їх прикладами з власного життя й життя моєї родини. Співбесідник мій примовк,
слухаючи, мовчав і по тому, лише попахкував цигаркою. Я дав йому можливість
помислити. А небавом він, кинувши недокурок на землю й притоптавши його, мовив:
– Мудрий чоловік отой ваш професор…
Усе це пригадується мені сьогодні, по стількох роках, що спливли відтоді.
І досі не перестаю дивуватися: це ж скільки треба мати енергії, працьовитості,
цілеспрямованості, наполегливості, щоб стільки встигнути за своє життя! Десятки
монографій, ваговиті томи суспільно-політичної публіцистики, понад 300 наукових
і науково-публіцистичних статей з проблем теорії і практики журналістики, відродження й розвитку рідної мови, культури, духовності, розбудови Української
держави – це окрім суто викладацької роботи та громадських справ. (Я читав його
книги, справжні публіцистичні відкриття, справжні глибокі дослідження – не пара
деяким нашим науковцям і політикам, які на кожному кроці підкреслюють, що
вони доктори таких і таких наук, хоч у жодній бібліотеці й досі не можуть знайти
їхніх дисертацій). І коли б ішлося тільки про, так би мовити, глобальні, великі
проекти, – можна було б сказати, що вчений зосередився на крупних проблемах, і
наполегливо йде вперед, тому й результат має відповідний. Але Василь Васильович
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Лизанчук не цурається й таких “дрібних” справ, що запросто й легко міг би оминути – й ніхто навіть не подумав би дорікнути за це вченому такого рівня. Як-от
наша тодішня зустріч у редакції районної газети.
... До запланованого початку презентації лишалося ще досить часу, і наш головний гість скористався цим якнайкраще. Було таке враження, що Василь Васильович
тут – давній знайомий і друг, настільки швидко й невимушено зав’язувалися в
нього розмови з журналістами, іншими гостями, що прибули з міста Южного, з
організацій і установ Комінтернівського та сіл району. Він говорив ніби й звичайні
речі, але співбесідники виявляли при цьому таку щиру і непідробну увагу й зацікав
леність, ніби це були їхні фахові проблеми чи питання. Гадаю, значною мірою і
тому, що кожен – і журналіст з великим досвідом роботи і життєвим досвідом, і
вчитель з гомінкого зросійщеного міста, і юнак, що тільки-но починає свій шлях у
газеті – всі почувалися з ним рівними співрозмовниками, бо не було отієї непомітної на перший погляд зверхності, поблажливості й менторського тону, які нерідко
проявляються в розмовах “метрів” з простими, як кажуть, смертними. Професор,
доктор філології, учений, видатний публіцист і педагог, заслужений журналіст
України Василь Лизанчук спілкувався з усіма на рівних, щиро й заінтересовано.
А між розмовами – підписував і роздаровував свої книги.
Та ось настає та хвилина, заради якої, власне, ми й зібралися тут. Усіх запрошують до просторого й світлого кабінету редактора – і гості вражені. Зайві меблі
з приміщення винесено, замість них великим півколом поставлено перед кожним
стільцем мініатюрні, спеціально виготовлені столики. Вони вкриті такими ж мініатюрними серветками-скатертинками, на кутику кожної – вишитий калиновий кетяг.
Для кожного гостя на столику – фрукти, солодкі напої та мінералка. І табличка з
прізвищем та ім’ям гостя. На одній з табличок написано: Слава Стецько. До останньої хвилини чекали, що вона зможе приїхати (пані Слава в ті дні перебувала в
Одесі, й ми буквально увірвалися зі своїм запрошенням у її щільний робочий графік,
і вона пообіцяла, що, як зможе, приїде. Не змогла). Обстановка в залі не тільки
урочиста, піднесена, але й якась по-домашньому тепла. Коли всі порозсідалися на
означених місцях, головуючий підвівся. І тут з динаміків ударила захоплююча й
така бентежна маршова мелодія: “Ой у лузі червона калина похилилася, чогось
наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо...” Це було
так несподівано і так хвилююче, що всі дружно, без будь-якої “команди” підвелися
й почали співати. Мені потім розповідали жінки-учасниці співочого гурту “Червоної
калини”, що від тієї мелодії наче в дріж кинуло. Це правда. Бо й автор цих рядків
і до сьогодні, пригадуючи той день або слухаючи “Червону калину” з аудіокасети,
переживає те ж саме. Це правда ще й тому, що й самі вчительки-співачки, які дарували учасникам презентації своє мистецтво, викликали такі ж почуття у слухачів.
Зодягнуті в українське національне вбрання, вони так проникливо виводили оте своє
сокровенне. “Ой чого так рано мама посивіла, а була ж у неї золота коса...”, що не
в одного у тому нашому товаристві блищала сльоза в очах.
І були виступи: представника райради, голови об’єднання “Червона калина”.
– Правду можна зачинити у темницю, – сказав він. – Правду можна заборонити. Але правду не можна вбити. 340 років правду убивали царі і генсеки, та
не змогли вбити. Бо її живлять, захищають, знову й знову несуть народові його
вірні сини – такі, як професор Львівського університету пан Василь Лизанчук.
Його мужні, чесні книжки про російщення в Україні не можна читати без гніву й
обурення проти тих, хто хотів, щоб онімів наш народ, щоб став робочою худобою.
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Ви сьогодні тут бачите книги Василя Лизанчука, маєте можливість їх придбати.
Наше об’єднання прагнутиме, аби поширювати їх серед мешканців району. Прошу
вас, пане Василю, до слова.
Високий гість щиро привітав народження нашого патріотичного мистецького
об’єднання, зазначивши, що це особливо важливо тут, на зросійщеному Півдні,
аби відроджувати українські національні традиції, звичаї, пісенну творчість, нашу
рідну мову.
– Журналістські шляхи, – сказав він, – часто приводять мене до нашої столиці,
але у Києві почуваюся як на чужині. Тільки де-не-де чую рідну мову, повсюдно ж
звучить російська. А нам нав’язують двомовність... І тому найстрашнішим є те, що
під позолоченою фразеологією про захист прав людини створюються, закладаються
умови подальшого зросійщення українців, перетворення так званої двомовності в
одномовність, і то російську...
Згадуючи нині слова вченого, не можу не сказати з прикрістю: практично в
Україні не відбулося скільки-небудь помітних зрушень від того часу. Більше того
– якщо за старої кучмівсько-медведчуківської влади українські патріоти вимагали
змін, викривали ганебну політику російщення, то нині, коли перемогла наша влада,
яку ми підтримували, начебто й незручно якось голосно говорити про ті ж самі проблеми – своя ж бо влада. От і не говоримо. Зате “говорять” (лементують, кричать,
погрожують, шантажують, провокують!) інші – все ті ж україноненависники, на
повну котушку, як кажуть, скориставшись з умов демократії і свободи слова, яку
забезпечила нова влада. Перед виборами цілі блоки піднялися “за рускій язик”,
проти української мови! Раптом ні з того, ні з сього кравчуки, гавриші, шуфричі,
довженчихи заговорили чужинською мовою! Та, мабуть, вона, наша рідна мова, і
є для них чужою. Як для отієї телеведучої з “інтера”, що з сарказмом критикувала
рішення Національної ради України з питань телебачення й радіомовлення про
дублювання або субтитрування 20 відсотків (!) телевізійних фільмів українською:
“Ето же продюсери должни будут тратіть огромниє деньгі, чтоби пєрєвєсті на “соловьїную мову” (так вона сказала!) своі проізвєдєнія!” А на дублювання американських, мексиканських, французьких російською вони де беруть гроші? Дуже
правильно сказав на це Павло Мовчан: якщо ті продюсери працюють в Україні
і не захочуть цього робити, то в нас працюватимуть інші продюсери! Шкода, що
наші владні мужі не мають такої рішучості...
... Слідом за Василем Васильовичем на презентації виступала найголовніша
“співоча душа” “Червоної калини”, вчителька Ярослава Купрій. Її прониклива розповідь про свою малу батьківщину, про рідне село зворушила присутніх. Жінка,
розповідаючи, усміхалася і плакала від радості зустрічі, і дякувала долі за неї. Адже,
як виявилося, вона землячка Василя Лизанчука! І під дружні оплески учасників
презентації пані Ярослава поцілувала свого знаменитого земляка, побажала йому
довгих років плідної праці, такої важливої, сказала, для нас усіх і для України.
І були ще пісні, учасники зібрання читали свої вірші, дарували подарунки
іменинникам. Тим часом дівчата розносили на тацях келихи іскристого шампанського, і було видно, що зустріч добігає кінця. Коли про це оголосив ведучий, з
динаміків знову вдарила пісня, незаслужено забута й затерта в роки комуністичного режиму: “Наливаймо, браття, кришталеві чаші” на слова Вадима Крищенка.
Присутні стоячи співали разом з артистами.
Незадовго по тому один чиновник від журналістики з Одеси казав мені, ділячись своїми враженнями від зустрічі з Василем Лизанчуком:
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– Да-а, он інтєрєсний мужик, етот профессор Лізанчук, і рассказиваєт інтєрєсно. Но уж слішком у нєго націоналістічєскій настрой. У нас же многонациональная
страна, верно?
– А знаєш, – кажу, – давай спочатку визначимося з термінами. Як ти гадаєш,
що таке націоналізм?
Мій візаві почав щось плутано пояснювати про “діскрімінацію другіх націй”,
про “Украіну только для украінцев”, про “насільствєнную украінізацію”.
– Ну це ти, – кажу, – повторюєш замшілі догми радянської доби. І ще, між
іншим, забув згадати про “украінскій буржуазний националізм”. Якщо ж визначити
це поняття зрозумілою і простою мовою, то націоналізм – це любов до своєї нації,
діяльність у її інтересах. Ну скажи мені, чию націю мені, українцеві, любити?
Російську, молдавську, єврейську, грецьку чи яку іншу? В інтересах якої нації
мені в житті діяти?
– Вот! – одразу ж ухопився за слово мій опонент. – Вот! Значіт, другіє нациі
ти нєнавідіш?
– А це ж чому? Не треба підмінювати поняття. Адже якщо, приміром, ти любиш свою маму, свою дружину – то що, інших матерів ти ненавидиш? У дружин
інших чоловіків кидаєш камінням? Хіба не зрозуміло, що ми, люди, гомо сапієнс,
маємо з повагою ставитися до інших людей, поважати їх звичаї, традиції, культуру, мову. І, до речі, українські націоналісти завжди сповідували ці принципи.
І ніде ти не знайдеш жодного прикладу, коли б українські націоналісти спогорда
ставилися до інших націй, принижували їх – як принижують навіть сьогодні, в
нібито незалежній Україні, нас. Ти ж не можеш заперечувати, що те, що з наших
душ віками витруювала Російська імперія, а затим і радянська, – нашу культуру,
наше слово, нашу пісню, (але не витруїли!) – ми сьогодні з такими труднощами
повертаємо! Навіть і те, – ми ось тут з тобою якою мовою розмовляємо? Ти етнічний росіянин, але за стільки років не оволодів мовою народу, серед якого живеш.
Хіба це свідчення поваги до цього народу? І з чийого боку тут дискримінація? В
Росії, до прикладу, можливе, щоби українець не спілкувався російською мовою?
А щодо професора Лизанчука – прочитав би ти його бодай одну книгу, то й
побачив би, що справді Василь Лизанчук, як справжній патріот України, активно, аргументовано й наполегливо обстоює інтереси української нації, кожного
українця. Він уболіває за нашу культуру, нищення якої не припинилося й досі,
за нашу мову, яка й нині зазнає дискримінації, за відродження нашої духовності.
Але водночас він шанує право кожної нації, кожного представника іншого етносу
на розвиток їх культур, мов, звичаїв і традицій. І не лише шанує, а й наголошує,
що в Україні так повинно бути. Але представники всіх етносів, що проживають в
Україні, мають поважати народ, серед якого живуть. Й не хто інший, як антиукраїнські сили чинять страшенний спротив цьому, спекулюючи на тому, що, мовляв,
“Украіна – многонациональная страна”.
Не знаю, чи переконав я свого співрозмовника, але, принаймні, відчував задоволення, що висловив йому свою позицію. А з професором Василем Лизанчуком я і
мої однодумці, односельці, прихильники й опоненти зустрічалися ще не раз – хоча
шанований учений і не мав нагоди більше побувати в нашому районі. Та живуть і
діють у нашому краї його “повноважні представники” – полум’яні публіцистичні
твори, книги, як було написано в одній з рецензій, видрукуваній у “Зорі вечоровій”, що кличуть до дії. І це дуже показово, що про вченого, публіциста, патріота
України, який мешкає, вчить студентів і пише книги в Західній Україні, – роз-
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повідають газети й журнали Одещини, знайомлять своїх читачів з його творами.
Отже, одеські зустрічі Василя Лизанчука тривають. І ми, його шанувальники й
читачі, всі, хто причетний до творення регіонального літературно-художнього,
культурно-просвітницького та історико-публіцистичного журналу “Зоря вечорова”, членом редакційної ради й одним з авторів якого він є, – вітаємо нашого
старшого побратима зі славним ювілеєм, з виходом у світ нової книги, зичимо
доброго здоров’я, ще довгих років плідної праці на благо нашої рідної України.
Зичимо щастя й добробуту його родині, повної чаші в його домі. Певні того, що
титанічна праця професора Лизанчука добре прислужиться справі відродження
нашої Вітчизни, нашого українського народу.
Дмитро Мартинюк
22 березня 2006 р.

НАРІЖНІ КАМЕНІ ЖИТТЄВОЇ ДОРОГИ
Серед мільйонів зірок на небосхилі одні сяють виразно, яскраво, інші мерехкотять і сотні тисяч зір на небі залишаються непомітними для нас. Кажуть, кожна
людина на землі має свою зірку на Небі.
Серед мільйонів українців одні плодами своєї праці, виразною громадянською
позицією сяють барвисто, яскраво і багато мільйонів українців, непомітно проживши
життя, тихо відходять у інший світ.
Хай буде благословенне Ім’я Твоє! Сказано в Святій молитвi. Так, Ім’я – це
не просто звук у Всесвіті. Це код – космічний код людини на Землі. Правильно
вибране і дане новонародженому Ім’я, може сприяти розвою особистості, розкриттю
її таланту, оберігати від лиха і бути Ангелом хранителем.
В покутській родині Василя Петровича та Ганни Миколаївни Лизанчуків 1 січня
1937 року народився хлопчик, за шість днів до Різдва Христового і за дванадцять
днів до Святого Василія. Як назвати хлопчика – сумнівів у батьків не було, дали
ім’я Василь і охрестили під Іменем Василя. Так новонароджений був гармонійно
поєднаний з силами Небесними в єдиному подвійному коді Василь Васильович,
оскільки батько Василь народжений на Різдво Христове 7 січня 1905 року. Напевно
можна сказати – хлопчик цей перебував в гармонії сил Небесних і сил Земних.
Ангел хранитель не полишає сивочолого Василя Васильовича і до сьогодні.
З чого все починається у формуванні свідомості, характеру людини, де початки витоків здібностей, таланту, духовності? Всього того, чим багата обдарована
людина – Особистість!
Талант – це вроджені якості людини чи набуті в процесі навчання, виховання?
Духовність – це виховані, прищеплені людині якості, чи вроджені, передані
з генами від батьків?
Де витоки, де початок виховання, формування Особистості?
Народження людини – це не початок, а скоріше процес у розвитку маленької
дитинки. Із нічого ніщо не виникає. Все закладено значно глибше і ґрунтовніше.
Щоб було зрозуміло для пересічного читача, звернемось до власноручно написаної
біографії Василем Васильовичем Лизанчуком у книжці “З-під iгa ідолів” (Львів,
1997). “У діда Петра – татового тата – було троє братів: Григорій, Іван, Андрій і
сестра Софія. Нещодавно я прочитав напис на захресті, що Ганівська “церква будована року 1807 у Тростянці, а перенесена яко дар року 1894 пам’яти отця Іоана
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Майковського і братів церковних Семена Порвусяка, Василя Чобанюка, Петра
Чобанюка, Грицка Лизанчука, Івана Лизанчука. Мальована 1912” .
Перенести уже збудований храм, з одного села в друге, у 1894 році, не така
проста справа, як виглядає на перший погляд. І двоє братів Лизанчуків доклали
до цієї справи не мало хисту, вміння, жертовної праці і власних коштів. До чого
я веду, як мінімум, трьома поколіннями Лизанчуків закладалась духовна основа
Роду. Життєвий стержень, який тримає розгалужену гілку дерева роду Лизанчуків.
Змалечку Василя і сестричок бабця Марія і мама вчили молитися. Діти, зростаючи у такій родині, бачать не показний, напускний, штучно створений уклад
життя, а життя осмисленого, глибинного, в якому спресовано досвід тисячоліть.
Ми ніколи з певною вірогідністю не можемо сказати, коли в дитині закладається паросток таланту, здібностей, обдарування, на яких виростає Особистість, у
два, п’ять чи сім рочків? Але ми з великою вірогідністю можемо стверджувати за
К. Ушинським: “Людина – продукт обставин та виховання”. Зростаючи в християн
ській українській багатодітній родині, Василько ввібрав у себе споконвічний дух
предків, українців з діда-прадіда як по батьковій, так і по маминій лінії. Далі
Василь Лизанчук у тяжкі повоєнні роки навчався у сільській школі, де потрапив
у жорна радянської виховної системи. Це інший зовсім протилежний світогляд.
Що тримає в людині глибинне українське? Поки живуть Тато і Мама, вони
утримують від забуття, якого ти роду, якого кореня, хто твої предки. Відірвавшись
від батьківської хати, вступивши в самостійне “доросле” життя в радянському соціумі, дуже легко було втратити орієнтир, збитися з курсу і бути як усі радянські
люди. Але бути як усі... це таке безглуздя. Адже людина – особистість зі своїми
здібностями, свідомістю, родоводом, вірою, вона не може бути знівельована до
гвинтика радянської системи. Далеко не всі це розуміли.
Мета цієї статті, – показати виразно ті карби, які слугували наріжними каменями, опорою, щоби не збитися з курсу в підлітковому віці на початку 50-х років.
Де ці наріжні камені? Знову процитую самого Василя Васильовича Лизанчука:
“Мама взагалі не хотіли чути жодного слова про Леніна, Сталіна, комуністів.
Тато хоч обережно, але застерігали від сліпого мавпування. Людина – не папуга,
повинна завжди думати, зіставляти, аналізувати…” Коли на визначальних… відтинках життя постало не просте питання руба, бути чи не бути членом партії?
Найрозумніші поради дають батько й мати. “Бачу: щоб чогось досягнути, то треба
бути з червоною книжечкою. Такий час настав. От що, жінко. Я іншого виходу
не бачу, і ти не знайдеш... Але пам’ятай, сину, що ти – Українець! – казав тато.
– Не продай сатані душі своєї, – застерегли мама. – Молися, щоб не занапастити себе”.
Василь Васильович жив серед народу, в гущі подій Івано-Франківщини, але
душа і день, і ніч трудилась, шукала своєї правди. У ті роки, неначе спраглий
воду, ковтав Василь Павличкові рядки про рідну мову:
Якби я втратив очі, Україно,
То зміг би жить, не бачачи лугів,
Поліських плес, дніпровських берегів,
Де на покосах, наче хвилі, сіно.
Мені і в непроглядній пітьмі днів
Твоя лунала б мова солов’їна,
І світ, що ти дала мені у віно,
У сяйві слова знову б заяснів.
А глухоти не можу перенести,
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Бо не замінять співу мертві жести,
Ні вся природа та краса твоя.
Глядіть на труд всечасної обнови,
Але не чуть твоєї пісні-мови, –
Ото була б загибель – смерть моя.

Ось ще один наріжний камінчик, який оберігав Василя Васильовича від тихого,
але непереборного сповзання на узбіччя, маргінес національного життя. Це рідна мова!
Яскравим показовим прикладом ще одного наріжного каменю є зустріч Василя
Васильовича, уже досвідченого журналіста, через 25 років зі своєю вчителькою Наталією
Іванівною Іваничук. Ось як описав цю зустріч сам автор у книжці “З-під iгa ідолів”:
“Тоді я вперше подякував Наталії Іванівні за науку. Коли до нас підійшов
хлопчик, який неподалік бавився у піску, Наталія Іванівна запитала:
– Твій?
– Так.
– Як звати?
– Сергійком.
Наталія Іванівна ніби здивовано, ніби з докором сказала:
– На Україні вже немає таких імен, як Петро, Остап, Тиміш, Тарас, Іван,
Михайло, Степан, Андрій...
Пильно, прискіпливо дивилася мені у вічі. Неначе говорила: “Як виглядаєш
– бачу. Де працюєш – знаю. Що в тебе за душею, на серці? Яка насправді ти
людина?” Мені здалося, що я на сповіді...”
Ось приклад того, як справжня українська вчителька кількома фразами спонукає колишнього учня до осмислення пройденого шляху, глибокої роботи душі.
Звичайно, на життєвій дорозі Василя Васильовича траплялися справжні вчителі,
майстри навчання і виховання людських душ.
Не перелічити тих наріжних каменів і камінчиків, які торують життєву дорогу
Особистості.
Богдан Мороз
м. Севастополь

ГІДНИЙ УЧЕНЬ МОГО БАТЬКА
Василь Васильович Лизанчук – учень мого батька Володимира Карловича.
Батько завжди тепло відгукувався про Василька, ставив нам, дітям, за приклад,
який, крім своїх природніх здібностей, був працьовитим, активним, допитливим,
вчився добре, багато читав, мав нахил до журналістики, яку згодом здобув у
Львівському університеті імені Івана Франка. Виховувався в селянській багатодітній дружній, патріотичній сім’ї, тому був (і залишається) носієм ввічливості,
високої моралі, щирості, любові до свого народу, Вітчизни. Цей великий Дух він
проносить через все своє свідоме життя, бо батьки засіяли в ньому зерна порядності, патріотизму, доброти, які проросли в його серці.
Пам’ятаю, як батько нам говорив, що Лизанчук читає багато літератури поза
шкільною програмою, це сприяє розширенню знань, мислення, свідомості.
Працюючи на різних посадах в газетах “Червоний промінь”, “Радянська
Гуцульщина”, “Червоний прапор”, “Прикарпатська правда”, на обласному радіо
Василь Лизанчук мав можливість глибше, всесторонньо вивчати наш багатий край
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на талановитих, працьовитих, щирих людей, його історію. Одночасно формувався як особистість, журналіст, педагог. Йому щастило на порядних наставників.
Переконувався, що комуністична ідеологія утопічна, ворожа нашому суспільству,
калічить християнську мораль, національну сутність.
Царський і комуністичний режими фізично знищували українську національну
еліту, перспективну молодь, національно свідомий прошарок нашої держави, українську освіту, культуру, мову. Заселяли Сибір, ГУЛАГи українськими “буржуазними
націоналістами”. Носити вишиванку, читати твори, поезії, співати пісні національного
змісту, відвідувати культові споруди було ризиковано, небажано. Така була дійсність.
У своїх книжках: “Навічно кайдани кували”, “Завжди пам’ятай: Ти –
Українець!”, “З-під іга ідолів” та інших п. Лизанчук з болем в серці піднімає
найгостріші, болючі, трагічні сторінки гіркої історії українців, що принесла
Переяславська рада. Ці праці повинні бути настільними для нашої молоді, педагогів. Любов до своєї нації, землі, Батьківщини – основний мотив в його творчості,
який передався з молоком матері. Став на захист нашої мови, пісні, літератури,
народних традицій, прав і свобод українця на своїй землі. Турбується про розвиток держави, формування, виховання патріотичного українця.
“Треба нарешті збагнути усім, що втрата національного ідеалу є однією з
найважливіших причин економічної та екологічної кризи, морально-духовного занепаду суспільства, руйнування сімей”, – підкреслює Василь Лизанчук. На жаль,
і сьогодні українське слово, пісня витісняються і є рідкісними гостями на українському телебаченні, окупованому іноземними антиукраїнськими структурами, які
калічать нашу духовність, мораль.
Як не дивно, але на 15 році незалежності в Україні немає українського парламенту! В цьому вся проблема сьогодення. Парламент віддзеркалює наше суспільство. Тобто цілина в нашому духовному вихованні зберігається.
Ставши доктором наук, професором, академіком, завідувачем кафедри
Львівського національного університету імені Івана Франка, Василь Лизанчук
залишився скромним, доступним, щирим, без зазнайства і пихатості. Не забуває
своїх друзів, земляків, часто буває в рідній Коломиї, друкується в місцевій пресі,
виступає на коломийському телебаченні, в наших закладах освіти, порушує актуальні питання українського державотворення, не уникає гострої дискусії. Веде
роз’яснювальну роботу щодо формування і виховання молоді в дусі заповідей
Тараса Шевченка, Івана Франка. В його виступах відчувається ерудиція, великий
пласт знань, глибина національного духу.
Я виступав і виступаю, щоб його першу Альма-матер назвати іменем академіка
Василя Лизанчука, щоби він став Почесним громадянином міста Коломиї.
Ярема Новак
м. Коломия

ВІРНИЙ СИН УКРАЇНИ
З Василем Лизанчуком я, потомственний гуцул із села Космача Косівського
району Івано-Франківської обл., заприятелював ще в 1964 році, коли працював
у селі Пилипи Коломийського району завідувачем фельдшерсько-акушерським
пунктом, і був позаштатним кореспондентом Коломийської міськрайонної газети
“Червоний прапор”. Саме у редакції ми познайомилися. Василь Лизанчук одразу
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сподобався мені своєю людяністю, щирістю, безпосередністю, бажанням допомогти
підготувати газетний матеріал.
Під час наших зустрічей, розмов я розпізнав у Василеві патріота України, який
прагне і мріє про волю, кращу долю Батьківщини. Ми відкрили один одному своє
серце і заприятелювали назавжди. Таких, як він, націонал-патріотів я зустрів потім
у Львівському державному університеті імені Івана Франка, коли навчався на факультеті журналістики. Це були викладачі, доценти Михайло Федорович Нечиталюк,
Олександра Антонівна Сербенська, з якими можна було, не боячись доносу в КДБ,
поговорити про наболіле і поділитись думками про майбуття України, якого ми так
прагнули і просили Бога, щоб дожили до того часу, коли Україна здобуде незалежність.
У багатьох українців таки жевріла, хоч слабка, але надія на те, що кровожерливий монстр СРСР все-таки розвалиться. Настав зручний час, коли комуністичний
режим почав підупадати у силі, активізувався націонал-патріотичний рух і ми почали піднімати народні маси на боротьбу з більшовицькою окупаційною владою,
торуючи шлях до проголошення незалежності України.
Слава Всевишньому за те, що ріки крові, пролитої кращими синами і дочками
українського народу в борні з московськими зайдами, не пропали даремно. Тут доречно згадати слова пісні, яку співали смертельно поранені, знівечені окупантами
борці за волю України:
А як нам полягти, не дійти до мети,
То про нас говоритимуть внуки:
Так боролись колись, полягли, а не здались,
І кайдани порвали на штуки.

І вибороли, розірвали осоружні, кроваві кайдани комуно-московської імперії,
які тривалий час винищували українців. Український народ вдихнув на повні
груди повітря свободи і будує свою незалежну державу. У цьому будівництві неабияк слугують науково-публіцистичні твори щирого українця, видатного вченого
Василя Лизанчука, якому зичу творчого довголіття і всяких гараздів. Побільше б
таких вірних синів України!
Василь Пожоджук
Заслужений журналіст України

ДАР СПІЛКУВАННЯ
Спілкування – один з найбільших дарів, яким Господь обдарував людину ще
при її сотворенні. Власне, в повноті спілкування і проявляється найвища творчість
– як властивість подоби Божої, наданої людині. Один з сучасних святителів Церкви
висловив думку про те, що “Христос дивиться в світ п’ятьма мільярдами пар очей”
і при зустрічі цих поглядів починається велике таїнство взаємного творення двох
особистостей, між якими є Христос. Випадкових зустрічей не буває, в кожній з
них – глибокий зміст Промислу Божого в єдності простору і часу “в цю мить і на
цьому місці” і перспектива в майбутнє “Христос посеред нас, і є, і буде!”.
Головною умовою повноти зустрічі є взаємна відкритість і щирість, за цих
обставин і звершується максимально те, що хоче здійснити з нами Творець. “Що
вчинили одному з моїх найменших братів, те Мені вчинили” (25, 40). Стали учнем
ближнього – навчилися від Христа, щиро поділилися мудрістю, досвідом, радістю
і болем – уподібнились Христові, ставши “світлом для світу” (Мт. 6, 14).
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Кожна зустріч і розмова з Василем Васильовичем Лизанчуком, де б вона не
відбувалась: у стінах Франкового університету чи на Гуцульському фестивалі у
Верховині, на полуденній площі перед Львівською оперою чи йдучи тихими вулицями
вечірньої Коломиї, в затишку привітної господи львівської квартири чи в короткій
телефонній розмові, – залишала по собі тиху радість щирого спілкування, світле
тепло відкритого серця, приховану силу посіяних у глибини душі зерен майбутнього...
Підкуповує в ювілярові поєднання дитячої відкритості і зрілої мудрості мужа.
Спілкуючись з паном Василем, відчуваєш себе і учнем, і вчителем одночасно, бо
так налаштований і співбесідник, – тактовно навчаючи, передаючи свій досвід і
мудрість – всім єством всотує те багатство, яким Господь обдаровує, подарувавши
можливість цієї зустрічі.
Василь Васильович вміє ненав’язливо заохотити людину до творчості, співпраці. Пригадується, як у 1997 році з його ініціативи та при підтримці і допомозі
в збірнику науково-методичних праць кафедри радіомовлення і телебачення ЛНУ
ім. І. Франка “Телерадіожурналістика: історія, теорія, практика, погляд у майбутнє” було надруковано одну з перших моїх спроб наукової розвідки “Радіопередача
“Зустріч з Богом”. Та невелика сходинка, підмощена під ногу ще невмілих кроків,
теж посприяла тому, що “Радіопередача “Зустріч з Богом” регіональної радіо
програми “Дзвони Гуцульщини” вже переступила перший десяток творчих літ,
стала джерелом серії аудіокасет “Слово потіхи”. Коротка дружня порада “говорити
по радіо – це одне, а писати – це дещо інше...” спонукала до ретельнішої праці з
пером, написання низки наукових статей. Своє власне обличчя надбав і започаткований у тому ж 1997 році Православний часопис Гуцульщини і Покуття “Лоза
виноградна”. Над виходом в ефір радіопередачі та над випуском часопису спільно
працюють друзі і учні професора Василя Лизанчука.
Добре слово і підтримка були покладені в фундамент проведених у Криворівні
кількох релігійно-наукових конференцій та стали заохоченням до участі в різноманітних релігійних та наукових заходах в різних містах України.
На нашу долю випало жити в чудовий і напружений час великих перемін на нашій
стражденній Землі. Бували дні, коли найменше патріотичне слово багато важило для
умирення душі. Таке слово і щиру душевну хвилю перейнятості долею України і нашого народу ми отримали від патріота Лизанчука. Його книги, які подарунком лягли
на полиці сільських бібліотек, вітрини музеїв, столи церковних і державних діячів усіх
рівнів стали моральною опорою, особливо в час затьмарення українського небокраю.
Приклад особистої кропіткої праці, яка проторила шлях простого хлопця з
гуцульсько-покутського села до академіка Академії наук вищої школи України,
надбавши на цьому шляху величезний творчий, викладацький, науковий капітал, –
дуже необхідний для талановитої молоді, для віри у власні сили, снагу рідної землі
і Боже благословення нашого народу.
Вітаючи ювіляра, щиро дякую за тепло серця, світло розуму, силу духу, любов
до рідного, за посіяні зерна творчості, які вже дають добрий плід. Хай Господь
благословить Вас многими, плідними і щасливими літами во Славу Божу, на радість людям і для спасіння душі.
З повагою і молитвою
протоієрей Іван Рибарук
Парох с. Криворівня,
редактор часопису “Лоза виноградна”,
ведучий радіопрограми “Зустріч з Богом”
Березень 2006 року Божого
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“ТАКИХ МУЖІВ ПОТРЕБУЄ НАЦІЯ”
З Василем Лизанчуком я познайомився на початку 70-х років, коли проходив
студентську практику на Івано-Франківському обласному радіо. Красивий вродою,
поставою, інтелігентний, лагідний, із світлою задумою, променистою, приязною
усмішкою, він привабив, як кажуть, з першого погляду. Я відчув його щиру вдачу,
зацікавлену і турботливу увагу і відповідно прикипів до нього. Він став прикладом
для мене, я намагався навіть чимось бути схожим на нього. Він часто їздив у відрядження, іноді брав мене з собою, і там я відкрив людський і комунікабельний
феномен Лизанчука. Він умів швидко знайти контакт, розкрити людині душу, захопити, підтримати. Відвертість і сердечність викликали зустрічну щирість і розставалися люди з журналістом, як давні друзі. З того часу не перестаю дивуватися
його таланту легко сходитися з людьми, швидко розпізнавати хто чого вартий.
Василь Васильович очолював редакцію громадсько-політичних передач, де я
проявив себе нарисовцем і автором широкоформатних матеріалів. Маючи намір
після закінчення університету прийти працювати на Івано-Франківське радіо, я
хотів залишитися саме в цій редакції і під егідою Лизанчука. Але коли через рік я
прийшов на роботу, ситуація змінилася. Василя Васильовича понизили в посаді,
він став рядовим редактором. Мені запропонували роботу в редакції інформації,
знаючи про моє небажання там працювати. Мотивувалася ця пропозиція тимчасовою необхідністю. Я погодився, але насмілився висунути умову: в цю редакцію,
де посада керівника була вакантною, буде призначено Лизанчука. І коли йому цю
посаду запропонували, він попросив направити туди й мене. Так, не змовляючись,
за взаємно душевними бажаннями, ми знову опинилися в одному робочому кабінеті.
Тих кілька років спільної праці обидва згадуємо з великою приємністю, вони були
благодатно щедрими і в творчому, і в духовно-моральному плані.
Мій старший колега вражав активністю у пошуках нових тем, героїв і форм
подання матеріалів, оригінальними підходами до висвітлення буденного життя.
Скажімо, часто вдавався до такого жанру, як радіофільм, проводив радіопереклики, причому не тільки в межах області, організовував змагання між трудівниками
й колективами інших областей і республік, готував обмінні передачі, і в нашому
ефірі звучали радіопозивні Новгорода і Грозного, Мінська і Мурманська, займався
соціологічним опитуванням й анкетуванням, проведенням конкурсів, спільних акцій
з редакціями газет. Ще виділю таку його особливу рису, як турботу про героїв
передач, яким була потрібна та чи інша допомога.
Його доброта була дієвою. Тому що справжній журналіст – це людина з гіпертрофованим почуттям відповідальності за власне слово і за людські долі. Василь
Васильович умів захоплюватися людьми. Після вдалого інтерв’ю він влітав до
редакції, як на крилах, а його сиві очі сяяли. Він умів радіти як, мабуть, ніхто
інший, успіхам і перемогам своїх учнів та колег. Він був тактовний і гнучкий,
володів здатністю переконувати м’яко й терпеливо, єднав, здавалось би, несумісні
частини колективу – консерваторів-перестраховувальників і азартну, здібну молодь, вміло цементував дружні стосунки. Серед творчих людей то дар рідкісний.
Водночас проявляв характер бійця, твердість у відстоюванні позицій, а, бувало, й риси бунтаря. За що й терпів (як у випадку з пониженням у посаді) і про
це детально описав у своїй книзі “З-під іга ідолів”. Але завдяки великій працездатності, цілеспрямованості, широті душі, організаторським здібностям, вмінню
працювати з людьми він виходив з-під ударів і піднімався щаблями професійного
та громадського визнання.
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До речі, книга “З-під іга ідолів” – це не просто автобіографічний нарис, а,
як на мене, хрестоматія нашого життя, зокрема інтелігенції у 50–80-х роках, соціально-політичне і духовно-національне дослідження, яке дає ключ до розуміння
тієї епохи, актуальне та повчальне і для наших днів.
Звісно, у період журналістської праці Василь Лизанчук був людиною свого
часу, бо, як сказав поет, часи не вибирають. Але він довів, що можна залишатися
людиною і громадянином, не дивлячись ні на що, знати ціну принципам і усвідомлювати, що совість і гідність безцінні.
Треба зазначити, що йому було непросто, він перебував під особливою увагою
партійно-радянських функціонерів, адже був у резерві на посаду голови облтелерадіокомітету. І все ж поміняв цю кар’єру на педагогічну і наукову роботу. До неї
він був готовий і знаннями, і досвідом, і здібностями, і вдачею. Своєю вимогливою
любов’ю зворушував кожне студентське серце. Його учні і навіть ті, хто не вчився
у нього, зазнали впливу його талановитої особистості – вдумливого високопрофесійного педагога, неповторної індивідуальності журналістської творчості і прикладу
сподвижництва у науково-педагогічній і публіцистично-просвітницькій діяльності.
У книгах, які В. Лизанчук із завидною наполегливістю готує і видає, досліджено проблеми відродження і розвитку рідної мови, культури, духовності,
показано політико-ідеологічні бар’єри на шляху українського державотворення,
проаналізовано причини нинішніх соціально-побутових труднощів, окреслено напрями поліпшення ситуації. Рефреном звучить заклик: полюбімо рідну мову, і нехай вона стане таким же державним і непорушним чинником, як прапор, як герб,
як гімн. Тоді можна говорити й про підтримку інших мов. Але коли є проблеми з
націєутворювальною мовою, яка дала назву державі, то тоді це надзвичайно тривожний факт. Не буде національного, не буде й державотворчого.
За масивом і скрупульозністю досліджень, гостротою й конструктивністю
висновків, практичною цінністю книги В. Лизанчука піднімають його, знаного і
шанованого генерала української публіцистики, за висловом професора Анатолія
Погрібного, на рекордну висоту – значно вище, ніж те вдавалося іншим. Унаслідок
темпераменту автора наукове письмо пристрасне, притягує до себе увагу навіть
тоді, коли ти в чомусь не згоден із дослідником. Водночас у ньому дуже відчутні
аналітизм, життєва мудрість і досвід, поєднані й гарячою вірою в істину. Недарма
багато вчених, письменників, громадських діячів заявляють, що В. Лизанчук заслуговує Державної премії.
“Таких мужів потребує нація”, – сказав про Василя Лизанчука словами Івана
Франка лауреат Шевченківської премії письменник Ярема Гоян. Серйозних, свідомих і статечних мужів, повних любові до свого народу і здібних виявляти ту
любов невтомною, тихою працею.
Життєпис Василя Васильовича – це духовний простір, та плодоносна нива, що
самотужки і зорана, і засіяна мудрим добром, що від материнської пісні, від перших
кроків у селі Ганеві – аж до нинішніх днів на відповідальній професорській посаді
завідувача кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка.
Висока публіцистично-педагогічна культура Василя Лизанчука формувалася у
сприятливому середовищі його національно свідомої родини, високоінтелігентних
учителів і багатющого розмаїття духовного життя покутського краю, а також його
яскравим і неповторним талантом, а найголовніше – багатолітньою повсякденною
наполегливою творчою працею.
Роман Андріяшко
Заслужений журналіст України
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ВІДЛУННЯ МУДРИХ СЛІВ ЗА СИЛУ КРАЩЕ
“… Ми нація подвижників. Жаль тільки, що так довго плодами нашої праці користалися чужинці, – і це нині дається взнаки. Золотий фонд України – її
люди, працьовиті, відважні, винахідливі”, – ці слова Михайла Гояна, мецената з
далекої Австралії постають у пам’яті, коли починаєш роздумувати, аналізувати й
підводити підсумки національних надбань українства в роки незалежності. На фоні
усіх складних і найгостріших проблем, лютих зловорожих дій супроти України,
світлим і життєствердним є переконання в тому, що серед мільйонів українців є
чимало тих, які глибоко переймаються долею своєї Вітчизни. Її сучасним і майбутнім. Вони взяли на себе нелегку й історично відповідальну місію відстоювати і
розвивати шляхетність нації, найвищих почувань кожного із української спільноти,
щоб не вихолостились душі і не заснуло сумління сучасного і нових поколінь, не
похитнулася віра у незнищенність українства.
У 1995 р. професор Львівського національного університету імені Івана Франка
Василь Лизанчук виступив з глибоким дослідженням того минулого України, яке
замовчувалося, спотворювалося на догоду чужинецьким правителям та їх прихвосням, з тим, щоб вбити в українцях будь-яке почуття національної гідності,
їх непокірний дух і споконвічне прагнення бути повноправним господарем своєї
землі. “Навічно кайдани кували: Факти, документи, коментарі про русифікацію
в Україні” – таку промовисту назву має ця актуальна праця, яка зразу ж здобула
широке визнання читацького загалу, студентської молоді, молодих українських
дослідників, а разом з тим озлоблення і ненависть українофобів різних мастей від
“собирателей земель” до комуністичних “турботливців” і “захисників”. Відмітаючи
й відкидаючи науковоподібну брехню і пропагандистське сміття, яким послугову
валися московські можновладці, більшовицькі шахраї та їх підручні для маніпуляцій масовою свідомістю, автору вдалося відкрити правду про століття так званої
дружби народів та технологію сучасної російської політики стосовно України.
Оприлюднені, проаналізовані до цього невідомі широкому загалу документи і
страшні свідчення показують як “брехня входила в історію і ставала істиною”
послушною волі і забаганкам гнобителів України, а з другого боку, В. Лизанчук
був чи не першим, хто так далеко і масштабно охопив проблему і зміг глибоко
проникнути у її значення і сутність.
“… Од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди!” – так розпочинав свої
студії автор. Написана у незвичній гостро публіцистичній манері історія колоніального плюндрування України і українства, брутального російщення українського
народу – строго об’єктивна, бо опирається на численні офіційні джерела та документи. Вона розкриває засади, чому і як великодержавна шовіністична пиха,
месіанські претензії, жадоба абсолютної влади, слов’янофільські шахраювання й
загравання були використані для безпощадного витоптування національної сутності
й духовності України. Названі якості є непохитними і незмінними у російській
політиці. Минулий бруд і сучасний шовінізм – все годиться для далекосяжних
цілей нині сущим московським політичним лідерам. “Оновлені” фальсифікації
відносин Росії з Україною продовжують сучасні російські “пророки” та офіційна
академічна публіка.
Автор має слушність, що вказує на російсько-більшовицький імперський симбіоз, який присутній у реалізації геополітичних претензій Москви, у роздмухуванні
гіпертрофованого великодержавного гонору та різних теорій про “колиску трьох
братніх народів”, їх “єдиний спільний корінь”, “слов’янську єдність”, “православ-
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ну спільність” й ін. Громадяни України початку ХХІ століття мають можливість
почути неодноразові озвучування цих “модернізованих” видумок, кличів, а то й
чорної брехні, які здійснюються зусиллями зовнішніх сил та їх прислужників з
числа доморощених “інородців”.
Вихід у світ книги В. Лизанчука був дуже на часі. У його творчості – ця подія започаткувала новий плідний етап дослідження й осмислення тих реалій, які
пов’язані з непростими процесами чіткого усвідомлення вартості реалій минулого і
сучасного. Ми стоїмо перед гострою потребою відповісти на питання, як таке могло
трапитися, що зробити аби позбутися врешті-решт як більшовицького варварства,
так і гнилих впливів імперської хвороби великодержавного хама.
Актуальність і неперехідне значення названого дослідження переконливо підтвердило повсякденне життя. У 1995–1996 рр. сторінки російської преси, яка широко розповсюджується в Україні, зарясніли “одкровеннями” старих і нових “пророків” і “оракулів”, які проливали сльози над забороною десятиліттями “відстоювати
російські інтереси”. О. Солженіцин заявив, що росіяни розучилися і не вміють себе
захищати, бо в усіх республіках, які відділилися “резчайший национализм, резчайший шовинизм. И никто его не порицает, даже все его приветствуют”. Великий письменник вирішив “обустроить Россию” за рахунок незалежності України, Білорусі
і Казахстану. Такі маніакальні плани відомого десидента, який договорився навіть
до того, що три четвертини України ніколи не були нею. Новоросія – Херсонська
і Одеська області – ніколи не були Україною, Мелітопольщина, Луганщина,
Донеччина теж, а Крим – і казати нічого. Українські вожді, мовляв, “потягнулися
творити велику державу будь-що”. І референдум у 1991 р. про українську незалежність, за розумінням Солженіцина, був “весьма фальшивым”. І це стверджував
той, хто б’ючи себе в груди твердив: “Я сам наполовину українець”. Названий захисник “єдиної і неподільної” не одинокий на російському політичному духовному
і академічному тлі. На початку 90-х рр. ХХ ст. московські церковні діячі, зокрема
митрополит Агафангел, підносили писання якогось М. Назарова, який перейнявся
захистом слов’янської культури і поставив його поруч з О. Солженіциним. Метою
його зусиль – довести недержавність української нації. Навіть Валуєвський циркуляр і Емський указ, виявляється, не обмежували користування українською
мовою. Вони тільки забороняли нею користуватися українським революційним
демократам. І захищали українські землі від поляків. На московській політичній
кухні і таке вариво можливе. Проблематичним видається невідання для подібних
авторів тих документів, які наводить В. Лизанчук. Вони широко розтиражовані у
засобах масової інформації. Треба нагадати про донос у МВС Російської імперії
губернатора Богговута, в якому наполегливо рекомендувалося учителів до земських
початкових шкіл в Україні залучати з “одних великоросів”, на посади інспекторів
народних училищ “винятково великоросів”, будь-якого учителя, схильного до українського руху, “негайно звільнити”, “втовкмачувати у свідомість молоді поняття
“єдиної і неподільної Росії”, роз’яснювати, що Україна означає “окраїну” і т. д.
Взагалі допускати до будь-яких посад людей, які коли-небудь, навіть у далекому
минулому, мали дотичність до українських прагнень, не слід.
Великодержавна ідеологія і імперська стурбованість російського імперіалізму стали домінуючою сутністю більшовицького тоталітаризму. Л. Троцький в
інструкції агітаторам, яких посилали в Україну, повчав: “Комуну, чрезвичайку,
продовольственные отряды, комиссаров-евреев возненавидил украинский крестьянин до глубины души. В нем проснулся спавший сотни лет вольный дух запо-
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рожского казачества и гайдамаков. Это страшный дух, который кипит, бурлит,
как сам грозный Днепр на своих порогах и заставляет украинцев творить чудеса
храбрости. Это тот самый дух вольности, который давал украинцам нечеловеческую
силу в течении сотен лет воевать против своих угнетателей: поляков, русских, татар
и турок – и одерживать над ними блестящие победы”. Більшовицький зверхник
інструктував як оббріхувати повстанців, патріотів, “поступово розстріляти всіх
петлюрівців, махновців і повстанців…”. Творці більшовицької імперії відривали
українців від їх духовної сутності і культури, зросійщували, виривали з корінням
із рідної землі, масово винищували у концтаборах і голодоморами. Мільйони людей
пішли на поталу комуністичному молоху. Чи є ще в світі такий народ, така країна?
Коли В. Лизанчук досліджує такі проблеми і прагне якнайповніше їх висвітлити й оцінити з позицій свідомого громадянина Української держави, він здійснює
важливу місію не тільки з’ясуванням болючих ран національної свідомості, а й
наголошує на важливості й необхідності засвоїти уроки із власної долі як окремих
українців, так і усієї нації. Це актуально, оскільки прагнення штовхнути українське суспільство у назадництво, у гірке минуле, приспати його совість і внутрішню
гідність, здатність тверезо оцінювати й розуміти своє місце і роль у сучасному світі
виказують внутрішні і зовнішні українофобські сили.
Василь Лизанчук виражає стурбованість й незаспокоєність тим станом, в якому
перебуває сучасна українська культура, освіта і мова. У виступах по радіо, телебаченню, в низці статей у газетах і журналах, в дискусіях він рішуче відстоює
неперехідні цінності української нації і національної держави. Реальність сьогодення така, що у дискусію доводиться вступати з титулованими авторитетами, які
за обов’язками свого офіційного становища мусіли б дбати про честь держави,
авторитет національних пріоритетів, належний стан державної мови. Українські
чиновники, ті, хто вважає себе елітою, академічні достойники своєрідно “вболівають” за розвиток державної мови, оскільки більше заклопотані поширенням і
захистом російської мови, яка в Україні насаджувалася століттями в умовах жорстокого лінгвоциду.
Сучасний український ринок майже на 90 відсотків заповнений книжками, які
поставляються із Росії. Оскільки північний сусід постійно “стурбований” станом
російської мови і російськомовного населення в Україні, то відповідного змісту література наповнює українські книжкові прилавки. Великі кошти виділяє російська
влада для інформаційної експансії і культурної агресії в Україну. Тому автор б’є
на сполох, намагаючись викликати відповідне занепокоєння у владних структур,
національної інтелігенції, усіх людей доброї волі. Йдеться про національну безпеку, престиж держави серед світової співдружності. Історія уже давно довела,
що ніхто у цивілізованому світі не виказує поваги до тих, хто ігнорує національні
інтереси, нехтує нагальністю й конечністю збереження й повнокровного розвитку
такого безцінного національного багатства як мова і культура.
Автор, як уважний свідок подій, як той, хто цікавиться болючими темами,
ставить перед собою нелегкі завдання – розкрити і пояснити сучасникам, що
відбувається. Допомогти їм проникнути у внутрішній зміст і сутність змін у духовній сфері. Сучасну європейську націю не може не хвилювати питання – хто
поверне мільйонам зросійщених українців підло вкрадену у них мову, доки ними
як маріонетками будуть маніпулювати різномасні політичні шахраї і політичні
пройдисвіти для забезпечення власних інтересів. Їх цинічна запопадливість перед
чужими панами, у бажанні вислужитися й відробити чужі срібняки, нехтування
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інтересами співвітчизників і Батьківщини ще й оплачується за рахунок громадян
України – платників податків. В якій сучасній державі можна знайти державних
мужів і політиків, які б так озлоблено виступали проти національних цінностей
(мови, культури, традицій у духовній сфері) і заповзято захищали інтереси чужої
держави, зловорожих до власної країни сил. Відчайдушний рейвах і політичний
гвалт роздмухуваний вальяжними вигодуванцями усяких партій і партійок напередодні парламентських виборів 2006 р., переконують в необхідності очищення
від цього болота українського політикуму і суспільного життя. В. Лизанчук про
це неодноразово наголошував у своїх дослідженнях. “За доброго дня, користай
із добра… за злого розважуй” – радив стародавній мислитель Еклезіяст. Час розкидати многість мудрих слів, бо “краща мудрість за силу”. Тож маємо знати тих,
хто падає ниць перед російськими бовванами, сподіваючись отримати хоч “півдулі”, хто гуртується в оскаженілі антиукраїнські шабаші під різними прапорами,
люто нападаючи на наше національне життя, державність, мову і культуру. Тому
стурбований автор взиває до небайдужих і будить байдужих. Обстоюючи нашу
духовність, національну гідність, можемо і повинні утвердити майбутнє народу,
незнищенність його національної сутності. Мусимо, як закликав Д. Донцов, виполоти бур’ян інтернаціональної погані і побороти темні сили з-під різних знаків.
Власне, розкриваючи гірку, але повчальну правду, В. Лизанчук наголошує на
тому, щоб наші почуття, знання і воля були підпорядковані цьому. “Кожен повинен
працювати для України так як уміє найкраще”, – писав Ю. Липа. Такий підхід
виразно виступає у творах В. Лизанчука. Він гостро викриває соціальну демагогію
і ретроградність тих, хто стає в елітарно-аристократичну позу, віддаляючи себе
від бід і потреб більшості народу, відриваючись зрештою від дійсності, важких
проблем повсякдення.
У 1996 р. В. Лизанчук виходить до читача з новою працею “Завжди пам’ятай:
Ти – Українець!”, яка охоплює чи не найскладніші процеси переходу від комуністичного тоталітаризму до посткомуністичного розвитку – 1989–1996 роки. Тоді
українське суспільство було захоплене стрімкою динамікою боротьби з відживаючим, старим номенклатурно-комуністичним охвістям й докладало великих зусиль,
щоб врешті ступити на шлях демократичного розвитку, завершити формування
новітньої української нації і вільної незалежної держави.
Дослідник, аналізуючи різноманітні реальності часу, наголошує: поступ
України підтверджує, що вирішальною силою суспільного розвитку є народ, нація (спільнота) і його сила є визначальною. При цьому очевидним є те, що ідеї
реалізуються тільки так, як це дозволяє психологія суспільства. Наука підтверджує,
що без зв’язку з суспільними матеріальними і духовними потребами ідеї самі собою нічого не варті й безсилі. Ця об’єктивна закономірність чітко проявилася і в
Україні, якій були вкрай потрібні ті історичні чи політичні постаті, які виражають
конкретні інтереси певних верств, соціальних прошарків.
Ведучи мову про головні ознаки і підстави національного життя й державо
творення, автор уникнув перераховування причин та їх наслідків для новітнього
суспільства, оскільки це був би безвідносний підхід. Натомість він прагнув розкрити внутрішні суперечності, які є всюди й існують об’єктивно, щоб сказати
наскільки може народ керуватися власною волею, як розчистити завали брехні і
фальсифікацій, упереджень і перекручень, які мали єдину мету переділити посткомуністичний простір, зокрема український, щоб інтенсифікувати експорт “єдінонєдєлімських ідей”, російщення, використання “п’ятих колон” і зрештою підрізати
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національні прагнення українців і проковтнути українські території. Вказуючи на
підривні дії ревнителів “русскості”, славянофільську ідеологічну тарабарщину,
кличі з-під червоних прапорів, різноманітних братооб’єднавчих “пророків” і “месій”, автор гостро наголошує на проблемі тих українців, які розгубили почуття
національної гідності, розтринькали в чужих сінях і челяднях, на чужинецькій
службі, у наймитському прислужуванні найдорожче, що є у кожної людини, як
творіння Всевишнього – почуття душевної осілості, впевненості духовного єднання
і найвищі відчуття – невід’ємності від Батьківщини. Короста малоросійщини, принизливі почуття нацменшості заганяють частину українських громадян у духовне
болото й сліпоту. В що це виливається? У спроби роз’єднати народ, розкришити,
роздерти державу, загнати суспільство у стан перманентної лихоманки. “Не цураймося роду свого”, – закликає дослідник, підтримуймо, дбаймо і оберігаймо його. Це
особливо важливо, бо були і є ті поміж народу, хто, будучи продажним наймитом
і лакузою, не тільки облизував чоботи свого пана, а й на догоду йому плюндрував
все своє, допомагав перетворювати власний народ у “недорікувате плем’я”. Як це
не прикро, але люди з такою психологією продовжують обіймати високі пости і
посади, виставляючи себе вичищеними, патентованими патріотами. Варто тільки
придивитись до численних кишенькових партійок і так званих політичних блоків,
щоб розглянути цю публіку зблизька. Вона витворює чорну, злу енергію “общечеловека”, для якого брехня і продажність – найвищий чин.
Ці та інші реалії і явища знайшли глибокий критичний аналіз у книзі “Завжди
пам’ятай: Ти – Українець!”. “Добро шукаймо у собі”, – підкреслює автор. Тільки
так можна позбутися всього того, що плутається і перешкоджає поступу України
до висот цивілізованої сучасної нації і держави. “Коли ми перестали гордитися
тим, що ми українці?” – таке запитання звучить зі сторінок названого дослідження.
Чому, поспішаючи за примарними цінностями, частина громадян України втрачає
або ж не хоче зберегти національну визначеність? Тільки переконані люди можуть
протистояти загрозам і наступам на самодостатність нації і державну незалежність.
Василь Лизанчук присвятив свою працю землякам – жителям Коломийщини,
борцям за незалежність України, тим, хто не змалів душею, не зігнувся у найважчу
годину, а проніс через лихоліття свідомість того, що він українець, а українська
нація – це “воля щось спільно творити”.
Українська історія переконує в тому, що принижувати і ображати велику націю, як і будь-яку – небезпечно. Тлумлення й придушування її почувань, найкращих, найжиттєвіших елементів незмінно запалює вогонь спротиву нових поколінь.
Можна змінювати чиновників, порядки і лозунги, ображати і заганяти у безвихідь,
дражнити народ сепаратизмами або ж розлогими обіцянками усіх благ, однак треба
пам’ятати усім, хто розраховує на політичні успіхи при цьому, що все це завжди
оберталося проти них нищівним гнівом мільйонів.
Окремі так звані українські політики впадають у страх та істерику, коли йдеться про те, щоб ті українці, які віддали найкраще у своєму житті заради свободи і
незалежності України, були належно і гідно пошановані Українською державою.
Натомість колишня продажна компартійна номенклатура, всі ті, хто обслуговував
есесерівський колоніальний режим, розкошує в незалежній Україні, отримує винагороду за “видатні заслуги” перед Українською державою. Безмежний цинізм
цієї прикрозвісної сили проявляється в тому, що вона продовжує чинити зло для
українства, національній справі. Людей з витертою душею не мучить сумління й
не допікає мораль. Проблема в тому, що антиукраїнські дії нових владик відби-
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вають у одиниці бажання зруйнувати й усунути віджиле, старе і нездорове. Гасне
ініціатива і почуття власної відповідальності, поглиблюється прірва між народом
і владою – небезпечний симптом. Зважаючи на такі процеси, В. Лизанчук у своєму дослідженні “Не лукавити словом” (2003 р.), як і у ранішому виданні “З-під
іга ідолів”, стверджує, що гарантом демократичного, цивілізованого розвитку
України є “національні уряди”. Очевидно, що тих бід і важких проблем, які переживає сучасна Україна, було б значно менше, якщо б уряди діяли національно
відповідально. Патріотизм, нагадує автор – “то важке ярмо”, яке доля поклала
на наші плечі, тому сьогодні подолання глибокої кризи в Україні й запевнення
чітких перспектив поступу полягає і в усуненні паразитуючих на національному й
державному організмі “бісів наших днів”.
Василь Лизанчук вважає, що “захоплююча сила всякої ідеї – в її непримеренності з ворожою ідеєю. Всі великі ідеї, які руйнували одну форму життя, натомість
творили нову, – були непримиренні”. У названій праці автор намагався неупереджено, з найвищим толеруванням фактів і свідчень дати вичерпну відповідь на питання,
чи відмовиться Росія від економічного поневолення України, коли нарешті Україна
буде мати свій національний інформаційний простір та стане повним господарем
свого життя і діяльності. Варто зауважити, що відповідь на непрості питання й
висвітлення затемнених і перекручених реальностей вимагали від автора, крім високого професіоналізму, громадянської мужності. Він не нав’язує своїх рецептів
гармонізації людських і міждержавних стосунків, а лише вказує на небезпеки, які
їм загрожують, на ті сили, які можуть і прагнуть спричинити “уніфіковане вариво”
замість національно розмаїтого світу. Тільки утвердження національної свідомості
здатне захищати від руйнівного впливу відцентрових глобалізаційних сил. Україна
мусить вибрати свій стратегічний шлях. Це може здійснити відповідально “лише
економічно міцна, національно гідна, патріотична і згуртована спільнота, організована у власній державі”. З другого боку – це гарантія того, що Україна не буде
віддана на поталу чужинецьким зайдам, доморослим шкурникам і душепродавцям,
не буде ніколи більше переживати “довічну трагедію Переяслава”, державного
терору проти українства з боку Росії. Державні мужі – гравці у політичну рулетку – мусять піти у небуття, щоб врешті-решт національна ідея запрацювала, а люди
перестали перебувати у страсі і невизначеності щодо завтрашнього дня, позбулися
зневіри й знеохочення, сформували у себе українськоцентристське мислення.
Автор, один із небагатьох українських аналітиків, так повно розкрив механізми тісної прив’язки й підпорядкування України глобальним інтересам, показав як
відбувається її пряме пограбування. Наявність неоколоніальних економічних зазіхань стала очевидною. Вона супроводжується, як вказує В. Лизанчук, потужним
пропагандистським наступом, ідеологічною агресією, брутальним втручанням у
внутрішні справи. Відбувається посилене прополіскування суспільної свідомості.
В якості виконавців залучаються як зовнішні політтехнологи і державні особи,
так і внутрішня політична нечисть, посередність, пихата сірість і притензійна
недолугість. Здійснювати таку чорну справу вдається порівняно легко оскільки
“український інформаційний простір, – вказує В. Лизанчук, – по суті не існує…”
Інформаційне павутиння, яким обплутано Україну, брутально порушує безпеку
українського національного простору. Ці та інші біди заважають відродженню
“національно-духовної аури”.
Певним підсумковим у дослідженні причин агресивної налаштованості і дій
російського імперіалізму стосовно сучасної України стала праця В. Лизанчука
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“Кайдани ще кують: Факти документи, коментарі про російщення в Україні”, яка
побачила світ у 2004 р. Ця праця охоплює величезний фактичний матеріал, який
дозволяє автору в стрункій логічній послідовності продовжувати проблематику,
порушену ним на початку 90-х рр. ХХ ст. Він докладно осмислює ті факти, офіційні і неофіційні документи, статистичні дані, живі свідчення, які розкривають
усі складнощі взаємин між Росією і Україною в сучасних умовах. Ці новітні російсько-українські відносини обтяжені, а часом спотворюються не тільки тягарем
минулого, але й наполегливими, цілеспрямованими великодержавними інтерпретаціями лужкових, жириновських, гризлових…
Президентські вибори 2004 р. в Україні викрили найбрутальнішу політику
втручання у внутрішні українські справи північного сусіда. Зайшлі політтехнологи, доморощені писаки, марнославні академічні челядники, продажні політичні
волоцюги і покидьки були залучені для того, щоб зберегти в Україні послушний
Москві прогнилий антинародний режим.
Дослідник вважає доленосним, “щоб не минуле формувало сучасний тип українця, а щоб сучасний українець був здатен формувати майбутнє”. Шанованою може
бути тільки та нація, яка сама поважає себе.
Ситуація вимагає від українців глибоко засвоїти трагічні уроки історії, щоб
викрити прагнення доморощеного політичного хама поєднатися з чужим, а також
зрозуміти, чому офіційна Росія шукає в Україні рецидивістів для досягнення своїх
цілей. Висновок В. Лизанчука про те, “що кількість недругів, які хочуть накинути
Україні кайдани, не зменшилася” – слушний і обґрунтований.
Наукова діяльність В. Лизанчука багатогранна і дивовижно результативна. Він
постійно тримає в полі зору найактуальніші проблеми новітньої історії України,
розвитку соціально-економічних і політичних процесів. Завдяки його дослідженням
появилася низка важливих і цінних праць, в яких порушуються питання розвитку
національної культури, державної мови, захисту української спадщини і духовності.
Важко знайти ту сферу сучасного суспільного життя, яка б не зацікавила
В. Лизанчука. Його високий професіоналізм і чітка громадянська позиція дозволяють йому виважено розв’язувати найскладніші наукові проблеми.
Очевидно, що його вклад в національну науку і публіцистику неможливо
оцінити одноразово. Новітні публікації, які вийшли з-під його пера, вимагають
масштабного вивчення. Велика працелюбність, близкість до інтересів широких
верств, патріотизм і принципова національна позиція, нагромаджений масштабний
фактичний матеріал дають можливість досліднику компетентно відповідати на
гострі питання, які хвилюють сучасне українство.
Микола Рожик
Кандидат історичних наук,
доцент Львівського національного університету
імені Івана Франка

ЗІ ЩИРОЮ ВДЯЧНІСТЮ ТА ПОВАГОЮ…
Ще в далеких 60-х роках було моє перше знайомство з Василем Васильовичем
Лизанчуком як студентом факультету журналістики. Факультет був одним з наймолодших в університеті і, стаючи на ноги, набував форм виразно ідеологічної
структури. Тут не було якихось своїх традицій, які ще зберігалися на багатьох інших
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факультетах, тому порівняно легше насаджували авторитаризм, політику “класової
пильності”, багато підступного та антилюдського, про що ми поволі забуваємо.
Сильна психологічна служба Кремля, секрети якої ще довго зберігатимуть під
сімома замками, посилено розробляла стратегію і тактику, застосовуючи ефективне
старе і щоразу придумуючи нове, спрямоване на творення “нової людини”, послушної маси, яка піддається контролю, здатна демонструвати відданість панівній
ідеології і перебувати під постійним самоконтролем, а також добре запам’ятовувати
усі “не”: не заперечуй ортодоксам, не ходи до церкви, не демонструй своєї віри
в Бога, навпаки, викидай Бога з серця і викидай його із сердець інших, зривай
хрести і хрестики, не жди сподіваної волі, а ще – будь пильним до класових ворогів, палай ненавистю до українського буржуазного націоналізму, шануй “старшого
брата”, постійно дякуй йому за визволення і в усьому визнавай його першість.
А про твоє щастя подбає партія і рідна влада. Цього не тільки навчали. Були
рафіновані способи, щоб отруювати душу, стирати з пам’яті історію роду, нації,
втискувати у підсвідомість нові соціальні стереотипи. Запустили вірус сексотства,
витворили чимало “комісарів”; масу постійно селекціонували, дбали, щоб скрізь
були “свої” люди, часто робили “чистку” – виключали з інститутів, визначали,
де можна працювати спеціалістам з вищою освітою. І кожний мав чогось боятися,
постійно звіряти своє життя з “лінією партії”.
Метою такої системи, як про це писав ще Іван Франко сто років тому, характеризуючи авторитаризм Росії, є насамперед знищення в душах національного
почуття. Таке руйнування доходить до глибини душі, не вносячи до неї нічого, як
казав наш великий публіцист і політичний психолог, “крім бридкості, гнилизни і
деморалізації”.
Суспільство мало бути структуроване так, як цього вимагає тоталітаризм.
Визначилася ієрархічна драбина, що вдало зафіксовано у фразах – “русскій партєйний”, “русскій беспартєйний”, “східняк партійний”, “східняк безпартійний”;
“местные” уже посідали останні місця. Свої винятки тут, очевидно, були, але для
особливо “пошанованих”.
Це була атмосфера, у якій українці мали здобувати освіту, ставати на ноги,
працювати, реалізувати себе. На факультет прийшли хлопці і дівчата, які переважно мали стаж роботи на підприємствах, пізнали життя в армії, сиділи на стільці
“підручних партії”, коли треба було абсолютно все погоджувати з “розумом, честю
і совістю епохи”. Це з одного боку, з другого – багато з них були з районів, де ще
кровоточила пам’ять про бійців УПА, тюрми, Сибіри, про насильницьку колек
тивізацію, де активною була діяльність войовничих атеїстів. Хтось заломлювався
більше, хтось менше, хтось тримав дулю в кишені, але до честі багатьох журналістів
треба сказати, що, будучи стиснутими, як та пружина, вони у доленосний для народу час випрямилися і твердо стали на ґрунт державницьких ідеалів. Нелегко було
їм, журналістам, у ті роки, про що відверто і щиро розповідає Василь Васильович
у своїх багатьох публікаціях.
І в тих розповідях відбито життя-буття не лише одного конкретного журналіста,
а цілу епоху, вагання, роздуми, іноді болісні, кількох поколінь нашої інтелігенції.
У сфері журналістики працювати було нелегко, але й тим, хто працював з майбутніми журналістами, часто доводилося сутужно – деякі мали серйозні неприємності,
навіть позбувалися посад (очевидно, на ґрунті неблагонадійності), іноді було таке
відчуття, що ходиш по лезі бритви: контроль над тобою і постійний контроль над
собою. Як згадує професор Іван Денисюк, про тих педагогів з філологічного, кому
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доводилося працювати на журналістиці, говорили – очевидно, не вголос, – що вони
перебувають на засланні.
Мені, викладачеві кафедри української мови, яка з іншими працівниками – проф.
Ю. Редьком, доц. І. Ощипко, ст. викладачем М. Лимаренком – забезпечувала на
факультеті журналістики читання мовознавчих дисциплін, було приємно працювати
з курсом, де навчався молодий Лизанчук. Хоч я мучила студентів різними диктантами, контрольними роботами, змушувала шукати помилки в газетах і докладно
їх аналізувати, ніколи не відчувала якоїсь протидії. Ми себе взаємно розуміли: у
час, коли йшов повільний і для пересічного ока не завжди помітний процес змосковщення, коли, з одного боку, начебто говорилося про чистоту мови, а з другого
– нічого не робилося для подолання такого загрозливого явища, як суржик, що мав
бути своєрідною формою переходу до російської мови, коли дозволено було навіть у школах звільняти учнів від вивчення мови корінного населення, коли окремі
студенти вимагали, щоб їх звільнили від вивчення цього предмета і на факультеті,
коли в університеті читання багатьох курсів переводили на мову міжнаціонального
спілкування, – повагу до рідної мови, турботу про збереження її питомих ознак,
синівську любов до неї важливо було виявляти ще й тим, щоб досконало її вивчати,
пізнати лексичне багатство, граматичні закони, виявляти її скриті можливості та
активізувати їх – і цим ставити заслін інтерференційним явищам.
І серед тих, хто не лише зберіг любов до рідного слова, наполегливо працював
над пізнанням його секретів, постійно підвищував рівень мовної культури своєї
і свого оточення, а й відточував своє перо, утверджуючи рідну мову, трактуючи
українську мову як прапор національної екзистенції, інтерпретуючи в численних
публікаціях соціально-політичні аспекти її функціонування, одне з перших місць,
безперечно, належить професорові Василеві Лизанчукові.
Наше знайомство поновилося вже тоді, коли Василь Васильович і я вже на
постійно перейшли працювати на факультет. Молодий, енергійний, перспективний кандидат педагогічних наук, недавній відповідальний працівник ІваноФранківського обласного радіо, новий викладач кафедри преси, якою керував
проф. Володимир Здоровега, вніс живий струмінь у факультетське життя. Він
відразу природно вписався в колектив, багато працював зі студентами, як наставник організовував пізнавальні екскурсії, поїздки для вивчення історії Карпатського
краю. Ініціативний, завжди у пошуках нових форм роботи з молоддю, Василь
Васильович фігурував не лише на факультеті, а й в університеті як один з найкращих педагогів. Інститут наставників був під постійним контролем. Викладачі
мусили організовувати політзаняття, різні т. зв. виховні заходи, бути присутніми на
всіх студентських зборах, відвідувати гуртожитки і навіть проводити там додаткові
заняття – і постійно звітувати на засіданнях кафедри, на зборах колективу; говорилося про це дуже серйозно у різних звітах, викладачі брали соцзобов’язання, де
мав бути й цей пункт. Пам’ятаю, що і я, за добрим прикладом – адже не хотілося
пасти задніх – багато працювала зі студентами, організовувала вечори, екскурсії,
їздила з ними до Києва, Ленінграда.
Наставали нові часи, з’являлися публікації про сатанинські знущання над
тисячами людей в есесерівських катівнях, документи, від яких морозило душу,
входили у свідомість поняття “розстріляне відродження”, “геноцид”, “мововбивство”, “голодомор”, “Холодний Яр”, “Биківня”, “Катинь”… У суспільстві бурлило,
пробуджувалася пам’ять, не один прокидався з летаргійного сну, починав шукати
відповіді на безліч запитань. Василь Васильович належить до тих, хто твердо ви-
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значив свої позиції в державотворчих процесах, беззастережно прийняв сакральне
гасло, яке ще Франко чітко сформулював для нас усіх – “Нам пора для України
жить!” – і яке сотні тисяч українців прийняли як імператив. І хоч ці слова засудили на забуття, вони жевріли в душах багатьох українців і в роки утвердження
оновленої Держави стали для них внутрішнім наказом. “Я вже не зміг би поіншому”, – якось у хвилини, коли особливо агресивно поводилися українофоби,
казав Василь Васильович.
У праці невтомний, невсипущий, завзятий, завжди в голові рояться ідеї нових книг, статей. Пам’ятаю, з яким особливим піднесенням писав книгу “Навічно
кайдани кували”. Попрацювавши в архівах, колишніх таємних т. зв. спецфондах,
приходив на кафедру, щиро радіючи, коли вдалося знайти новий факт, докопатися
до суті справи, уточнити деякі моменти, дати добрий коментар. Не боявся показати
діяльність чиновництва рідного університету, його підступність, лизунство перед
“властьімущими”, коли йшлося про насаджування “партійної лінії” на знищення
українства. Як педагог, особливо гостро сприймав наслідки, які спричинив українському народові лінгвоцид через освіту, на багатьох фактах показавши і фахово пояснивши природу цієї надзвичайно підступної форми нищення українців.
Тисячі дітей, позбавлені живильних струменів рідної мови, не могли розвинутися
в повноцінні особистості, витворилося кілька поколінь напівмовних, роздвоєна
душа котрих не знала, якого берега триматися. Україна втрачала дітей, натомість
зростало “русскоязычное население”, п’ята колона, яку на українських землях
дбайливо плекали кілька віків, поповнювалася помосковщеними українцями, за
вдалою Франковою назвою “українорусами”, серед яких було чимало особливо
агресивно настроєних проти свого рідного. В одних спрацював генетичний код, у
других – прищеплений вірус відступства.
І прикро було спостерігати, які труднощі доводилося професорові долати, щоб
знайти т. зв. спонсорів і в ті нелегкі часи видати цю добру і потрібну книжку. Тут
допомогла наполегливість, уміння докласти, як і в усьому іншому, за що береться
Василь Васильович, максимум зусиль, щоб домогтися свого. Книжка відразу здобула визнання серед нашої громадськості, про неї багато сказано і написано, лише
шкода, що її не переклали хоч би на російську, щоб наш “старший брат” пізнав
правду про себе, не був захоплений лише своєю імперською величчю, а зрозумів,
що українство величина, з якою не можна вже не рахуватися.
Василь Васильович легко сходиться з людьми, якось інтуїтивно натрапляє
на однодумців. Про один з таких випадків хочу згадати докладніше. 1995 року
ми разом поїхали на Міжнародну конференцію “Мова і культура”, яку щорічно
організовує Фонд імені Сергія Бураго у Києві. Конференція справляла якесь гнітюче враження: програма видана російською мовою, більшість учасників навіть
не робила спроби виступати державною мовою, відчутна її ігнорація, намагання
демонструвати вищість “старшобратської” мови і культури. Василь Васильович
підходить до мене, пригнобленої, чужої в омріяному дідами і батьками рідному
Києві, знайомить мене з каталонцем Севастієм Жанерасом – представником нації,
доля якої в боротьбі за свої права жити під сонцем, а не в тіні іншої, у багатьох
моментах подібна до нашої. І моментально публікує відгуки в пресі, налагоджує
листування з новим знайомим. Така оперативність і живий відгук на події, які
хвилюють ученого, ще одна його характерна риса.
На початку 90-х років була створена нова кафедра радіомовлення і телебачення,
і її керівником призначено Василя Лизанчука. Створення цієї кафедри піднімало
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статус насамперед факультету: адже в радянський час факультетові була відведена
роль готувати спеціалістів для т. зв. низової преси – для районних газет і багатотиражок. Якщо хтось і вибивався на вищий щабель, то це радше були винятки.
Новопризначений завідувач з головою пірнув у нову справу – навчальні плани,
навчально-методична документація, обладнання кафедри, на що були витрачені
особливо великі зусилля (тоді ще все “діставали”). У багатьох справах добрим
помічником завідувача стала ст. лаборант кафедри Світлана Дмитрівна Романюк,
у якої завжди в порядку була документація, яка дбала про затишок на кафедрі.
Молода кафедра набирала сили, розробляли нові курси, розгорталася наукова
робота. Кафедра не лише на факультеті, а й такого профілю в Україні видає збірник, який має статус ваківського. І все це завдяки великим зусиллям керівника,
його організаційному хисту, авторитетові. Можливо, не все ще вдалося зробити,
можливо, не завжди ініціатива завідувача дістає належну підтримку. Слабим місцем
залишається робота навчальної телерадіолабораторії, яка ще не стала центром, де
студенти могли б реалізувати свої творчі задуми. Хоч й тут завідувач уміє якось
латати діри. Добрим прикладом є хоч би щорічне проведення творчих конкурсів
робіт студентів 3–4 курсів, які спеціалізуються на кафедрі. Завідувач гарно це організовує, щиро радіє, що такі роботи з’являються, шукає гроші на премії, йому не
байдуже навіть те, який вигляд матимуть грамоти, що їх будуть вручати студентам.
Я вдячна Долі, що в роки своєї життєвої осені працюю на цій кафедрі, маю
вирозумілого шефа і шанованого Колегу.
І ніколи з моєї пам’яті не зітреться, Василю Васильовичу, Ваш добрий чин,
який був рятівним для мене у дуже складній життєвій ситуації, що виникла наприкінці 1980-х років. Чоловік тяжко хворіє на серце, вночі прислухаюся, чи ще
дихає, безконечні лікарні, його може врятувати складна і дорога операція. Мені
також лікарі радять операційним способом підправити своє здоров’я. Чорно-сіра
смуга… а тут – букет проблем з годинами на кафедрі мови ЗМІ, де я працювала з
1973 року і якою навіть дванадцять років завідувала. Годин мало, я пенсіонерка,
отже… І нікому поскаржитись на свої проблеми, на факультеті якась невизначеність з деканом, якесь тимчасове “бездекання”, кожен має своїх справ по вуха. І
нема кого просити, й не дуже вмію та й не люблю це робити. Шукаю можливостей десь працювати поза університетом. Рятівну соломинку все-таки Бог посилає:
бл. п. професор Ярослава Закревська пропонує мені роботу у відділі мови Інституту
українознавства. Вагаюся, бо таки люблю педагогічну роботу, звикла до неї. І тут
руку щирої допомоги подають члени новоствореної кафедри радіомовлення і телебачення – професор Іван Крупський і доцент Зенон Дмитровський. А завідувач
кафедри професор Василь Лизанчук на Вченій раді факультету заявляє, що має
години і на ці години бере мене. Такі речі не забуваються, шановний Колего, і хай
Доля сторицею відплатить Вам за це.
За Вашою доброю порадою я взялася доробляти свій курс лекцій “Мовотворчість
журналіста в інтерпретації Івана Франка”, який я читала як спецкурс наприкінці
1980-х років і видала 1994 р. окремою брошурою. Упродовж цих двох останніх
років я переробляла, доповнювала, поглиблювала, з’являлись нові імпульси для
трактування Франкових лінгвістичних поглядів, рефлексії. Мені, наприклад, стало абсолютно ясно, що Франко у нашій культурі перший видатний український
мовознавець, який, як ніхто інший до нього, зумів охопити найрізноманітніші
питання, що стосуються суті мови, можливостей Слова, і визначити особливості
функціонування української мови в умовах бездержавності, вибудувати стратегію
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і тактику її розвитку. Тут мені вдалося розробити цікавий курс “Культура усного
мовлення”, працювати над такими важливими темами, як “Екологія українського
слова”, “Українське усне публічне мовлення”, створити з колегами комп’ютерну
програму на підтримку “Антисуржика”, видати посібники, словники.
Люди не завжди обирають однакові засоби, щоб досягти поставленої мети, домогтися задоволення своїх амбіцій, стають іншими, піднявшись на вищий щабель
суспільної драбини. Іноді, охоплені заздрістю, забуваючи про божеське в людській
подобі, не зупиняються ні перед чим, щоб допекти до живого тому, хто чимось не
вгодив чи не подобається (як кажуть, “жаба когось розпирає”). Чого-чого, а заздрості
у нашого Ювілята немає, навпаки, його ціхує доброзичливе ставлення до людей;
високі посади, звання – завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор,
заслужений журналіст, академік Академії наук вищої школи України, лауреат премії імені Івана Огієнка, урядові відзнаки – не внесли в його душу марнославної
гордині; він любить порадитися, а часто на засіданні кафедри, коли йдеться про
важливі питання, не боїться сказати “а, може, я помиляюся” (до речі, не в усіх начальників доводилося мені чути подібні слова). Професор Лизанчук уміє шанувати
самодостатність у людях і плекає її у собі, пізнав сенс життя у праці і в любові до
найціннішого – самого життя. У Василя Васильовича виокремлюється дуже важлива
риса – вдосконалення, яке виявляється в усьому: вдосконалення публіцистичного
пера, педагогічної діяльності, розширюються наукові горизонти; професор виступає
на багатьох конференціях, його запрошують у спеціалізовані Вчені Ради, просять
опонувати, керувати науковими роботами; він став бажаним гостем у багатьох редакційних колективах, його знають і поважають у наших високих урядових кабінетах.
І сьогодні, шановний Ювіляте, коли ще раз зважуєте свою життєву ходу, виносячи на суд людський не лише своє життя, своє “Я”, а й певним чином віддзеркалену епоху кількох поколінь, коли розмірковуєте над своїми кроками з багатьма
– друзями, симпатиками (навіть не боїтеся запрошувати до бесіди і заздрісників),
коли пропонуєте і нам, які на якомусь відрізку дороги були поруч з Вами, критично
глянути і на свій поступ по своїй життєвій стежині, зичу, щоб у своїй твердій ході
Ви не знали втоми, щиро бажаю, щоб ніколи не втомлювалася Ваша рука і було
легким Ваше перо, а із серця, скріпленого любов’ю до рідного краю, й далі йшли
ті найпотрібніші слова – здорові зерна, які ще довгі роки багатим урожаєм-плодом
вінчатимуть Вашу працю.
Олександра Сербенська

ВАСИЛЕВЕ ПРАВО НА ПРАВДУ
Мабуть, то був уже 1989 рік… Весняний, сонячний день… Саме завершився міський мітинг, на якому промовці пристрасно, щемливо говорили про нашу
Батьківщину, про її близьке осяйне майбутнє, в якому імовірно зможуть пожити
ще сьогоднішні українці…
Ми з Василем Лизанчуком випадково знайшлися поглядами і, як звичне, земляки рушили один одному навстріч.
Міцний потиск рук, обов’язкові для покутян і гуцулів вітання-запитання: ци
миром? ци дужі, пане-брате… Ну, і як? Революція! Як нам, інтелігенції, бути далі?
Промовляти на мітингах – це хліб політиків, а що робити нам? Вдавати, що нас
те не стосується, а чи… Що ти думаєш з цього приводу? А що ми можемо? Ми
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дещо можемо – насамперед відкрити народові правду, яку понад сімдесят років
ховали від нас, розбавляли кривдою… Маємо право на правду? А хіба не це було
головною фабулою щойно проведеного мітингу? Чи зрозуміють твою незвично розчинену навстіж душу? Та якщо хочеш бути собою, то вихід тут один: закочувати
рукави й братися до праці… Страшно? Безумовно, страшно… Ще ж невідомо,
чим закінчаться ці мітинги – он скільки анекдотів ходить про те, що Москва лише
попустила повідок… Українці ще в багатьох поколіннях здригатимуться на згадку
про московську “українізацію” у 20-х роках. Та працювати все одно треба. Будемо?
Будемо! Ну то й будьмо!
І в очах приятеля – і затаєний острах, і біль, і твердий полиск, і упевненість,
що зможемо (й зобов’язані!) і ми внести свою дещицю у справу відродження свого
краю.
Я знав не з чужих слів про дивовижну консервативність університетської професури (чи гріх, що в студентські роки в душі з належним пієтетом сприймав аж
двох-трьох викладачів, а з нині сущих – чесного, ґрунтовно знаючого свій предмет Нечиталюка Михайла Федоровича?). А тому, признаюся, не сподівався аж на
такий, як би це точніше сказати, вулканний творчий вибух свого земляка. З висот
сьогоднішнього дня виглядає, що потужний творчий спалах Василя Лизанчука був
далеко не спонтанним, і ті його книги, які сьогодні роблять честь українській науці,
політичній публіцистиці, були також своєрідним підсумком всього попереднього
найчастіше трагічного життя як окремої особистості, так і країни, життя, про яке,
нарешті, можна було чесно оповісти.
Цікаво, що фрагменти тієї пам’ятної розмови я стрів пізніше у книзі Василя
Лизанчука “З-під іга ідолів” (розділ “Від порога батьківської хати”).
Не новина, що Лизанчукова ґрунтовна дослідницька, публіцистична праця
про міжнаціональні стосунки українців з сусідами “Навічно кайдани кували”
(1995 р.) зробила б честь навіть найвідомішому у світі політичному світилу. Дуже
шкода, що її вартості у розвитку й формуванні громадянської думки в сучасному
українському суспільстві й досі належно не поціновані, і ще головніше – не спопуляризовані серед народу.
І взагалі, міжнаціональні стосунки висвітлені в світовій історії або ж слабо,
або ж кращі дослідження цієї теми були просто недоступними для нас, українців.
Не сприяли, як на мене, ґрунтовнішому дослідженню цієї важливої міжнародної
проблеми і т. зв. “хельсинські угоди”, які вивищили права людини над правами
народу, нації. Мабуть, першими мали бути таки захищені права конкретного народу, а вже потім відкривайте шлюзи людям без національного коріння, всім отим
брехливим космополітам – “інтернаціоналістам”, які насправді або дбають лише
про власну вигоду, або ж працюють на загарбника, лицемірно прикриваючись
“правами людини” як от бандит бандитським “дахом”. “… Права і свободи людини
не повинні нівелювати, зневажати права і свободи нації на її історичній території.
Немає Батьківщини без свободи і свободи без Батьківщини, але без свободи нації
забезпечити права людини неможливо”, – резонно стверджує Василь Лизанчук
у монографії “Не лукавити словом” (розділ “Розвиваймо національне розмаїття
світу”).
Як на мене, попереду ще часи, коли Європа тяжко відхаркуватиме ці “права”,
нав’язані їй представниками “спекулятивного капіталу”.
З іншого боку, ні Євросоюз, ні НАТО, ні ООН досі так і не дали належної
оцінки хапальним, загарбницьким навичкам окремих країн, зокрема й Росії. І як
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результат: наша північна сусіда сьогодні є явним дестабілізуючим фактором не лише
на Євразійському континенті. Принаймні проти України вона чинить приявно на
очах світу як розбійник, маніпулюючи газовим чи нафтовим краником, забороняючи ввіз тих чи інших товарів і т. д. В усіх безчинствах, що чиняться сьогодні в
Україні “януковичами” та “вітренчинками”, стирчать одні й ті ж московські роги…
Про це Василь Лизанчук теж невтомно нагадує у своїх працях. Він наголошує
прямо й непрямо: будуючи нові стосунки з сусідами, українці не мають права перед
суперечливими питаннями соромливо ховати голову в пісок. Розмову треба починати з того, що Росія чи Польща стосовно України первісно є загарбниками. Слово
“загарбник”, безумовно, не подобається сусідові. Воно не подобається і нам, але
не сказавши його, ми й далі будемо прикуті до галери з подвійними стандартами.
Також, признавши згідно з міжнародними документами сучасні межі України,
ми не повинні ховатися з тим, що ніколи не забудемо про насильно одбатовані від
України-матері Кубань, Вороніжчину, Берестейщину, Лемківщину, Холмщину,
Надсяння…
І якщо сьогодні високопоставлені недоумки (як інакше назвеш чужоземців,
які за десятиліття перебування в Україні не здатні вивчити її мови, що мало б
бути обов’язковою умовою отримання українського громадянства), явно заохочені
московськими неуками, намагаються на нашій Батьківщині цілковито зросійщити
окремі регіони, де українськими залишилися б хіба географічні назви, то їм треба
нагадати: ми, українці, маємо право показати таким кріпакам на двері, і хай вони
не сподіваються, що ми цим правом не скористаємося…
Такий висновок проглядає із праць видатного педагога, науковця і публіциста,
академіка Василя Лизанчука.
Не стану перелічувати весь творчий здобуток пана Василя. Він вагомий. На
992 сторінках монографії “Кайдани ще кують” об’єктивно висвітлено українськоросійські взаємовідносини, розкрито московську лиходійність довготривалої асиміляції українців, осмислено нинішні методи і форми російщення, а також американізації та африканізації українського суспільства, окреслено шляхи подолання
морально-психологічних, політико-ідеологічних наслідків колишньої і сучасної
агресивної антиукраїнської політики, зосереджено увагу на проблемах формування
державницького мислення, національної свідомості, патріотизму, глибокої моралі,
духовності, громадянської гідності, самоповаги, утвердження української України.
Щиро жалію, що ми, українці, сьогодні живемо в злиденній країні, толеруємо
злиденних, патріотичних на словах, а насправді злодійкуватих і безмізких вождів,
не здатних берегти і розбудовувати Україну. В таких умовах годі й мріяти про
те, що книжки Василя Лизанчука дійдуть до пересічного читача в усіх областях
України. А яка була б велика користь, якби ці праці прочитали тисячі земляків
наших, обдурених промосковськими лжеісториками та пропагандистами, спеціалістами з перекручень та перебріхування української історії, з приниження, осміяння
її славних синів…
І ще одне: здається, якби ми, кожен, ставилися до свого громадянського
обов’язку, як ставляться особистості на кшталт Василя Лизанчука, то в Україні
сьогодні була б інша, світліша ситуація…
Василь Стефак
Член Національної спілки
письменників України
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ВИСОКИЙ ЧИН
ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ,
ПОРЯДНОСТІ, ПАТРІОТИЗМУ
Вивчаючи підшивки української періодики та наукових збірників дорадянської
доби, як також і часописи української діаспори попередніх десятиліть, ретельний
дослідник не може не помітити однієї промовистої деталі: на сторінках цих видань надто рясно подавалися публікації нарисового і рецензійного характеру. Це
здебільшого розповіді про тих, кого сучасники (та й ми тепер, за їхнім прикладом)
називали подвижниками національної ідеї, виразниками народних дум і устремлінь,
невтомними сівачами на українознавчій ниві, а то й просто – скромними ратаями
на науковому (літературному, освітньому, культурологічному, журналістському,
видавничому, редакторському тощо) полі.
Що вже говорити про різноманітні за жанрами і обсягом матеріали про новинки українського друку. Вихід у світ, скажімо, української книжки кожна проукраїнськи налаштована редакція прагнула показати як подію, до якої мав бути
прилучений кожний свідомий український громадянин. Бо йшлося про видання,
які піднімали народ з колін, спонукали його думати, навертали до замулених духовних криниць, з яких зманкурчені, зденаціоналізовані, принижені антиукраїнською
владою земляки діставали відповіді на вічні наші запитання: хто ми, чому ми такі,
що з нами сталося і хто в цьому винен?
Прикро, але в наш розбурханий, розтривожений, до абсурду зпрагматизований
час, позначений суцільним розчаруванням усіх верств українського суспільства
через чергову (вже вкотре!) продажність, аморальність і особистий егоїзм політичної еліти (як з лівого, так і з правого берегів), її мало чи не суцільною корумпованістю, означені вище кращі риси української журналістики якось непомітно
відійшли на задній план.
Сказати публічно, без каменя за пазухою, добре, щире слово про колегу, вчасно
помітити й непідробно порадіти за його відкритий і чесний громадянський вчинок,
за його справді вартий уваги новий творчий чи науковий набуток, залучити цей
набуток у коло обсервації своїх професійних інтересів, зрештою, просто підтримати добрі наміри ближнього – це вже стає, на жаль, позицією, на яку здатний
далеко не кожен.
Промовчування, непомічення в такій ситуації – це ще якось можна виправдати за умов, коли доведений Українською державою до стану зубожіння чесний
український інтелігент змушений підробляти ще на двох-трьох роботах, окрім
основної, аби прогодувати сім’ю, – де вже до уважного й системного читання розлогих друкарських новинок чи пак підготовки на громадських засадах ґрунтовних
рецензій, які ще потім доведеться самому й “прилаштовувати” десь для друку. А
от підозріле вишукування червоточини, негативу чи якогось недотягу, викликане
все тим же задавненим малоросійським принципом “мені погано від того, що тобі
добре” й озвучене обережно у вузькому колі “однодумців”, – це в нашому, біля
науковому, колі зустрічається куди частіше...
Коли ж до цього додати ще мимовільне ствердження в останні роки ганебної
практики підписання готових текстів різноманітних рецензій, на творення яких у
знаних і початкуючих “рецензентів” хронічно не вистачає часу, написання їх за
умови дотримання прагматичного принципу “ти – про мене, я – про тебе”, через що
годі говорити про такі давні чесноти українського інтелігента як принциповість і по-
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рядність, тоді тема високого чину ученого, громадського діяча, педагога, викладача,
його відповідальної місії перед суспільством і часом стає як ніколи актуальною.
Такі нестандартні думки навіялися авторові цих рядків у конкретиці наближення несподівано поважного ювілею побратима за духом і устремліннями, відомого українського вченого і громадського діяча Василя Васильовича Лизанчука й
написання на його честь цього невеликого есею.
“...Учи неложними устами сказати правду” – так назвав передмову до однієї з
найновіших і найфундаментальніших книг Василя Лизанчука “Кайдани ще кують”
відомий український історик Ярослав Дашкевич. Назвав влучно, переконливо,
правдиво. Бо своїм багатогранним, насиченим добротворчими справами життям
Василь Васильович давно вже довів, що має право саме такими устами учити інших
говорити правду. Говорити колегам, друзям, студентам, десяткам тисяч читачів своїх
актуальних книг та статей, сотням тисяч українських радіослухачів і телеглядачів
у своїх численних радіо- і телепередачах, у щоденному спілкуванні зі знайомими
і незнайомими людьми. І говорити так, аби тобі вірили.
Обґрунтовуючи високий чин професії журналіста, редактора, видавця через
формулу трьох “П” (професіоналізму, порядності і патріотизму), у конкретиці прикладів із життя наших сучасників, я давно вже називаю своїм студентам прізвище
цього сивочолого, доброго і щиросердного з обличчя львівського професора і журналіста. Спробую крізь призму цих трьох ключових слів обґрунтувати свій вибір.
Професіоналізму в журналістиці, а згодом і в журналістикознавчій науці,
Василя Васильовича вчило передусім життя.
Хто вступав вчитися “на журналіста” в 60–70-ті роки минулого століття на
два єдині тоді в Україні журфаки – Львівського і Київського університетів, – той
добре пам’ятає, як неохоче приймальні комісії розглядали документи від вчорашніх
десятикласників, яким низьким був їхній відсоток серед однокурсників у студентській аудиторії. Тепер розумієш, що в цьому був неабиякий сенс. Адже журналіс
тика, як влучно сказали класики-журналісти – це життя. І щоб “списувати”, за
висловом Тараса Шевченка, це життя, його треба глибоко пізнати і, зрозуміло, не
з підручника. От і надавали тоді на факультетах журналістики перевагу тим, хто
вже пройшов життєві університети – молодим і талановитим провінціалам, які вже
встигли попрацювати на виробництві в місті чи селі, вчорашнім армійцям.
Юний випускник сільської десятирічки з чарівної Коломийщини пройшов на
початку добру школу своєї “районки”, куди дописував ще з восьмого класу і куди
запросили його коректором, згодом – кореспондентом, завідувачем відділу сільського господарства. Затим була тривала в часі праця на різних журналістських посадах
в обласній газеті “Прикарпатська правда”, на обласному та республіканському
радіо (в ранзі власного кореспондента Українського радіо по Івано-Франківській
області). Журналістську освіту здобував заочно вже після служби в армії.
У науку Василь Лизанчук прийшов уже в зрілому віці. Кандидатську захистив
після сорока, а докторську – після п’ятдесяти прожитих літ. Але саме ці роки,
насичені результативною працею безпосередньо в газетному, телерадійному цехах,
давали йому право посісти в молодому українському журналістикознавстві своє
вагоме місце. Місце непересічного й авторитетного вченого, теоретичні й методо
логічні розробки якого базувалися не на компіляції вже опублікованих кимось
джерел, а на глибинному вивченні й узагальненні журналістської практики, безпосереднім учасником і творцем якої він був і залишається понині.
Професор Лизанчук – один з тих учених, який своїми численними науковими
працями сміливо поламав стверджуваний протягом десятиліть совєцький стерео-
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тип наукового тексту, як особливого виду писання, що створювався за принципом
“чем непонятнее, тем научнее” (за словами героя немеркнучого фільму “За двома
зайцями” Прокопа Сірка, “говорить так занавчено, аж страшно”). Його тексти
легко й з цікавістю читають як учені, так і студенти, школярі. Бо мають легкий,
доступний стиль викладу. Бо писала їх людина, яка глибоко знає і любить те, про
що пише, чим хоче зацікавити читача.
Порядність Василя Васильовича проглядається і в текстах (бездоганно довершених як із змістової, структурної, так і зі стилістичної точок зору), і в безпосередньому спілкуванні (вишуканий стиль класичного, на жаль, заникаючого, галицького
інтелігента, який важко свідомо набути, якщо не мати вродженого коріння).
Мені не раз доводилося спостерігати, як веде себе Василь Лизанчук в ситуаціях
неординарних: коли в залі нагромаджується певне емоційне збурення, коли обговорюється якась складна дисертація, розгорається якась жвава наукова дискусія.
Жодної нотки менторського тону, зверхності, зарозумілості ви не помітите у виступі
вченого. І – жодної участі в кулуарних нашіптуваннях і можливих інтригах. Вміння
побачити позитивне, сконцентруватися на ньому, зробити з нього певний житейський урок. Так веде себе людина самодостатня, виважена, інтелігентна, порядна.
Відповідь на те, як розвивалася і стверджувалася така рису характеру, я
віднайшов у бібліографічному покажчику Василя Лизанчука, що вийшов друком
напередодні його 65-річчя. Уважно переглядаючи назви його численних журналістських публікацій, не можна не звернути увагу на те, що переважна їх більшість
присвячена сільським трудівникам. Попри суцільну компартійність тодішньої
радянської преси, в ній було немало людяного, доброго. Принаймні, журналіст
районної чи обласної газети міг тоді сміливо стати на захист простого трудівника,
ображеного місцевими чиновниками-самодурами – бригадиром, головою колгоспу
чи інструктором райкому компартії. Може, тому й вірили так прості селяни силі
друкованого слова, бачачи в такому небайдужому журналістові, готовому допомогти, останню інстанцію в пошуках правди.
Для багатьох простих сільських трударів у ті роки Василь Лизанчук цю правду
відстоював. Він захищав їх, пам’ятаючи про своє сільське коріння, добре знаючи
печалі й труднощі життя рядових колгоспників, – людей, згорьованих і випрацюваних на новій, радянській, панщині, але все ще щирих, добрих, порядних.
Саме таку, виховану на багатовікових традиціях українського села, людську
порядність і взяв з собою журналіст і вчений, як дороговказ, на свої непрості
житейські розстані.
Патріотизм. В одній із відповідей на анкету, яку я завжди “запускаю” після
викладів своїх лекцій в університетах Сходу і Півдня України, одна студентка
написала фразу, яка не могла не шокувати: “Я не боятимуся тепер говорити у нашому всуціль зросійщеному місті українською мовою, як і признаватися, який я
фах здобуваю. Раніше, до Ваших лекцій, мені було соромно признаватися поза
університетом, що я вчуся на українській філології”.
Отож, мало бути професіоналом своєї справи, треба бути ще й патріотом.
Принаймні тепер, у нашій знекровленій духовно, зневіреній ідейно і розпроданій
між олігархічними кланами матеріально Україні, яку численні приховані і явні
вороги її хочуть у черговий раз розіпнути, а українців позбавити права бути господарями на своїй землі, в своїй хаті.
Василь Васильович Лизанчук відноситься до когорти тих працівників вищої
школи України, кому по-справжньому болить душа за долю України. Він не очікує,
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склавши руки, як значна частина української інтелігенції (мовляв, а що від мене
залежить?), а працює. Його робочим інструментом було й залишається Слово. І не
лише те, що професійно й небайдуже мовлене з професорської кафедри, а й те, що
в тисячах примірників розходиться поміж людьми, спонукає їх не бути байдужими.
Якби професор Лизанчук нічого досі з книжкових видань не створив, а лише
видав свої “Кайдани ще кують”, його ім’я вже за це варто записати золотими літерами в новітню історію боротьби за українську Україну.
Це майже тисячасторінкове видання, яке побачило світ 2004 року за постановою
Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка, має промовистий підзаголовок: “Факти, документи, коментарі про російщення в Україні”.
Видавці в анотації, мабуть, помилково назвали цю книгу монографією, що спрямовує
до читання лише вузьке коло фахівців. Однак це книга-енциклопедія, книга-набат,
біла книга принижуваного століттями “старшим братом” всього українства.
Спокійно і виважено, без найменшого емоційного збурення, але на численних
фактах і документах автор цієї книги показав не лише московську лиходійність
тривалої в часі асиміляції українців, а й нинішні, прямі і приховані методи російщення України, яку не з меншим ентузіазмом, ніж російські правителі, здійснюють
сьогодні новоявлені братчики – наші “землячки” з числа перефарбованих україножерів-державотворців. Чимало їх посідає високі пости у державних кабінетах
як місцевого, так і центрального рівня.
Ось багатий матеріал для аналізу, роздумів, інформації, який варто публікувати повсюдно. Але хто його помістить? Невже керівники редакційних колективів
усіляких “вєдомостєй”, “фактов” “ізвєстій”, “комсомолок”, на сторінках яких вже
віддавна стверджується принцип побудови не Української держави, а “гражданского
общества”, в якому немає місця “насильственной украинизации русскоязычного
населения”.
Оптимістичну за духом книгу Василя Лизанчука варто перечитати не лише
вченим, викладачам, а передусім державникам. Переконаний: частинка душі автора – професіонала, порядної людини, патріота – передасться кожному. І спонукає
до добротворення. На нашій, українській, землі.
Микола Тимошик
Доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри видавничої справи
та редагування
Інституту журналістики
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

ВДЯЧНА ТАТОВІ ВАСИЛЯ ЛИЗАНЧУКА
Післявоєнні роки були дуже важкими для населення Західної України. Облави,
тюрми, Сибір, розстріли, сталінські табори – це все, що випало на долю українського народу.
Щоб уникнути це зло, яке принесла нам комуністична влада, люди, яких переслідували, змушені були переінакшувати прізвища, змінювати місце проживання,
переїжджати в інші області, і таким чином зберегти себе. Однією з таких була я.
1947 рік. На той час я, дружина “ворога народу” – “українського буржуаз-

518

ного націоналіста” Ярослава Туркули, якого засудили на 10 років комуністичних
таборів за любов до України, з дворічною дитиною Лесею на руках була змушена
залишити рідну домівку в Коломиї і шукати пристанище там, де мене б не знайшли
сталінські сатрапи.
Так я опинилася у невеликому, мальовничому селі Ганеві. Прихисток знайшла
у родині своєї сестри Ольги Яківни та її чоловіка Володимира Карловича Новаків
– великих українських патріотів, які працювали вчителями Ганівської початкової
школи, у якій навчався Василько Лизанчук – нині доктор філологічних наук,
професор Львівського національного університету імені Івана Франка. У школі
я вчила сільських дітей українських народних танців, прищеплювала любов до
рідної пісні та музики.
У той час дуже важко було працювати на педагогічній ниві, адже “недремлюще
око” пильно стежило за сільською інтелігенцією: культосвітніми працівниками,
медиками, особливо за вчителями, які були вихователями підростаючого покоління. Вони зобов’язані були формувати з хлопчиків і дівчаток відданих борців
за комуністичну справу. Не дай Боже, якби енкаведисти довідалися, що дітям
розповідають про героїзм борців за Україну. Я переживала ще й тому, що, по суті,
жила у Ганеві нелегально. Голова сільської ради, а ним тоді був Василь Петрович
Лизанчук – батько нинішнього академіка Василя Лизанчука, – зобов’язаний був
доповідати в Коломийські районні органи про ситуацію в селі, про діяльність людей, насамперед приїжджих. З великою вдячністю буду згадувати до кінця свого
життя Василя Петровича Лизанчука, який врятував мене і мою дитину від Сибіру,
а нашу всю сім’ю – від загибелі. Не знаю, які у нього були мотиви, але Василь
Петрович ніби не бачив мене, не знав, що така людина, як я, живе на території
його сільради, він не видав, як тоді говорилося: не продав мене. Нехай Господь
прийме його до царства небесного. Нехай радіє на небесах, що залишив на землі
п’ятеро прекрасних дітей.
Василь Петрович Лизанчук мав авторитет доброго господаря. Як голова сільради був вирозумілий та чуйний до людей. З висоти часу можу стверджувати: він
володів неабиякими природними здібностями, бо не потрапив за московські грати.
А з позиції комуністичного режиму – було за що. Василь Петрович потайки відправляв українським повстанцям до лісу продукти харчування, а його дружина
Ганна Миколаївна готувала різні мазі для лікування ран і передавала упівцям.
У такій сім’ї виростав їх синок Василько і чотири молодші сестрички: Маруся,
Віра, Наталка, Галя. Все, що відбувалося вдома і в селі, батьки намагалися приховати від дітей, щоби вони якнайменше бачили, чули, знали. Діти є діти – можуть
проговоритися червонопагонникам, які часто навідувалися в село, щоб викрити
бандерівців. Особливо усі ми тремтіли від страху, коли насувалася облава. Наче
чорні хмари, громи і блискавки накривали село. Школярі тремтіли від страху,
коли енкаведисти у школі перевіряли дитячі торбинки, книжки, зошити, шукаючи
бандерівських листівок. Не менше переживали вчителі Ольга Яківна і Володимир
Карлович. Раптом би у когось таку листівку знайшли… Що тоді?! Прощавай воля…
Василько Лизанчук був таким, як усі діти. Таким і не зовсім таким. Микола
Садич і він багато читали. Василько любив переробляти оповідання, новели Василя
Стефаника, Марка Черемшини і Леся Мартовича на п’єси, які пропонував ставити
у школі, клубі. Це помітив Володимир Карлович і рекомендував Василькові дописувати до районної газети. Василь Лизанчук і Микола Садич першими із Ганева
закінчили середню школу, здобули вищу освіту.
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Минали роки. Де б не працював Василь Лизанчук, він пам’ятав про своїх
вчителів, відвідував Ольгу Яківну і Володимира Карловича. Я бачила, з яким
невимовним горем Василь Лизанчук проводжав в останню дорогу свого вчителя
Володимира Карловича Новака.
Нині Василь Васильович Лизанчук – гордість України. Я щаслива і радію з
того, що знаю його, пам’ятаю всю родину Лизанчуків із Ганева, села, яке врятувало
мене. Безмежно вдячна усім Вам!
Вікторія Туркула
м. Коломия

ВІД БАТЬКІВСЬКОГО ПОРОГА
ДО СОБОРУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Скрутно тобі, сину, але назад вороття нема.
Щоб упевнено йти обраною дорогою,
треба висповідатися перед собою,
покаятися, спокутувати гріхи.
Василь Петрович Лизанчук
Життя ставить нас у певні рамки, але кожен вибирає серед різних доріг свою,
керуючись переконаннями, які передали батьки, посіяли в душу вчителі, вплинули
доленосні події, прочитані книги. Нерідко дивуємося, що через двадцять років після
проголошення Незалежності доводиться зустрічатися з манкуртами – ровесниками
відродження держави. Відверто кажучи, в цьому немає нічого дивного: хіба можуть
манкуртизовані чи яничаризовані батьки породити патріота? Треба зважити, що
процес усвідомлення докорінних змін у становищі нації досить тривалий: доводиться долати успадковані стереотипи, які були нав’язані поневолювачами упродовж
століть. Окрім того, не варто ігнорувати, що приблизно десяту частину населення
України становлять етнічні росіяни, а ще десь одну третину – біетнори, цебто вихідці зі змішаних сімей, які офіційно можуть називатися українцями, але за рівнем
свідомості відстають від усвідомлення себе представниками державного українського народу. Хіба не парадокс саме поняття “російськомовний українець”? Згадаймо
російське суспільство початку ХІХ століття, коли панівні верстви користувалися
французькою мовою. Досить заглянути лише в роман Л. Толстого “Війна і мир”.
Признаюся, ніде не доводилося зустріти терміна “французькомовні росіяни”.
Як повернути “блудних синів України”, які заблукали в мовних нетрях, до своєї нації? Над цим питанням українські діячі культури задумувалися ще в минулих
століттях. Згадаймо гіркий докір великого Тараса Шевченка українському панству:
“І всі мови
Слав’янського люду –
Всі знаєте. А своєї
Дастьбі... Колись будем
І по-своєму глаголать...”.
Йдеться про подолання вікової хвороби нашої людності під назвою малоросійство.
Як передбачав Євген Маланюк, недуга залишається і після проголошення
незалежності України. Італійський професор Санте Грачотті у статті “Культурна
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місія України” писав: “Свобода від іноземного панування може бути досягнута за
один-єдиний день, внутрішня ж соціальна свобода суспільства та етична свобода
людини потребують праці” (“День”, 23 вересня 2009 р.).
У наші дні над реукраїнізацією українців задумується кожен український патріот. Слухачі українського радіо ніколи не забудуть полум’яного патріота Анатолія
Погрібного, який так рано згас, залишивши нам у спадок свої книги. На обороні
рідного слова стоїть столичний професор Іван Ющук, доцент зі Львова Ірина
Фаріон, інші патріоти. Почесне місце належить серед них професорові й журналістові Василеві Лизанчуку. Як збагнути феномен борця за рідну мову? Мабуть,
доведеться перегорнути життєпис, починаючи з його перших років у рідному селі
Ганеві на Коломийщині.
1. ВИЗРІВАННЯ ПРОТЕСТУ ПІД ЗОВНІШНЬОЮ ПОКІРНІСТЮ
Нашу працю полегшує намагання самого Василя Лизанчука дослідити процес
великих змін у серці. Не буде перебільшенням сказати, що починав він свій трудовий шлях типово для талановитих галицьких юнаків. У пам’ять вкарбувалися
сторінки відчайдушної боротьби вояків Української Повстанської Армії проти червоних московських окупантів. Такого забути неможливо! Коли хтось твердить, що
Україна здобула незалежність безкровно, не має рації. Звичайно, незалежність не
впала з неба: за неї боролися і клали голови найкращі сини нашого народу. Слава
героїв УПА ніколи не померкне, доки б’ється українське серце, цебто житиме вічно.
Дійшовши поважного віку, відомий вчений і журналіст пише книгу “З-під
іга ідолів (Роздуми про пережите)” (Львів, 1997. – 216 с.). Мета сформульована
в питальній формі: “А може, направду, в роздумах, морально-психологічних зіставленнях удасться знайти своєрідний ключик і відкрити самого себе, побачити
свою зіроньку в нинішньому тунелі земного буття, схопити соломину-рятівницю
і з розбурханого моря найрізноманітніших протиріч вийти нарешті на визначений Всевишнім Провидінням свій шлях” (с. 6). У нормальному, цивілізованому
суспільстві такі слова шістдесятирічної людини читач сприйняв би з подивом.
Перейдений найактивніший період життя для вченого, письменника, журналіста;
залишається лише підбити підсумки як щедрий ужинок. Інакше в нас, звільненій
від компартійного режиму Україні. Чимало таких як автор згаданої книги в такому віці лише намагалися наверстати те, чого не могли виконати до відновлення
державної незалежності свого народу. Роки самовідданої праці підтвердили слова вченого. За десятиліття праці на журналістській царині, в університетському
середовищі він чимало побачив, передумав; це – не лише його інтелектуальний
здобуток, а капітал всієї нації, гріх пропадати дорідним плодам праці, виношеним
під тотальним тиском.
Треба наголосити, що В. Лизанчук, як можна судити, з його книг за останнє
десятиліття, вийшов на свій шлях, зорієнтував свої дослідження в конкретне русло
– на захист РІДНОГО СЛОВА. Серед українських вчених-словоборців він посідає
почесне місце в першій шерензі, правофланговим якої був незабутній Анатолій
Погрібний. Нині високо піднесли меч оборонців мови Тараса Шевченка такі відомі вчені, як академіки Микола Жулинський і Петро Кононенко, професори Іван
Ющук і Лариса Масенко, доцент Ірина Фаріон та інші наші вчені.
Коли читаю роздуми В. Лизанчука, мучу пам’ять, здається, що події мені
знайомі. І нічого дивного в цьому нема, адже червоні окупанти однаково діяли на
поневолених західних землях. Нині польський сейм назвав Червону Армію агресо-
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ром, бо він відірвав від Польщі західноукраїнські землі, але ці землі до цього були
так само окуповані армією Пілсудського. Окрім того, вже після Другої світової
війни комуністична Польща ще раз поживилася українськими землями, брутально
виселивши з них автохтонне українське населення. Окупант не захоплює чужі
землі, щоби створити на них рай для підневільного населення. Акція “Вісла” не
була ласкавішою від масового виселення українців у повоєнний час. Саме тому
мені такі знайомі картини, змальовані львівським колегою.
Минулося, але в мовній сфері чимало залишилося по-старому. Чиновники незалежної України воліють вже після розпаду “імперії зла та брехні” спілкуватися з
народом на екранах телебачення мовою колишнього колонізатора. Нардепи з “п’ятої
колони” волають про вигадані утиски “русскоязычных” і потребують державного
статусу для їхньої мови, хоч насправді вона не що інше, як суржиковий варіант,
таке собі койне на теренах покійної імперії.
Водночас не будемо замовчувати змін. Настала Свобода, яку україноненависники використовують проти Української держави й української нації. Ще кілька десятиліть все було ідеологічно зашорене. Конституційне положення про свободу совісті
вже під час першого зіткнення перетворювалося у жалюгідний фарс. Журналіста
В. Лизанчука викликає райкомівський партчиновник, вичитує за гостину в батьківській
хаті на Святий вечір: лише те, що свято збіглося з батьковим днем народження, слугує
виправданням і дає змогу уникнути розправи. Сексот проявив активність, але доніс не
про все чи може просто не знав деяких подробиць. Як пише вчений, того вечора він з
друзями і рідними колядував таку атисовєтську колядку, як “Сумний Святий вечір в
47-м році...”. До речі, у варіантах рік називали різний, але кожен з них приносив
нещастя рідному народові: і 45-й, і 46-й, і 47-й, і 48-й. В одній з пісень, які також
тоді співали, були крамольні слова: “Ці кайдани треба рвати – Україні волю дати”.
Не будемо доводити, що під впливом цих слів В. Лизанчук задумав свої відомі
нині книги “Навічно кайдани кували” і “Кайдани ще кують”. Тут треба зважити на
інші події, які закарбувалися ще раніше в дитячу душу, а утверджувалися під час
зіткнення з суспільними вадами страхітливого організму, вже ураженого раковими
метастазами. Хіба можна забути як енкаведисти вривалися до класу і нишпорили
по учнівських торбинах (про портфелі тоді не могло бути мови), шукаючи “бандьоровскіє лістовкі”. А такі летючки розповсюджувалися по селу. На одній з них
“було зображено Сталіна у вигляді свині, котра хоче рилом перевернути Землю.
На голові – картуз із серпом і молотом. На хвості – п’ятикутна зірка” (с. 11–12).
Мати перелякалася – і Сталін зі свинячим рилом зник у полум’ї.
Цинічні нишпорки з початковою освітою вчили педагогів, як вони мають розповідати дітям “о Сталінє нашем, вєліком і мудром, о Лєнінє...”. У цивілізованому
суспільстві про таку дикість не могло бути жодної мови, та компартійна диктатура
існувала як заперечення цивілізації. Вчителі не виконували сліпо наказів червоних
окупантів, намагалися подолати почуття страху , нав’язуваного дикими азіатами.
Після однієї з таких відвідин до класу увійшло подружжя Новаків – і з особливим натхненням читали сільській дітворі “Захара Беркута”, неначе хотіли переконати школярів, що з подібним вже стикалися наші предки. Западало в дитячу
душу голосне читання поетичних творів Тараса Шевченка, Івана Франка, Юрія
Федьковича, новел Василя Стефаника, Марка Черемшини, Леся Мартовича. Від
вчителів Новаків майбутній вчений дізнався про письменників Андрія Чайківського
і Богдана Лепкого. Крім вчительських обов’язків, вчителька Ольга Яківна Новак
організувала шкільний і сільський хори, а її чоловік Володимир Карлович ство-
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рив для учнів драматичний і шаховий гуртки, навчав художнього читання. Село
мало також танцювальний гурток. Про успіхи сільських аматорів знали не лише
в районі, а й на обласному рівні.
Патріотичне виховання химерно поєднувалося з декламацією віршів про компартійних вождів, партію і комсомол, що зумовлювало роздвоєність душі, яка
так протидіє нашому національному державотворенню. В. Лизанчук роздумує:
“Багато з того, що робилося під гучними гаслами боротьби за народне щастя,
за світле комуністичне майбутнє, за найдемократичнішу і найсправедливішу
радянську владу, для мене й однокласників було незрозумілим, загадковим,
суперечливим... Чого б то люди, про яких щедро піклується радянська влада,
мали боятися уповноважених із Коломиї, “стрибків”, енкаведистів?” (с. 13).
Василів батько, як голова сільради, змушений зважати на обставини. Вночі
приходили повстанці, а вдосвіта – енкаведисти. Мати готувала для повстанців
мазь з бджолиного воску і смерекової живиці, пекла хліб з купленої в місті
пшеничної муки, бо своєї не вистачало, – енкаведисти забирали все, що лише
знайшли. Окупанти дорікали батькові, що його повстанці залишили живим, хоч
могли вже давно розправитись.
Енкаведисти діяли підступно: розстрілювали людей, а звинувачували повстанців, хоч через деякий час родини вбитих вивозили до Сибіру. Трагедія в тому, що
серед карателів були українські юнаки. Родич Василя висловлює подив: “Українець
убиває українця за вільну Україну. Де ще таке є?” (с. 18). Зрозуміло, що енкаведисти не за вільну Україну боролися. Чи не тому вони вважали ворогом кожного,
хто розмовляє українською мовою? Водночас українські повстанці не знищували
росіян, які не з доброї волі приїхали працювати до села, але не служили окупантам. А що було робити з тими односельцями, через сексотство яких страждали
інші люди?
Неодноразово згадує В. Лизанчук свого вчителя Володимира Карловича
Новака. Чи не завдяки йому ганівський школяр обрав свій життєвий шлях, послухавши свого наставника, який нараяв йому писати до районної газети? Вчений
пише: “Тисячі, мільйони однолітків прагнули не загубитися, якось самовизначитися.
Способів було чимало. Кожний, виходячи з родинного стану і можливостей, поради
батьків і вчителів, власного розуміння ситуації, морально-психологічного настрою,
відчиняв для себе двері у тривожно-загадковий світ...” (с. 29). Василь зважував,
адже батько застерігав його від журналістики: галицького селянина, вихованого в
умовах іншої цивілізації, не могло не тривожити те, що в газетах пишуть неправду
про повоєнне життя, волів бачити сина лікарем.
Поступити в медичний інститут Василь не зміг. Випадковість чи таке було його
життєве призначення? Не будемо нині гадати, чи досягнув би він таких успіхів у
медицині, як у журналістиці? Чи може поєднував би працю лікаря і журналіста?
Такі приклади також знаємо. Чи, може, з часом зрозумів би, що медицина – праця
благородна, але не для нього?
Зрештою, нині ми стоїмо перед доконаним фактом. Перед нами – Василь
Лизанчук, доктор філологічних наук, професор, завідувач університетської кафедри
радіомовлення і телебачення, Заслужений журналіст України, академік Академії
наук вищої освіти України, лауреат престижної Огієнківської премії, автор монографій і сотень статей.
Як згадує В. Лизанчук, свою роботу на ниві журналістики, коли він працював коректором районної газети, заголовки статей були стандартні: “Негайно ви-
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правити”, “Наполегливо готуватися”, “Зразково доглядати”, “Рішуче боротися”,
“Розвивати додаткові галузі” (с. 35). Вихований на національних традиціях юнак
бачив усі ґанджі нав’язаного ладу. Особливо тривожило те, що ділові стосунки не
обходилися без горілки. “Без неї жодна справа не починалася, не закінчувалася і
не вирішувалася. Сини колись порядних, шанованих ґаздів ставали алкоголіками.
Спивалися навіть жінки. Чиновники всіх рангів вивозили з колгоспів, що хотіли,
або колгоспні керівники доставляли їм повні ящики, мішки, сулії. Влаштовували
оргії. Колгоспники все це бачили” (с. 36). Такі неподобства критикувати журналісти
не мали права. Пильний цензор переробляв речення в готовій до випуску газеті,
якщо йому, етнічному росіянинові, щось не подобалось. Як знаємо, слова, властиві
українській мові, але відмінні від російських, трактували як націоналістичні.
Надії на краще працівники редакції пов’язували з критикою культу особи
Сталіна. Щоправда, вона приховувалася під гаслами відродження ленінських
норм. Нова програма партії переконувала, що вже нинішнє покоління людей втішатиметься насолодами життя при комунізмі. Навчання на заочному відділенні
факультету журналістики Львівського університету відкривало нові світи для юнака
з Ганева. В. Лизанчук згадує враження від Франкових статей “Що таке поступ?”,
“Поза межами можливого”, “Одвертий лист до галицької української молодежі”.
Хіба не задумуєшся над критикою у праці Франка “народної держави”, яку “обґрунтовувала” компартійна програма, спираючись на догмати марксизму? Хіба не
можна було вже переконатися в тому, що означає така держава?
Насторожив арешт викладача факультету Михайла Осадчого. Ще не так давно
він працював в обкомі партії, був родом зі східних областей. На перший погляд,
начебто й нічого не трапилося. У гурті про арешт ніхто навіть не згадував: боялися.
Настали інші часи, які згодом назвуть “роками застою”. Газети, радіо, телебачення
заполонили “актуальні” передачі до роковин Леніна, утворення СРСР, про трудові
“перемоги” на заводах, фабриках, у колгоспах. У прикарпатському селі ліквідували
історико-краєзнавчий музей, перетворивши в музей комсомольської слави. Місцевий
компартійний ортодокс переконував: “Учнів треба виховувати на героїчних прикладах
комсомольців, комуністів, борців за встановлення радянської влади на Прикарпатті.
Це – наша історія. Вона бере початок від Великого Жовтня. Інше – баласт” (с. 73).
Народні скарби він називав черепками. Так виховували манкуртів, людей без родуплемені, які лише знали, що “їхня адреса – Совєтський Союз”.
Проте навіть у тих умовах доводилося працювати. Нині відомі трудівники на
ниві нашої культури готували статті про славних синів і дочок рідного краю минулих часів. Але й тут треба було вдаватися до хитрощів. Матеріали, які підготував
Петро Арсенич, читав не сам автор, а диктор. Авторства Володимира Качкана й
Василя Лизанчука після їхніх передач могли й не згадати. Надовго закарбувався в
пам’яті мешканців навколишніх сіл відчайдушний вчинок тракториста із сусіднього
села Степана Ткача, який вивісив синьо-жовтий прапор. З неволі сміливець не повернувся – начебто “трагічно загинув”. Батько застерігав журналіста-сина: “Раджу
завжди бути на чатах. Треба постійно мати на оці обставини, добре орієнтуватися
у них і знаходити мудрий вихід” (с. 74). Попередження не безпідставне, адже
В. Лизанчук про цього тракториста писав у газеті чи говорив по радіо.
Застій не міг вбити національних імпульсів. Українці зачитувалися свіжою
поезією Василя Симоненка, романом Олеся Гончара “Собор”, захоплювалися кінокартиною Івана Миколайчука та Юрія Іллєнка “Білий птах з чорною ознакою”...
Вразили слова аварця Расула Гамзатова: “Коли помирає батько, він залишає синам
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у спадщину саклю, поле, шаблю, пандур. Але покоління, відходячи, у спадщину
іншим поколінням залишає мову. У кого є мова, той збудує собі саклю, виоре поле,
викує шаблю, настроїть пандур і зіграє на ньому” (с. 75–76).
Парості нового проявлялися серед інших народів. Хіба можна було сприйняти байдуже виступ грузинського письменника Джаби Асатіані на ювілею Василя
Стефаника? Кавказець заворожив усіх – виступав українською мовою, а не “на
чєлавєчєском, русском языке”.
Компартійні ортодокси не хотіли миритися з народними традиціями. Якщо
зважити, що в західних областях компартійними керівниками наставляли найтвердіших ленінців з етнічних росіян, то можемо уявити, як доводилося працювати
журналістові В. Лизанчуку на обласному радіо. У столиці не легше. Написану
дисертацію довелося перекладати російською – таке розпорядження з Москви.
Подібні дискримінаційні заходи щодо української мови вже були за царизму, коли забороняли виступи українською мовою на відкритті пам’ятника
І. Котляревському в Полтаві. В. Лизанчук читає, порівнює, зіставляє. Він хоче
бути українцем скрізь. Навіть на випуску слухачів Вищої партійної школи в Києві
виступає українською мовою. Один-єдиний! Емоційно звучать слова його звернення до випускників: “Працюватимемо, щоб над нами завжди сіяло яскраве сонце,
голубіло мирне українське небо, щоб щаслива усмішка матері і дитини панувала
на всій Землі” (с. 87). Мине лише три роки – і українські юнаки вмиратимуть за
московські імперські інтереси в горах Афганістану, а через десятиліття українську
землю потрясе вибух “мирного атома” на Чорнобильській АЕС. Адміністративнокомандна система, імперська зграя кремлівських геростратів не турбувалася ні про
мирне українське небо, ні про усмішку дитини і матері на планеті.
Від тих часів тоталітарного безглуздя В. Лизанчук переходить до наших днів.
Система померла, але не похована соціалістична ідея в її московському більшовицькому трактуванні, що поєднала Маркса з Петром І. При владі після проголошення
незалежності залишилася “червона бюрократія”, вироджена і корумпована, яка
ніколи не думала про людей, про соціальну справедливість у суспільстві, а про
Україну, її мову, культуру – і поготів. “І ортодоксальний сталініст, соцзрадник
не лукавить. Він відверто, цинічно і зухвало зневажає державну мову, не визнає
державної символіки, домагається повернення учорашніх порядків і вчорашнього
нерівного союзу з Росією, у нього відверта алергія на слова “демократ”, “незалежність”, “патріот України”, “українська держава”, “реформи”, “відродження духовности” (с. 88). А як перетворити “агресивного яничара” в українського патріота?
Журналіста В. Лизанчука ошелешували масові пиятики “партійно-господарського активу”. Доходило до того, що районні партійні чільники вимагали від
керівників колгоспів, радгоспів, промислових підприємств платити за їхні забави
з “друзями” (чи тільки?) в ресторанах. Про подібні зловживання компартійної
номенклатури не писали в газетах, не повідомляли по радіо, не показували по телебаченню. Небезпідставно трактований компартійною пропагандою період застою
названий журналістами періодом застіль: аморальні оргії були буденним явищем.
Вихований в умовах іншої цивілізації, В. Лизанчук признається: “Надзвичайно
важко психологічно подолати самого себе, щоб навіть самому собі сказати, самому
собі зізнатися, що належиш до тих, які спостерігали, стояли на узбіччі, не кидалися
відкрито на зловісну амбразуру комуністичної системи. В основному ухиляємося
від розмов на цю до нестями болючу, складну, до непристойності оголену тему.
Воліємо шукати порятунку у відомих людей, цитуючи їх” (с. 102).
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Слова нинішнього борця за права української мови, звинувача провідників так
званої “ленінської національної політики” сприймаються як сповідь і водночас каяття. Звісно, йдеться не про позерство, не про пристосування до нових умов, адже
В. Лизанчук міг би й надалі залишитися спостерігачем зловживання вчорашньої
компартійної номенклатури, як, до речі, чинить чимало обивателів у журналістському середовищі, перебуваючи у вчорашній морально-психологічній ситуації.
Перехід на викладацьку працю до Львівського університету також спонукав до
переосмислення своїх життєвих позицій. Журналіст згадує мудрі слова Ніни Марченко,
матері відомого правозахисника, про те, що доцільніше переїжджати на роботу до міста
Львова: “Дух там особливий – наш, український. Як на мене, то вам треба працювати
у Львові. Це – європейське місто, скарбниця національно-духовної культури. Там ви
себе розкриєте...” (с. 100). Однак треба застерегти, що столиця короля Данила наприкінці сімдесятих років також зазнала певних змін. На університетське життя не могли
не вплинути арешти інтелігенції та студентів початку того десятиліття.
Пересторогою для львівської інтелігенції була “смерть при загадкових обставинах” композитора Володимира Івасюка, який “на основі національного народного мелосу підніс на світовий рівень українську естрадну пісню” (с. 104).
Щоби знеславити композитора, розповсюджувалися “найчорніші чутки”. Люди,
які називали себе інтелігентами, були гірші за базарних перекупок. Стомлена
душа В. Лизанчука “шукала порятунку, благала зміцнення на новій дорозі життя
і роботи (в університеті. – О.Г.), що вела у невідомість. Поступово наближалася
найбільша, найболючіша втрата” (с. 106). 7 лютого 1980 р. відійшов у вічність
тато Василь Петрович.
Запопадливі кагебісти нишпорили по університету. Врешті, їм пощастило:
розкрили “українську буржуазну націоналістичну організацію”. Компартійні функціонери, які захищали пияків, злодіїв, хуліганів, не допускали жодних компромісів щодо “націоналістів”. З університету виключають навіть тих студентів, які
спробували стати на захист звинувачених. Викладачам, котрі “недопрацювали” як
виховники, “роздавали” догани й інші партійні стягнення. “Зобов’язано всю ідейно-виховну роботу, навчальний процес на факультеті підпорядкувати вихованню
ідейно переконаних борців за утвердження комуністичних ідеалів, проти підступної
буржуазної ідеології, різних проявів українського націоналізму і сіонізму” (с. 111).
Про російський великодержавний шовінізм не згадували партійні ортодокси.
Цього року, в якому виявили в університеті “націоналістів”, готувалися до ювілею
створення СРСР. На історичному факультеті випустили дві стіннівки: одну з них
назвали “ Моя Россия”, а в пропозиції назвати другу “Моя Україна” студент, що
відрізнявся особливою компартійною ортодоксальністю і зневажав українську мову,
побачив “український буржуазний націоналізм”. В. Лизанчук згадує професора, якого
називали “комісаром у журналістиці”. На прохання стати на захист покараних студентів він мав свій “аргумент”: “У громадянську в такому віці полками командували,
за радянську владу воювали, знали, чого хочуть, а ці?..”. Нині важко сказати, чому
так висловився професор. Чи він був аж так зациклений? А може його так перелякали
енкаведисти своїми жорстокими розправами над українцями в перші повоєнні роки,
що не міг отямитися через чверть століття? А може він настільки зрісся з адміністративно-командною системою, що вже не міг самостійно ступити жодного кроку.
Гадаю, що В. Лизанчук після розповіді про розправи в університеті цілком
доречно звернувся до вірша свого краянина Мирослава Лазарука з докором сучасникам:
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“Куди ми йшли? І звідки? І навіщо?
Немов незрячі. Без поводиря?
Лиш гайвороння глузувало віщо,
І ми собі тихенько: кру та кря”

Дошукується В. Лизанчук причин, які спонукали студентів розпочати видання
своєрідного часопису “Лесная правда”. Про його характер можна судити з такого
доступного, хоч і присмаченого гіркотою, тлумачення слова “Сибір”: “Ви чули?
Сибір – це географічна назва Радянського Союзу, в якій побував кожний справжній
українець” (с. 110). Компартійні функціонери особливо обурювалися тим, що студенти називали в журналі бандерівців справжніми українцями, бо для бездумних
ідеологічних прислужників режиму українські повстанці могли згадуватися тільки
з пришитими негативними епітетами. У західних областях України тоді проводили
“вечори пам’яті і народного осуду” під назвою “Цього забути не можна”, на яких
виступали заздалегідь підготовані “промовці з народу”. Львівщина опинилася під
особливим наглядом. Інколи доходило до анекдотів. В одному з гірських районів
розповідали про те, як дружина компартійного районного очільника на щотижневій
політінформації “розбивала” антифашистів, бо не могла відрізнити їх від фашистів,
тобто німецьких нацистів. Чого ж тоді хотіти від колгоспної свинарки чи доярки?
Для одурманення політично недосвідчених людей широко використовували
різні тенденційно спрямовані кінофільми (“Високий перевал”, “Провал операції
“Велика Ведмедиця”, “Зрада – їх ремесло”). Після їх колективних переглядів неодмінними були “обговорення” за місцем праці чи навчання. А який шум “викликав”
кожен виступ недолугого генсека! Їх вивчали на політзаняттях, розтлумачували
на політінформаціях, розхвалювали на перших сторінках газет! Нині смішно і
гірко згадувати про “науково-практичні конференції” після появи брошур “Малая
земля”, “Целина”, “Возрождение”, авторство яких приписували тугодумному керівникові партії.
Подібні акції (“міроприємства”, за компартійною термінологією) мали два
завдання: по-перше, утримати в ідеологічній вузді знедолене населення, життєвий
рівень якого за часів “застою” постійно погіршувався, а по-друге, відвернути увагу
від сваволі і зловживань компартійних функціонерів. В. Лизанчук пише, що “приватне життя партноменклатури, їхні просторі квартири, дачі, службові автомобілі,
“кормушки”, спецлікарні, обслуговування, а ще – сауни з дівчатками, валютні
махінації, закордонні вояжі і так далі – усе це закулісне життя комуністичних
бонз простому людові було незнане і не афішувалося” (с. 116). Саме втрата тих
привілеїв не дає спокою вчорашнім партійним “вигодуванцям”.
Інколи доходило до курйозів. Один чоловік звернувся на подібному “вечорі” з
воланням до кагебістів. Він розповів, як незнайомці забрали його військовий стрій,
а відтак, прийшли енкаведисти й арештували його за те, що, мовляв, віддав свій
одяг “бандерівцям”. Після повернення через десять років з чужини в рідний край
він упізнав у Івано-Франківську одного з тих, які забирали його військовий стрій.
Скривджений кинув докір кагебістським організаторам тематичного вечора: “Він
живе, мов пан, їздить на “Волзі”, а ви мене розпинаєте. За що? Тягаєте на різні
“зустрічі”, показуєте людям “бандпосібника”, який розкаюється. Я тривалий час
нічого не розумів, тепер до мене дійшло: ті, що забрали в мене військове вбрання,
були енкаведисти, які видавали себе за українських повстанців...” (с. 117).
З нинішнього погляду викладацьку роботу В. Лизанчука можна оцінювати
досить суворо, але треба зважати на час, коли доводилося шукати будь-якої мож-
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ливості, щоби навчити студентів критично ставитися до прочитаного й почутого,
шліфувати власну життєву позицію без нав’язуваних догм. Справедлива оцінка
не може ігнорувати реальних обставин, тотального кагебістського контролю в усіх
сферах людського життя.
2. ПЕРЕОЦІНЮВАННЯ НА ЗЛАМІ ІСТОРИЧНИХ ЕПОХ
“Перебудова”, яку заініціювало горбачовське компартійне керівництво, поза
його волею вийшла з берегів. За словами В. Лизанчука, “повінь розбуджених
демократичних, свіжих помислів вирувала, набирала сили” (с. 122). Львівські студенти не лише брали участь у молодіжному “Товаристві Лева”, а навіть їздили на
засідання столичного Українського культурологічного клубу. Багатотисячні міські
мітинги спонукали людей з тверезим мисленням до переоцінки не тільки минулого, а й пошуків виходу з глухого кута, в який зайшло суспільство, побудоване на
догматичному ленінському вченні. Сімдесятирічна совєтська історія підтвердила
геніальне передбачення Івана Франка про марксистську “народну державу” як
тотальну тюрму для народу.
Дехто з університетських викладачів застерігав, що “партія наведе порядок”
(с. 123). В. Лизанчук скористався проголошеною політикою відкритості і наголосив у статті в московській газеті “Социалистическая индустрия” 14 червня 1988 р.
на доцільності “гарантії від усіх спроб узурпації влади демагогами, ретроградами,
сталіністами” (с. 123). Цьому, на його погляд, могли зарадити принаймні такі заходи, як: скорочення номенклатури, вибори на посади безпартійних, друкування
без скорочення в газетах стенограм різних партійних з’їздів, конференцій, пленумів,
а також трансляція наживо їхньої роботи. “Здавалося, – пише вчений, – що мої
пропозиції дуже сміливі. Якщо їх реалізувати, думав я, то багато може змінитися на краще. Коли ж почув на мітингу 7 липня 1988 р. думку Івана Макара про
встановлення пам’ятника Степанові Бандері, то був шокований” (с. 123). Мабуть,
доречно уточнити, що на цьому мітингу Іван Макар пропонував поставити в кожному селі й місті пам’ятник героям УПА.
У пам’яті В. Лизанчука почала прокручуватися тасьма про героїчні подвиги українських повстанців. Дружина розповіла про своїх родичів, які полягли
від енкаведистської кулі, інших краян. Живі зобов’язані віддати їм, усім полеглим, данину шани. “Не минуло й двох років після виступу Івана Макара, як
пам’ятник Степану Бандері відкрили в селі Старому Угринові. Трохи пізніше – у
Коломиї. Пам’ятник Євгенові Коновальцю поставили в с. Зашкові. На горі Жбир
під Бродами спорудили пам’ятник на честь воїнів стрілецької дивізії “Галичина”,
які полягли в бою. Демонтували пам’ятники Леніну в Червонограді, Львові, ІваноФранківську...” (с. 125).
Звісно, прихильники компартійно-кагебістського панування не хотіли відступати. Зірвані пам’ятники С.Бандері в Старому Угринові та Є. Коновальцю в
Зашкові переконували в цьому. Водночас ці злочини засвідчили, що захисники
адміністративно-командної системи не можуть вже діяти так свавільно, як колись,
бояться – інакше вони би не ховалися під нічну пелену. Адже їхні противники
діяли відкрито: демонтували пам’ятники Ленінові в світлий час під схвалення
багатотисячного велелюддя.
Не можу не погодитися з В. Лизанчуком, коли він обурюється тим, що “у
багатьох містах, містечках і навіть селах бовваніють пам’ятники комуністичним
колонізаторам України, зберігається символіка неіснуючого СРСР” (с. 126). Писано
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це в середині минулого десятиліття, але з того часу змінилося дуже мало. Міліція
порушує кримінальні справи проти сміливців, які намагаються очистити нашу
землю від московсько-комуністичної скверни. Та чи можна українським патріотам
миритися з тим, що в самому центрі столиці нашої держави картавий вождь нав’язує
думку про національну меншовартість українців, бо начебто тільки “при єдиній дії
пролетарів великоруських і українських вільна Україна можлива, без такої єдності
про неї не може бути й мови”. Які наслідки такої єдності тепер відомі: голодомори,
масові виселення до Сибіру, катування і знищення невинних людей, а ще захист
чужих, імперських московсько-комуністичних інтересів далеко від рідної землі.
Хіба українцям конче турбуватися про те, хто має бути керівником Афганістану?
Дехто “обґрунтовує” наявність символів чужої держави фінансовим чинником,
бо “шкода тратити кошти на їх демонтаж, на різні перейменування” (с. 126). Такий
підхід – наслідок байдужості до майбутнього своєї держави: треба мати на увазі, що
не можна виховати українського патріота в середовищі з антиукраїнськими ідолами.
Причина збереження рудиментів компартійної пропаганди зумовлена насамперед тим,
що при державному кермі залишилась вчорашня номенклатура, яка не позбулася
думки про реставрацію “імперії зла та брехні”. Хіба можна уявити нинішню демократичну і розвинену Німеччину, якби нею у повоєнний час надалі керували нацисти?
Процеси національного державотворення уповільнилися, бо ще не здійснилися
повністю сподівання патріотів, які вони плекали на межі вісімдесятих-дев’ятдесятих
років минулого століття. Тоді у Львові, інших містах України активно діяло
Товариство української мови імені Тараса Шевченка. Для компартійної номенклатури поняття “рідна мова”, “українська мова” ототожнювалися з “українським
буржуазним націоналізмом”. У столиці навіть почали арештовувати студентських
активістів. Як протест проти дій каральних органів про солідарність з арештованими
заявили на мітингах студенти не лише у столиці, а й у Вінниці, Дніпропетровську,
Харкові, Дніпродзержинську, Львові, Івано-Франківську, Чернівцях. Майбутні
журналісти Львівського університету започаткували стіннівку “Точка зору”. Звісно,
у таких випадках не могло бути одностайності. Компартійні функціонери звинуватили факультетське керівництво в лібералізмі, грі в демократизм, погрожували
притягненням до відповідальності за “уседозволеність”.
Бурхливі політичні процеси не вкладалися в компартійні схеми. Викладачі
факультету журналістики не стали сліпим знаряддям університетського керівництва
і не обрали запропонованого ним кандидата на посаду декана. Ще кілька років
тому про таке не могло бути й мови, адже факультет журналістики причисляли
до “ідеологічних”, себто він перебував під посиленим компартійним контролем.
Звісно, факультетські зміни відбувалися на новому політичному тлі в самому
місті Лева. Для галичан людська гідність невід’ємна від гідності національної,
що не розуміли червоні окупанти, яким не вдалося потолочити українську душу
міста. Над містом замайоріла національна символіка. В. Лизанчук згадує щасливу
мить, коли на львівській ратуші за ухвалою новообраної міської ради встановили
синьо-жовтий прапор. “Як клятва, гримить над містом могутнє “Слава! Слава!
Слава Україні!”. Лунає гімн “Ще не вмерла Україна”. За хором підхоплюють
присутні на майдані. Люди обнімаються, цілуються, у літніх чоловіків і жінок на
очах сльози. З усіх-усюд чути радісні вигуки: “Слава Богу, дочекалися! Наш священний прапор воскрес!” (с. 131). Свято! Коли побачив юнаків, які “святкували”
на площі, смакуючи з пляшки шампанське, В. Лизанчук відчув гіркоту, бо такі
можуть в ейфорії пропити й Україну.

529

Урочистості спонукали до роздумів: “Мабуть, більшість із нас, що раділи з
такої великої події, у гадці не мали, не усвідомлювали, що підняти свій прапор –
це ще не повна незалежність, не заможне, щасливе життя. Це – тільки урочиста
прелюдія до щоденної, чорнової, виснажливої праці не на когось, а на себе. Не
здогадувалися, що доведеться боротися самим із собою, зі своїми звичками байдужости, безтурботности, безвідповідальности, які всмоктувалися десятиліттями
соціалістичної системи господарювання” (с. 131–132). Радість передчасна: під
національний прапор стали тільки галицькі міста, а в інших – як були, так і залишилися червоні прапори “імперії зла та брехні”.
І все-таки душа радіє, коли на вітрині в центрі міста, на легендарній львівській
“клумбі” бачиш свої статті з підкресленими реченнями. Людина відчуває особисту
причетність до Великої Справи! Праця не пропала, якщо хтось так уважно читав
твій матеріал. На обласному радіо В. Лизанчук виступає разом з відомими журналістами Іваном Чудиком, Ігорем Демчуком. Люди не залишаються байдужими.
Переважна більшість схвалює. Інколи приходять лукаві, злісні відгуки. Слухач
Р. Сидарчук зі Львова неначе пише звинувачення для розправи: “Гражданин
Лизанчук, а не товарищ, это слово к вам не подходит... Нет, вы не педагог и не
коммунист, просто вы махровый националист с партийным билетом” (с. 132). Треба
віддати належне слухачеві, який не міг звільнитися від яничарської психології: не
тільки тоді, а впродовж компартійного панування наявність червоної книжечки в
кишені ще не означала визнання комуністичних ідей. Якби не існувало “партійної
монополії на кадри”, у КПРС йшли би тільки фанатики. Вихід членів КПРС з
цієї організації був не очищенням самої партії, а очищенням вихідців від партії з
її номенклатурним брудом.
Серце раділо ще й тому, що солідарність зі своїм викладачем проявляли
студенти. Вони критикували тих, хто намагався принизити В. Лизанчука, який
беззастережно став на національно-патріотичні позиції.
Початок дев’ятдесятих років об’єктивно змушував навіть компартійних активістів до “прозріння”. Деякі з них виступили за суверенну комуністичну партію
в Україні. Вони не могли змиритися з тим, що компартія втрачає колись таку
“одностайну підтримку” серед народу. Згодом В. Лизанчук прочитав праці Івана
Багряного та його політичного опонента Степана Бандери – і зрозумів, що обидва
теоретики передбачили процеси, які проявилися лише через кілька десятиліть.
Ідеолог українського революційного демократизму Багряний писав про “включення
усіх кадрів у політичний актив нації”, себто тих, які “розійшлися!” з переконаними
комуністами. Його стаття “Наша генеза і наші резерви” звучала актуально наприкінці століття: “Власне, у цих кадрах і є найбільші наші політичні резерви – ці
резерви колосальні. Вони в армії і в державному апараті, вони в авіації і на виробництві, вони ж і по Сибірах, тюрмах та концетраках. Це всі ті, що становлять найдієздатнішу, найактивнішу і найсвідомішу частину українського народу” (с. 143).
Не залишав без уваги кадрову проблему лідер революційних націоналістів
Степан Бандера. У праці “Перспективи української революції” він передбачив, що
частина українських комуністів неодмінно і беззастережно перейде в національно-визвольний табір. Далі С. Бандера наголошував: “ЯКЩО КОЛИШНІ КОМУНІСТИ
ПОВНІСТЮ ЗРИВАЮТЬ З КОМУНІЗМОМ ТА АКТИВНО ВКЛЮЧАЮТЬСЯ
В ПРОТИБОЛЬШЕВИЦЬКУ БОРОТЬБУ ЗА НАЦІОНАЛЬНЕ ВИЗВОЛЕННЯ,
ТО В ПРОЦЕСІ БОРОТЬБИ НЕДОЦІЛЬНО, НЕ МОЖНА ВИЛУЧАТИ ЇХ ЯК
ОКРЕМУ ПОЛІТИЧНУ КАТЕГОРІЮ” (с. 144–145). По-іншому треба ставитися
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до нинішніх малоросійських компартійців і так званих “прогресивних соціалістів”,
інших більшовицьких ортодоксів, які прагнуть реваншу, відновлення імперії. Адже
відомо, що КПУ входить в одне об’єднання із зюганівською КПРФ, яка мріє про
відновлення “Великої Росії” в колишніх межах. Окрім того, інша частина вихідців
з КПРС також підтримує реанімацію імперії за путінсько-медведєвським сценарієм.
Як зазначає В. Лизанчук, колись “авторитет” монопольної партії тримався
на тотальному страху. Варто додати, що це тільки “одна нога”, за “другу ногу”
було одурманення людей, які вірили в можливість побудови комунізму вже в вісімдесятих роках минулого століття, як передбачала компартійна програма. Однак
ілюзії про “світле майбутнє” розвіювалися, а наслідком став тотальний цинізм,
хамство, аморальність у різних проявах. У таких умовах В. Лизанчук сподівався, що в республіканській компартійній організації гору візьмуть “демократичні,
гуманістичні сили”, цебто ті частини компартійців, “діяльність яких спрямована
на захист національних інтересів українців і народів, котрі живуть на гостинній
українській землі, дбають про відродження національних мов та ідеалів, розвиток
культури, обстоюють право України на політичну та економічну самостійність, незалежність Компартії України, створення справжнього інтернаціоналістського духу
лише у взаєминах між вільними, рівноправними людьми” (с. 150). Як випливає
з такої пропозиції, йдеться про перебудову СРСР на конфедеративних засадах.
Через п’ять років після проголошення незалежності В. Лизанчук назве такі погляди “романтичною наївністю”.
Пленум республіканської компартійної організації спонукав до серйозних
роздумів. Чи можна говорити про перспективи трансформації КПУ в самостійну
національну партію, якщо компартійні функціонери виявляють зневагу до української нації, ігнорують державний статус української мови, а вепешівський професор
В. Орлов повідомляє, що “вивчає автомат Калашникова”? Про яку гласність може
йтися, коли газети не друкують виступів українських патріотів, хоч вони були
передані по радіо, зафіксовані телебаченням.
Після аналізу тодішніх подій В. Лизанчук вирішив назавжди порвати з компартією, хоч тридцять років носив “червону книжечку” із силуетом більшовицького лідера. Сумніви розвіяв батько, до якого на цвинтар прийшов за порадою
син. Він дивився на сина з мармурової плити і неначе промовляв: “Добре, сину,
але будь терпеливим, мужнім, бо ще довго її (партійне. – О. Г.) тавро пектиме
тебе. Зловмисники дорікатимуть, будуть вишукувати найменшу можливість, щоб
у душу плюнути. Хоч довго довелося йти манівцями, але нарешті ти вийшов з-під
іга комуністичних ідолів на свою дорогу” (с. 155).
Напевне, нікого не залишать байдужим думки В. Лизанчука про Бориса
Олійника. Він не може збагнути метаморфоз видатного поета, який закликав “відродити комуністичну ідею в її первісній чистоті”. Вчений обурюється: “Про яку
“чистоту” мовиться, коли у своїй основі комуністична ідеологія і політична практика
– імперська, антинародна, протиукраїнська, бо нівелює, знищує людські природні
засади і розмаїття світової цивілізації!” (с. 161). В. Лизанчук прагне зрозуміти, чому
поет не брав участі в голосуванні за нову Конституцію України, хоч 20 нардепів з
фракції “Комуністи України за соціальну справедливість і народовладдя” схвалили
своїми голосами Основний Закон держави. Як відомо, Б. Олійник осудив іншого
видатного поета як “коммутанта”, а в ювілейному привітанні назвав його “безстрашним витязем нашої рідної України”. Зрештою, самі компартійці, побачивши, що
можуть обійтися без Б. Олійника, виключили його з партії. Компартійним вождям
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завше були потрібні сліпі виконавці – і вони не терпіли найменших відхилень від
партійної лінії. Крах компартійних ілюзій Б. Олійника – переконливий доказ безперспективності ідей “націонал-комунізму” в Україні.
Слушна думка В. Лизанчука про доконечність “вироблення об’єктивної концепції історії України, визначення статусу національної культури, виховання потужного контингенту гуманітаріїв, зорієнтованих на справжні національні цінності”
(с. 165). Порвавши з компартією, вчений стає до “революційного плуга”. А роботи
чимало! Треба викорінити партократію як носія імперської ідеології, витвореної
компартійними “вождями і вождиками”.
Перший всесоюзний референдум 17 березня 1991 р. переконав, що галичани не хочуть жити в так званій “оновленій федерації”. За незалежну Україну
на Івано-Франківщині проголосувало 90 відсотків виборців, на Львівщині –
89,6 відсотка, на Тернопіллі – 85,3 відсотка. В. Лизанчук зазначив, що незалежність
України підтримують не лише українці: тоді неукраїнське населення становило у
Львові 20,9 відсотка, “оновлену федерацію” підтримало майже на сім відсотків
менше. Серед них були росіяни, євреї, поляки, вірмени, білоруси, представники
інших національних меншин.
Потуги реакційних сил зберегти “імперію зла та брехні” в серпні 1991 р. зазнали невдачі. 24 серпня Україна стала незалежною. Почали відділятися від імперії інші союзні республіки. СРСР розпадався – і вже ніщо не могло протидіяти
цьому процесові. В. Лизанчук розповідає, що навіть московські професори, які не
заперечували права націй на самовизначення, не допускали, що Україні доцільно
здобувати державну незалежність. Звісно, не просто зрозуміти в імперській столиці, що у Львові вже є вулиця гетьмана Мазепи, якого “старший брат” ще й нині
вважає за зрадника. Така вже логіка імперіалістів: для них ворог кожен, хто хоче
скинути імперський хомут. Українці були змушені вивчати історію, написану в
Москві. Лише в середині 1989 р. В. Лизанчук уперше прочитав у часописі “Україна”
правдивий матеріал про великого гетьмана Івана Мазепу.
Дуже швидко вчений переконався, що засоби масової інформації перебувають
у руках людей, яким, за незначними винятками, доля України байдужа. Для читачів різні часописи присягалися в послідовній державотворчій позиції, а на ділі
не позбулися внутрішньої цензури. Що говорити, коли дехто з редакторів газет
навіть у галицьких областях український патріотизм ототожнював з ксенофобією?
Не легко позбутися ідеологічних кайданів! Та й націонал-демократи не проявляли
належної принциповості у протидії антиукраїнським силам. Суд над верхівкою
КПРС за злочини тоталітарного режиму так і не відбувся. Чи не тому таке пиняве
національне державотворення в Україні?
Отримуючи відмови з різних часописів, В. Лизанчук не занепадав духом.
На щастя, в столиці була газета “Молодь України”, яку очолював справжній
український патріот Володимир Боденчук. На статті львівського професора надходили відгуки з різних регіонів України, що, безумовно, стимулювало його до
праці. Особливо радувало те, що його статті схвалювали у східному і південному
регіонах. Кореспонденти допомагали краще зрозуміти становище в областях цих
регіонів. Уродженець Покуття Йосафат Гарматюк, який тривалий час учителював
на Херсонщині, застерігав ще 5 жовтня 1989 р.: “Пам’ятай, що голим галицьким
патріотизмом на всій території Україну не збудуємо, а Москва своє діло знає.
Прибирає до рук економіку, веде шалену антиукраїнську пропаганду. Можливо,
на Заході цього так не відчутно, але тут на Півдні, набирає особливої гостроти...
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Численні і прекрасні колективи художньої самодіяльности, театри, філармонії
західних областей України понесли на Схід і Південь України не козацько-гайдамацький дух, яким тут народ гордиться, а червоно-чорні прапори, портрети
С. Бандери, радикальні мітинги, котрих тут народ не зовсім розуміє і боїться. Це
чудово використовують сучасні большевики групи “239” і їх вірні слуги на місцях...”
(с. 190). Спекулюючи на низькому рівні національної свідомості, вони протиставляють тамтешніх українців галичанам. Водночас Й. Гарматюк наголошував на використанні спадщини Івана Франка, інших теоретиків, “щоб доказати, що наше
суспільство – химера, ангела з якої не зробить навіть триголовий геній” (с. 190).
Більшовики, як войовничі московські імперіалісти, не здавалися, шукали
найменшої можливості, щоби принизити Україну, завдати їй підступного удару.
Цинічно діяв лідер групи “239” Олександр Мороз, який через три місяці після заборони компартії відновив її під назвою “соціалістичної”. А брутальність Олександра
Ткаченка не знала меж. Відверто боролися проти незалежної України так звані
“прогресивні соціалісти”. Десь із запорошених закамарків, знайшли шовіністичну, пошматовану ганчірку з написом “Славянское единство”. Вороги хапалися за
соломинку, намагаючись зупинити невблаганний хід історії. Хіба політики цивілізованого світу об’єднуються на спільності романській, германській чи кельтській!
Разом з іншими колишніми компартійцями В. Лизанчук виступив з листомзверненням проти відновлення КПРС-КПУ. Як признається, автори “сподівалися
на неабиякий позитивний резонанс”, а відчули, що суспільство байдуже до їхнього
протесту. А даремно! В Україні комуністи залишилися імперською силою, яка домагається ліквідації незалежної держави – і не дивно: за своєю суттю компартія й
надалі дотримується малоросійської позиції. Після схвалення Конституції України
компартійна фракція відмовилася присягати, але парламентське керівництво не
брало цього до уваги, хоч за правовими нормами такі парламентарі втрачали законодавчі прав. В. Лизанчук пише: “Демагогічні заяви комуністів та їх прибічників про захист інтересів трудящих тріснули, як мильна булька. Не знаю жодного
прикладу, щоб комуністи Франції, Німеччини, Італії, Канади, Росії чи будь-якої
іншої країни виступали проти її незалежности. Вони сповідують комуністичні ідеї,
але є патріотами своєї держави. Комуністи в Україні, а не України, є виразниками
чужоземних інтересів” (с. 193).
Треба зважити, що українське суспільство втомилося від постійного протиборства політичних сил, не бачило змін, на які сподівалось. Неждано-негадано в
1994 р. президентом був обраний висуванець проросійських сил Л. Кучма, який
зразу заявив про намір надати російській мові статусу другої державної. Проте
він змушений був зважати, що Москва втяглася в криваву війну з чеченцями, яка
була не популярна серед українського населення. Цей зовнішній фактор не сприяв
проросійським силам в Україні. Намагаючись застерегти російських матерів, сини
яких приречені воювати на Кавказі, В. Лизанчук пише відкритого листа. Звісно,
позиція романтична і для Росії не підходить. Зрештою, він сам зазначає: “Жорстока
бойня, влаштована московськими політиками і генералами в Чеченії – це яскраве
дзеркало розхваленої “дружби народів” і “російської демократії” в дії” (с. 199).
Як журналіст В. Лизанчук намагається впливати на своїх співгромадян пристрасним словом. Його книга “Навічно кайдани кували” не залишилася поза
увагою. Вже два десятки рецензій у газетах і журналах говорять чимало. А ще
листи з Донецька, Севастополя, Дніпропетровщини, Хмельниччини і Вінниччини,
Запоріжчини і Полтавщини! Патріоти схвалювали книгу. Та були й інші листи
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до автора. Йшов 1996 рік, п’ятий рік Незалежності, а противники нашої держави
відверто виявляли ненависть до неї. Особливо лютували яничари, що засвідчують
їхні прізвища. Наприклад, Нікалай Савчук з Києва, хоч і називав себе українцем,
сичав, аж бризкав отруйною слиною: “Мы, советские украинцы, сами разберемся,
какая нам власть нужна и какая символика нам подойдет по душе. Принятая “паном” Кравчуком желто-синяя тряпка с противным щербатым трезубом – националистическая символика. Если она вам нужна, то примите мой совет: немедленно
отделяйтесь от нашей Восточной Украины, присоединяйтесь туда, откуда мы вас
приняли в сентябре 1939 года. Не клевещите на Коммунистическую партию и
советскую действительность. Мы еще придем к власти и таким, как автор книги
“Навічно кайдани кували”, которую вы расхваливаете, не сдобровать. Напомню
вам, какая участь постигла Петлюру, Коновальца, Бандеру...” (с. 201).
Що сказати після цього? Яничари завжди були агресивними – давалася взнаки
душевна роздвоєність: від свого вони відреклись, а нові хазяї їх не сприймали як
рівних. Малоросіяни змушені постійно підтверджувати свою відданість імперії,
відчуваючи зневагу від москалів. Чи можна уявити поляка, який би так зневажав
національний прапор? Як назвати того, хто хизується звіриною, ненавистю до
держави свого народу? Мабуть, таких екземплярів можна знайти лише серед малоросів і білорусів! Серед іншого народу про таке не може бути й мови.
Вдячні читачі організовували зустрічі з автором. Вчителі, медичні працівники,
учні, вчені, письменники, колишні борці за визволення України, українці, білоруси, євреї – такі категорії наших громадян, які хотіли зустрітися з В. Лизанчуком.
Чесні росіяни також поставилися до книжки з розумінням.
Серед читачів книги В. Лизанчука – люди, знані не тільки в Україні. Відомий
письменник Роман Іваничук писав: “Книжка унікальна, страшна й оптимістична в
своїй засаді. Усвідомлення, що після жахів твій народ духовно і фізично ще живе,
– вселяє оптимізм. Книжка розвіює ілюзії щодо видуманої гуманности Російської
імперії... Ці документи є оголеними. Ніхто їх заперечити не може” (с. 214). Високо
оцінив книгу ще один видатний письменник – Роман Федорів. Історик Лариса
Крушельницька наголосила: “Книжка стукає не тільки в розум, а й у серце... Люди
дуже скоро все забувають” (с. 214).
Закінчуючи свою книгу про пережите, В. Лизанчук звертається до своїх читачів. Він наголошує, що кожен з нас має проявляти свою любов до України в
жертовній праці для її майбутнього.
3. ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ НАЦІЇ ДЛЯ ЇЇ МАЙБУТНЬОГО
На межі двох тисячоліть В. Лизанчук подарував українським патріотам том
з промовистою назвою “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”. У 2001 р. львівське
видавництво “Мальва” видрукувало її доповнений варіант. Передмову до неї під
заголовком “Благословення на читання” написав відомий наш письменник Роман
Федорів. Славний майстер рідного слова наголосив, що вже велика праця “Навічно
кайдани кували” поставила українського вченого “у чільний ряд найпопулярніших
авторів, які пишуть на злободенні сучасні теми”, а відтак оцінив нову книгу невтомного дослідника: “На цей раз учений і публіцист приходить зі своїм словом
до кожної хати, стукає в наші серця і особливо прагне розмови і роздумів з тими
українцями, які або заразилися байдужістю, або збаламучені антиукраїнською пропагандою, або які “вчилися не так, як треба”. Василь Лизанчук промовляє до сердець людських, примушує слухати своє волання: люди, українці, та спам’ятайтеся,
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та станьте на ноги, та огляніться господарським оком по своїй землі, та станьте у
колі вільних народів вільними, рівними, синами своєї землі, її господарями, а не
пахолками на чужій службі” (с. 6).
Думку письменника підтверджують розділи книги: перший розділ має назву “Стоголосо дзвени, рідна мово!”, а другий – “Нам пора для України жити!”
В. Лизанчук з’ясовує ідеали української нації, дає змогу читачеві причаститися до
джерел незнищенності нашого народу, обґрунтовує основи національної духовності, закликає своїх краян не цуратися свого роду. Водночас публіцист дає рішучу
відсіч апологетам покійної імперії, починаючи від Солженіцина, який пропонує
для своїх співвітчизників і ксенофобів шовіністичний допінг; не залишає в спокої
імперіалістів у сутані, кинувши їм у вічі “Господь у вас – славянский, русский!”,
розвінчує українофобів “в оновлених шатах”. З питання державної мови вчений
висловлюється афористично: “Менше української мови – менше України”.
Досліджуючи національні ідеали для нашого часу, В. Лизанчук спирається на
засадничі положення відомої статті Івана Франка “Поза межами можливого”, в
якій великий наш письменник і мислитель викривав спекуляції на “вселюдських”
фразах для оправдання “духовного відчуження від рідної нації”. Нинішня ситуація
створює, на думку вченого, нові умови: “Відродження, становлення і утвердження
національних духовних цінностей, створених попередніми поколіннями, але вилучених, сфальсифікованих або замовчуваних протягом тривалого часу, відкривають
шлях до гуманістичної свідомості” (с. 27).
На перше місце серед національних цінностей потрібно поставити рідну мову,
без якої не може бути мови про ідеал, який ще на початку минулого століття сформулював Іван Франко. Зрештою, державна незалежність має на меті забезпечення
всебічного розвитку національної духовності, а вона без опори на рідну мову втрачає
будь-який сенс. На цій підставі поділ українців на українськомовних і російськомовних не відповідає елементарним вимогам логіки. Признаюся, що не доводилось у
російських джерелах зустрічати терміна “французькомовні росіяни”, хоч, наприклад,
лише цією мовою користувалися літературні герої романів Івана Тургенєва та Лева
Толстого, російські інтелектуали ХІХ століття (Пушкін, Тютчев та ін.). Слушно ще
напередодні розпаду СРСР писав у “Литературной газете” Л. Федосєєв, викладач
Ризького політехнічного інституту: “У жодній нормальній державі мова іммігрантів
не є державною” (с. 29). Винятком стали тільки російські іммігранти, які вимагали,
щоб інші народи пристосовувалися до них, розмовляли з ними мовою колонізатора.
Інші мови московські завойовники, як правило, зневажали, не хотіли вивчати мови
людності, серед якої вони проживали не одне десятиліття.
Наші вчені пояснюють національний нігілізм серед українців тим, що український народ немав досвіду державного існування. Саме тим обґрунтовуються
мовні відмінності між західним регіоном, з одного боку, та східним і південним
регіонами, з другого. У цьому контексті доконечно звернутися до концепції “держави в державі”, яку аргументували поет і публіцист Євген Маланюк та етнопсихолог Володимир Янів. Галицькі українці все-таки набули досвіду державного
існування, хоч перебували упродовж тривалого часу в чужих державах. Згадаймо
церковні братства, перше з яких виникло у Львові, Головну Руську Раду в місті
короля Данила, Товариство “Просвіта”, Наукове товариство імені Т. Шевченка,
Товариство “Рідна школа”, кооперативні, збутові, страхові та інші організації.
Зрештою, галицьку людність об’єднувала Українська Греко-Католицька Церква,
яка завдяки діяльності Великого Митрополита Андрея Шептицького стала впливо-
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вим національним чинником і залишається ним до наших днів. Доконечно згадати
українські політичні партії, без яких не могло бути мови про політичну культуру
галицької людності. А що сказати про різні парамілітарні організації! Чи можна
уявити без активної діяльності пластунських організацій появу легіону Українських
Січових Стрільців , а в період Другої світової війни – Української Повстанської
Армії? Чи не тому внутрішні і зовнішні вороги нашої державності спрямовують
свої удари насамперед проти української Галичини, населення якої ставить на
перше місце соборність нації!
Утвердження державної та національної єдності допомагає людській спільноті
“зберегти себе на історичних манівцях” (с. 33). У цьому не може бути компромісів.
Не можу погодитися з думкою, що “у деформації національно-мовного співжиття
немає вини жодного з народів нашої країни” (с. 35). Йдеться про СРСР, оскільки
стаття написана в 1989 р., а тому автор не міг ігнорувати тодішніх умов. Як бачимо
тепер, росіян з числа таких народів доведеться вилучити, адже, за опитуваннями
в 2009 р., майже половина з них (47 відсотків) сприймає “братній український
народ” як ворогів. Треба дивитися правді у вічі, відмовитися від накинених догм
про “вічну дружбу”, “слов’янську спільність”, “спільну історію”. Якщо українці
й росіяни (точніше – москалі) мали спільну історію, то це була історія боротьби
українців за свою незалежність. Володарі сусідньої держави цю історію не уявляли
інакше, як єдність вершника й коня, а конем, звісно, мав бути українець.
Після тези про невинність “жодного з народів” СРСР В. Лизанчук зазначає:
“Імперською свідомістю хворіють не лише ті, хто її запроваджує як імперську
політику, а й ті, хто її сприймає як єдино правильну і можливу в нашій багатонаціональній країні” (с. 36). Серед таких згадані А. Солженіцин, А. Проханов,
В. Распутін, які намагалися врятувати “імперію зла та брехні”, хоч вона доживала
свої останні роки. Хіба не при активній участі їх попередників українці перетворилися на “покручів, перевертнів, яничарів, втратили національну гідність, почуття господаря, перелицювалися на малоросів” (с. 37). Асимільовані малороси
признавалися в любові до Малоросії як своєї батьківщини, але підпорядковували
її беззастережній відданості Російській імперії як вітчизни, хоч в нормальних суспільних умовах батьківщина й вітчизна мають бути синонімами.
Ще тоді, за два роки до остаточного розпаду “імперії зла та брехні”, В. Лизанчук викриває “ідеологічно викривлене, звульгаризоване розуміння понять “націоналізм” та “інтернаціоналізм” (с. 39). Як пояснюють словники, поняття “націоналізм” у західній науці вважається синонімом патріотизму. А в СРСР його прирівнювали до шовінізму та нацизму, хоч про формальний осуд великодержавного
російського шовінізму в статтях Леніна перестали згадувати. У постановах партії
шовінізм не мав означень, подавався як абстрактний, безадресний.
Василь Лизанчук спирається на конкретні умови “перебудови”, намагається
використати нові умови в національних інтересах. Він пише: “Перебудовні процеси
створюють передумови для активної, гуманістичної діяльності цілісних, духовно
багатих, морально здорових людей, які творять красу і хліб в ім’я національного
відродження і розвитку свого народу. Вони розуміють, що інтернаціоналізм за рахунок ущемлення національних інтересів – це фарисейство, яке прикриває фактичну
нерівність, визиск однієї нації другою і породжує в зв’язку з цим відступництво,
запроданство, ренегатство, національний нігілізм. Тільки вільний розвиток і рівноправність національних мов, висока мовна культура є основою духовного взаєморозуміння, культурного взаємозбагачення, зміцнення дружби народів” (с. 44–45).
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У книзі В. Лизанчука можна простежити розвиток не тільки політичної позиції
автора, а значної частини українських інтелектуалів наприкінці минулого століття.
Безумовно, з нинішнього часу судити легше: ми знаємо наслідки розвитку, а тоді
ще не могло бути впевненості в однозначному розвитку. Як знаємо, компартійне
керівництво “імперії зла та брехні” вже починало застосовувати зброю щодо непокірних союзних республік Балтії та Кавказу. “Лженаукова теорія про нову історичну спільність – єдиний радянський народ – відкинута життям. Але збереглися
ще сили, які намагаються її відродити під новою термінологією” (с. 47).
Така начебто нова інтернаціональна спільнота могла породити лише, за словами казахського письменника Абдіжаміла Нурпеїсова, “убогого духом”, “гладко
обструганого “інтернаціоналіста” з космополітичною психологією” (с. 49). Цікаво,
що проти такого “інтернаціоналізму” виступали також російські письменники.
Проте вони були стурбовані тим, що на території їхньої республіки кількісно збільшується так зване “інтернаціональне бидло”, як деякі ортодоксальні імперіалісти
називали російськомовних “інородців”. Саме так треба сприймати волання, приміром, сибіряка Валентина Распутіна. Його однодумці не могли навіть допустити,
що імперія розпадеться.
У душевних муках прозрівали змосковщені українці. У книзі згаданий
Володимир Шовкошитний, який розкаювався:
“Прости мене, прапрадіде-козаче,
Прости мене, мій споконвічний краю,
За те, що на російській мові плачу
Об тім, що мови рідної не знаю” (с. 52).

Вчений Василь Лизанчук уболіває: “Як не прикро, але будемо відвертими:
формувалися цілі покоління людей, для яких історія і культура рідної України,
що становлять найцікавіші грані історії і культури європейської та світової сприймалися і, на жаль, ще багатьма сприймаються сьогодні як периферійний додаток
до історії і культури російської” (с. 57). Написано ще 1990 р., перед розпадом
СРСР, але з того часу дуже мало змінилося. Мав рацію наш великий поет Євген
Маланюк, твердячи, що “малоросійство” як недуга не скоро вилікується після
звільнення України з московської неволі.
Причини цієї хвороби В. Лизанчук досліджував у надзвичайно цінній праці
“Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка” (Львів: Видавничий центр
Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2008. – 258 с.). Невеликий за обсягом навчальнометодичний посібник охопив події нашої тисячолітньої історії. Вчений називає найдавнішу дату – 1054 рік. На перший погляд, вона далека від мети, яку ставить перед
собою дослідник, та вже перші речення спростовують таке заперечення: “Розкол
християнства на Західну і Східну церкви призвів до того, що Україна опинилася
між молотом і ковадлом, між Польщею та Росією. Для одних вона була недостатньо
католицькою, для інших – недостатньо православною” (с. 14). Звісно, В. Лизанчук
має на увазі події наступних століть, бо ж відомо, що тоді наша великокняжа держава була найбільшою в Європі, Польща не могла їй загрожувати, а Росія ще не
існувала – її землі були колоніальною територією Русі зі столицею в Києві.
Мине дещо більше сотні років – і суздальський князь Андрій Боголюбський
пошле свої війська на Київ. Північні ординці сприймали Київ як чуже місто, в чому
переконує літописна розповідь про його знищення. До речі, тоді, в 1169 р., агресивні загарбники викрали з нашого Вишгорода ікону Успіння Пресвятої Богородиці,
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яку лицемірно назвали Владимирською і тепер трактують її як національну святиню. Московська цареславна церква проголосила цього князя своїм святим, хоч
його жорстокостей не могли витримати навіть тамтешні бояри і вкоротили життя
тиранові. Прикро, що “ікона” суздальського руйнівника нашої столиці встановлена
в головному храмі Української Православної Церкви Київського патріархату. Про
якусь святість тут можна говорити тільки із сарказмом.
Підступність московських князів проявилася під час монгольської навали.
Наш вчений згадує висновок російського філософа Георгія Федотова, що Москва
“зобов’язана своїм вивищенням передовсім татарофільській і зрадницькій політиці
своїх перших князів” (с. 17–18). У самому Московському князівстві в усіх сферах
державного життя запроваджуються татарські порядки. Отож, татари завойовували
москвинів як угро-фінів не ззовні, а проникали в їхню душу, “у плоть і кров”.
Окрім того, вихідці з татар утверджувалися в державному апараті, вливалися до
московського дворянства. Саме на основі “угро-фінсько-татарської мішанини”
виник “чисто азійський народ”, названий “московським”(“російським”) (с. 18).
Москвини не могли миритися з тим, що українці як народ європейський прагнуть зберегти свою національну окремішність. Тамтешнє духовенство ставило під
сумнів православність українців, тому їхній собор ще в 1620 р. вимагав “перехрещувати” вихідців з Речі Посполитої, а через сім років наказом царя Михайла
Романова та його батька патріарха Філарета були засуджені на спалення книжки
українського друку. Говорити після цього, що московський цар міг взяти під захист православних українців, означає лукавити, знущатися з історичної правди.
Мілітарна угода між республіканською Україною й самодержавною Москвою була
для нашого народу, за словами М. Драгоманова, “пропащим часом”. Українцям
заборонили мати власну мову навіть у майбутньому.
Більшовицькі окупанти України продовжували антиукраїнську політику царського уряду, “інтернаціоналізувавши” термінологію при незмінній
суті. Компартійний ідеолог М. Суслов дорікав республіканському керівникові
П. Шелесту, “що на Україні не все гаразд – вся Україна говорить українською
мовою” (с. 175). В. Лизанчук наголошує, що в республіці збільшується кількість
етнічних росіян і національно змішаних, насамперед українсько-російських, сімей.
Якщо в 1923 р. в Україні проживало 3 млн етнічних росіян, то в 1970 р. – вже
10 млн осіб, що становить 21 відсоток населення республіки. Майже стільки ж
становили тоді національно змішані сім’ї (приблизно 20 відсотків), а на початку
ХХ ст. їх було тільки 3 відсотки. Треба зазначити, що 30 відсотків таких сімей
припадає на міста, а на села – 8 відсотків. Зауважимо, що прибулі росіяни, як
правило, посідали впливові місця в управлінні, інших сферах суспільного життя.
Звідси – зрозуміло, чому так повільно утверджується українська мова як державна
в Україні, особливо в східних і південних областях.
У школах республіки вивчення російської мови було обов’язковим, а української – за бажанням батьків В.В. Лизанчук пише: “Сам принцип добровільності звучав нібито демократично. Але коли крок за кроком комуністичний режим
звужував сферу застосування української мови, то поступово все більше батьків
орієнтувалося “на перспективу” й намагалося звільнити своїх дітей від вивчення
рідної мови, нав’язуючи їм російську” (с. 178). Цікаво, що московське компартійне керівництво все-таки не могло не реагувати на міжнародний резонанс, тому
постанова ЦК КПРС “Про дальше вдосконалення вивчення і викладання російської мови в союзних республіках” (31 серпня 1978 р.) не публікувалася, мала
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гриф “таємно”. Через півтора місяця союзний уряд фактично надав цій постанові
державної ваги. А ще через сім місяців республіканське міністерство надіслало
циркуляр “О мероприятиях по дальнейшему улучшению изучения и преподавания русского языка в вузах УССР”. Послідовність нагадує відому сцену з поеми
Т. Шевченка “Сон”. У професійно-технічних училищах на вивчення російської
мови втричі збільшили кількість навчального часу.
Після того В. Лизанчук запитує: “Чи не тому значній частині українського
населення досить важко долати морально-психологічний бар’єр відчуження від
власної історії, культури, мови? Чи не тому немало українців вважає, що національна гідність до добра не приводить?” (Завжди пам’ятай: Ти – Українець! –
С. 57–58). У питальній формі вчений фактично намагається відповісти на одне з
найболючіших питань національного державотворення.
Не варто ігнорувати й того, що у вищій школі нерідко ще й тепер чинять
перешкоди так званій “насильственной украинизации”, поверненню національної
пам’яті. Протидія керівництва Донецького університету ініціативі студентів, які
пропонували присвоїти навчальному закладові ім’я його випускника, великого поета Василя Стуса, – яскравий доказ антиукраїнських настроїв викладачів, які намагаються консервувати морально-психологічну атмосферу компартійного режиму.
Вже в умовах незалежності українофоби зневажають українську мову. Різні
примітивні суржикомовні “сердючки”, “довгоносики”, “кролики”, “мамадисти” та
маса інших сценічних невдах претендує на титул гумористів, нерідко зводячи його
до сороміцьких анекдотів, паплюження всього українського. А чимало журналістів
виправдовують подібне безталання: “Народ хоче таких передач, і він їх сприймає”
(Лизанчук В. В. Основи радіожурналістики: Підручник. – К. : Знання, 2006. – С.
306). Як зазначає вчений, журналісти не повинні потурати таким потворним смакам,
а виховувати у слухачів, глядачів і читачів високі естетичні смаки.
Звісно, внутрішні українофоби відчувають допомогу керівників сусідньої держави. Відома російська правозахисниця В. Новодворська зазначає: “Наші політики
змушені нібито миритися із самостійністю України. Вони ж бо не можуть сказати,
що хочуть знову завоювати вашу державу, адже тоді вибухне великий скандал. До
того ж, росіяни чудово розуміють, що у вас є “западенці”, що так просто Україна
не здасться. Це не Білорусь. Вони, я повторюся, силкуються будь-що відібрати у
вас незалежність. Тому бійтеся москалів, які приноситимуть вам дари” (С.287).
Професор викриває підступи внутрішніх і зовнішніх ворогів нашого народу не
тільки у згаданих книгах. Треба назвати ще й такі: “Не лукавити словом” (Львів,
2003. – 560 с.); “Кайдани ще кують” (Львів, 2004. – 992 с.); “Кроки ... Василь
Лизанчук – публіцист, вчений, педагог: Бібліографічний покажчик, листи, рецензії”
(Львів, 2001. – 968 с.); “Кроки... Василь Лизанчук – публіцист, вчений, педагог:
Бібліографічний покажчик, листи, рецензії, есеї” (Львів, 2008. – 848 с.).
Кожна з перелічених праць – плід не одного року роботи. Вчений осмислює сьогодення, порівнює з минулим, робить висновки, обґрунтовує пропозиції.
Наприклад, у томі “Не лукавити словом” В. Лизанчук виходить з оцінки наслідків Переяславської мілітарної угоди між Українською Гетьманською державою і
Московським царством (1654 р.), аналізує їх вплив на національний суспільний
розвиток, формування національної ідентичності та свідомості, державницьке мислення українців. Відомий поет і громадський діяч Роман Лубківський зазначає:
“Без праць Василя Лизанчука годі уявити протестний фронт діячів культури, який
не лише мужньо тримає оборону державної сутності рідного слова, а й наступає на
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позиції тих, хто веде неоголошену війну проти України” (С. 4–5). Треба визнати,
що така праця не безплідна: вона все-таки дасть плоди, хоч і не зразу.
Про здобутки В. Лизанчука як педагога можна судити на основі його публікації “Засоби масової інформації у контексті формування української історичної
пам’яті. Нотатки на полях студентських робіт” (“Журналіст України”. – 2008.
– № 8. – С. 23–33). Вчений пише про інформаційну війну за серця і розум
українців: “Кардинальна мета агресорів – не допустити всебічного формування
й утвердження української національної ідентичності, яка є найпотужнішим морально-психологічним підґрунтям, фундаментом розвитку української України”
(с. 23). Не можна залишатися байдужим, коли держава “майже повністю втратила
інформаційний простір, антиукраїнську політику в ньому проводять не тільки доморощені українофоби, а й чужинці. Національне законодавство не передбачило
протидії антидержавній пропаганді. Йдеться не тільки про загальнодержавний, а
й регіональний рівень. Такого не можливо допустити в жодній державі. Йдеться
не лише про нинішню Росію, в якій реанімовані кагебістські порядки. В. Лизанчук
згадує слова німецького філософа Ф. Ніцше, який писав: “Ніколи не виживе той
народ, котрий сприймає трактування своєї історії очима сусіда” (с. 26).
Педагог цитує роботи своїх вихованців, а потім підсумовує. Студентка Оксана
Гілета звертає увагу на нав’язування регіональних протистоянь. Така стратегія була
застосована на президентських виборах 1994 р., а особливо загострилася в 2004 р.,
коли до президентського керма рвався представник злочинного, олігархічно-кримінального клану. Студентка наголошує на утвердженні української мови як державної. Звісно, не може бути мови про консолідацію нації, коли на Сході й на
Заході користуються різними підручниками з історії. Про панування в Україні
контрпам’яті пише студентка Валерія Грицута: “Матеріальний аспект на декілька
сходинок випереджає культурне питання. Багато українців мислить меркантильно.
А ті “винятки”, які хочуть щось змінити в духовному плані, у пересічного громадянина викликають як мінімум подив” (с. 27).
Уболівають за долю своєї нації інші студенти, витяги з робіт яких надіслав до
редакції Василь Лизанчук. “Деградація моралі” – такий діагноз ставлять нашій
людності соціологи і психологи. Що заперечити проти цього? Вчений застерігає:
“Якщо цю “хворобу” активно, цілеспрямовано на державному і суспільному рівні
не лікувати, то в недалекому майбутньому аморальна інформаційна продукція може
призвести до духовного виродження української нації” (с. 44). Чи не має рації
вчений, що нав’язування аморального способу життя в поєднанні з розмиванням
національної ідентичності є не чим іншим, як спланованою антиукраїнською акцією?
Характеризуючи нову монографію В. Лизанчука “Творімо разом Україну!”
(Львів: ПАІС. – 2000. – 452 с.), професор Микола Тимошик підкреслив, що “спокійно і виважено, без найменшого емоційного збурення, але на численних фактах
і документах автор показав не лише московську лиходійність тривалої в часі асиміляції українців, а й нинішні, прямі і приховані методи російщення України, яку
не з меншим ентузіазмом, ніж російські правителі, здійснюють сьогодні новоявлені
братчики – наші “землячки” з числа перефарбованих україножерів-державотворців. Чимало їх посідають високі пости у державних кабінетах як місцевого, так і
центрального рівня” (с. 9–10).
Наш краянин належить до тих самовідданих борців, які не збираються капітулювати, пливти за течією, задовольнитися споглядальною позицією. Він – у
вирі боротьби! Передумавши пережите, В. Лизанчук не може забути тих своїх
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односельців, які більше десяти років після закінчення війни воювали з червоним
окупантом. Трагедія “Дем’янового лазу” стукає в серце, не дає спокою, закликає
до протидії українофобам, утвердження України як незалежної національної держави, яка забезпечить гідне життя всім її громадянам.
“Пам’ятаймо, що у світі поважають дбайливого, працьовитого, сильного господаря на своїй землі, здатного її захистити, справжнього, щирого носія національних
і загальнолюдських цінностей, – наголошує В. Лизанчук у фундаментальній праці “Творімо разом Україну!”, що присвячена найдорожчим батькам – мамі Ганні
Миколаївні і татові Василеві Петровичу, перед якими, зазначає син, “залишаюся
вічним боржником”. Ця книжка також спрямована на те, щоб у кожного читача народжувалися і утверджувалися чисті помисли, високі життєдайні пориви, щоби кожна
людина в Україні та за її межами таки зрозуміла, серцем відчула Всевишнім освячене
природне право будь-якого народу (численного чи нечисленного) на свою вільну
(велику чи маленьку) державу, рідну мову, культуру, духовність, щоби прагнення,
вчинки, діяльність кожної людини, незалежно від раси і національності, утверджували взаєморозуміння, взаємоповагу, дружбу, національну гідність” (с. 445).
Вчений, публіцист, педагог Василь Лизанчук сам усім своїм серцем та інтелектом творить незалежну державу і закликає усіх нас разом творити соборну
українську Україну.
Олег Гринів
Доктор філософських наук, професор

ПРИКЛАД СЛУЖІННЯ УКРАЇНІ
Радію тим, що впродовж своєї педагогічної діяльності, роботи на державній
службі, професійного зростання вчителя, викладача суспільних дисциплін, а згодом
і державного службовця, мені завжди щастило на знайомство з добрими, цікавими
людьми, яскравими особистостями. Серед них – політичні діячі, вчені, письменники, особи, які постраждали в свій час від сатанинського комуністичного режиму,
борючись проти нього, та й, здебільшого, мудрі, працьовиті, збагачені життєвим
досвідом прості трудівники.
Завжди бажаними для мене є взаємини з нашим краянином, відомим вченим,
завідувачем кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету імені Івана Франка, професором, академіком Академії наук вищої освіти
України Василем Лизанчуком. Наші зустрічі не випадкові, без зиску, а продовжуються вони понад тридцять років.
Пригадую, ще навчаючись стаціонарно на історичному факультеті ІваноФранківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника, кожного літа їздив у складі студентських будівельних загонів на новобудови Тюменської,
Магаданської областей, був одним з керівників обласних зональних штабів, старався
висвітлювати їх роботу в засобах масової інформації.
Одного разу у вересні 1974 р., зайшовши в редакцію обласної, молодіжної
газети “Комсомольський прапор” з матеріалами про трудові будні студзагонів та
віддаючи дописи завідувачеві відділом Ярославу Ярошу, зустрівся вперше з уже
знаним за публікаціями в місцевій пресі, а також своїми радіопередачами Василем
Лизанчуком. Розташувала до розмови його добродушна усмішка, простота. Здалось,
ми знайомі уже давно. Запропонував мені розповісти в одній з передач по об-
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ласному радіо про студентську участь, в тому числі за межами області. Мені це
було нескладно зробити, оскільки ще й очолював штаб студентських будівельних
загонів в педінституті.
Зустрілися. Я охоче погодився і розповів, не загортаючи в папірці, що романтика романтикою, праця і її поєднання з культурно-масовою роботою – це ще
не все, що характеризує бажання студентства. Є соціальні мотиви. Бо студенти,
які виїжджали в складі будівельних загонів в Тюменську, Магаданську, інші області, переважно були з незаможних родин, вони хотіли поповнити свій сімейний
бюджет, адже прожити на одну стипендію нелегко, а тому доводилося працювати
на закріплених трудовими угодами об’єктах по 10-14 годин на добу.
Звичайно, радіопередача не була особливо гострою, але дехто в той час висловив незадоволення нею. Бо їй надав проблемного звучання Василь Лизанчук.
За складом своєї вдачі редактор радіо був не закостенілим номенклатурним працівником, хоч його посада відповідала цьому. Він зберігав свій стиль, проникав у
складну сферу відносин людини і суспільства.
За моєї пам’яті не стирається одна з радіопередач Василя Васильовича (в бібліографічному довіднику зазначено як жанр нарису) в 1977 р. під назвою “Хліб
Геришів”. Це розповідь про комбайнерів батька та його синів Петра і Михайла з
колгоспу імені Кірова Городенківського району. Це мої близькі родичі, Дмитро
двоюрідний брат моєї мами Анастасії, де вся родина кількістю понад двадцять
осіб придністровського села Репужинці Городенківського району, що на ІваноФранківщині, колись була вивезена до Сибіру за зв’язки з ОУН-івським підпіллям.
Шестеро з них так і не повернулися, захоронені в Сибіру.
Однак Василь Лизанчук, авторитетний на той час журналіст, не побоявся
показати працелюбство Дмитра Гериша і його синів та прославити їх як чудових
трудівників колгоспної ниви, які заслуговують високих урядових нагород. І справді,
дещо згодом, відомий комбайнер був відзначений урядовими нагородами.
Чи знав Василь Лизанчук трагічну історію цієї родини? Звичайно знав, бо
в цьому невеличкому селі (близько 170 господарств) не було жодної сім’ї, яка б
якось не була дотичною до боротьби ОУН, УПА, або не допомагала матеріально
воякам УПА проти нав’язаного режиму так званою радянською владою. Це згодом
у розмові зі мною Василь Васильович скаже, що “таких випадків, епізодів було
безліч, про які я знав, але доводилось грішити при співбесідах у партійних органах
і відповідних службах та казати, що нічого не знав”.
Згодом ближче познайомився уже з досвідченим викладачем Львівського університету імені Івана Франка Василем Лизанчуком, працюючи викладачем суспільних дисциплін в Коломийському технікумі механічної обробки деревини. Він
приятелював з директором цього технікуму, заслуженим працівником культури
України Василем Гринюком – небожем відомого журналіста, письменника з села
Воскресінці на Коломийщині Леся Гринюка. Василь Васильович достеменно знав
біографію свого краянина, який помер в 30-річному віці, зробив окремі публікації
про нього, допоміг порадами, збором матеріалів для увічнення його пам’яті.
Предметом нашого спілкування з Василем Лизанчуком в 1989–1990 рр. були
теми захисту української мови, розширення діяльності Товариства української
мови імені Тараса Шевченка “Просвіта”, шляхи прискорення розпаду тоталітарної
системи СРСР.
Маю і прочитав практично всі книги Василя Лизанчука з дарунковими автографами і побажаннями, але найціннішою сприймаю чомусь подаровану першою
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невеличку брошуру – текст лекцій “Засоби масової інформації і духовне відродження України” (Львів. 1990 р. 69 стор.) з підписом: “Шановному добродію Василеві
Глаголюку з добрими побажаннями здоров’я, успіхів у науково-педагогічній роботі.
Хай Ваша діяльність прислужиться національному відродженню України. З пошаною Василь Лизанчук. 3 жовтня 1990 р.”.
Наш краянин часто буває на Коломийщині. Тут у нього джерело натхнення.
Він завжди з повагою відносився до своєї родини, друзів, чесних трудівників,
людей слова і діла.
В цьому я неодноразово пересвідчився у Коломиї, в його рідному селі Ганеві,
а також будучи в його сестри у селі Підгайчиках. З хвилюванням я спостерігав,
як зустрічається син з мамою. Але це були особливі зустрічі. Перше, що впадало
у вічі, це те, що син цілував мамині руки, а вже потім вуста і першими словами
мама зверталась до сина “Як твоє здоров’я, Васильку, бо зі Львова неблизький
шлях”. А їдучи до сестри на ювілей, Василь Лизанчук в Коломиї на квітковому
базарі вибирав троянди, наголошуючи продавцеві “Мені важко вибрати квіти для
сестри, бо вона заслуговує щонайкращих”.
Пригадується мені один з епізодів 1994 р. Тоді просвітянська команда прийшла
до влади в Коломиї. Колишній голова “Просвіти” Ігор Довганюк став головою міськ
виконкому, я заступником, помічником голови – Ольга Руданець, першим заступником – також член “Просвіти” – Ярослав Савчин, колишній політв’язень, письменник
Дмитро Гриньків став консультантом відділу державного будівництва. В цей час
наш краянин ще більше прихилився до земляків. Він не обійшов увагою багатьох.
Зокрема, зустрівся з лауреатом Шевченківської премії, колишнім політв’язнем, відомим поетом Тарасом Мельничуком і розповів про нього у газеті “Молодь України”.
У Мельничука тоді були певні проблеми побутового характеру, а саме – відсутність приписки, у щойно наданій квартирі не зробили ремонту (попередня була
самовільно заселена непорядними людьми, які ввійшли в довір’я до поета), він не
мав елементарних умов для творчості.
Василь Лизанчук настільки пройнявся болючими проблемами поета, що нам, чиновникам, стало соромно. Його критика вплинула, і довелося відреагувати конкретними
справами. Мало того, Лизанчук наполіг, щоб поінформувати його про стан справ.
Ось вам і позиція журналіста, і громадянина.
Безумовно, творчі ідеї Василя Лизанчука, його книги, поради, практичні настанови відіграли в моїй біографії неабияку роль. З його легкої руки я обрав тему
свого наукового дослідження і згодом захистив кандидатську дисертацію, ставши
кандидатом історичних наук.
Протягом цього тривалого часу, займаючись організацією багатьох культурнопросвітницьких заходів, намагаюся використати сповна творчий потенціал і всі
можливості Василя Лизанчука для цієї роботи. Його книги є в кожній бібліотеці
Коломийщини. У місті Коломиї проведено презентації багатьох книг автора, відзначення 60-річчя академіка, численні творчі зустрічі з громадськістю.
Василь Лизанчук брав участь в багатьох науково-теоретичних конференціях,
презентаціях книг відомого історика-романіста, нашого краянина, почесного громадянина міста Коломиї, професора Львівського університету імені Івана Франка
Романа Іваничука, в телепередачах НТК “Коломия”.
Ось тільки в 2006 р. відбувся творчий вечір у рідному селі Ганеві, не забувається його виступ по місцевому телебаченню, він взяв участь і виступив на
загальноміському віче 18 червня 2006 р. “Захистимо українську мову”, брав участь
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у відкритті меморіального знаку Іванові Франку в Коломийському медичному коледжі ім. Івана Франка, вагомий його виступ на науково-теоретичній конференції,
присвяченій 150-річчю з дня народження Івана Франка з доповіддю “Праця Івана
Франка “Що таке поступ?”, як дзеркало сучасних проблем українського державотворення”, участь в XVI Міжнародному гуцульському фестивалі “Коломийка
– 2006” (25–27 серпня 2006 р.).
Коломийське міськрайонне товариство “Просвіта” ім. Т. Шевченка за активну
участь в культурно-просвітницькій роботі на Коломийщині, розвиток і утвердження Української держави вийшло з пропозицією до Коломийської міської ради і
прізвище Василя Лизанчука занесене в Книгу шани міста Коломиї в липні 2006 р.
За поданням ради Коломийського МРТ “Просвіта”, враховуючи вагомий особистий внесок в українське національне відродження, розбудову та зміцнення
Української держави, Центральне правління Всеукраїнського товариства “Просвіта”
імені Тараса Шевченка нагородило В. В. Лизанчука медаллю “Будівничий України”.
Коломийщина завдячує відомому вченому, академіку Василеві Лизанчуку, який
за 30 років роботи і наукової діяльності у Львівському університеті імені Івана
Франка має понад 30 своїх учнів з Коломиї та району, послідовників, випускників факультету журналістики, зокрема, кафедри радіомовлення і телебачення, яку очолює.
Активна життєва позиція Василя Лизанчука, творчий доробок і відстоювання
національних інтересів, утвердження державної мови, фундаментальне висвітлення
здобутків українського народу в розвитку культури і духовності – яскравий приклад високого служіння своїй Батьківщині.
Василь Глаголюк
Голова Коломийського міськрайонного
						
товариства “Просвіта”
						
імені Тараса Шевченка,
						
заслужений працівник освіти України
Коломийська правда. – 2010. – 4 черв.

ВАСИЛЬ ЛИЗАНЧУК
ЯК НАУКОВА ТА МОРАЛЬНА КАТЕГОРІЯ
Скільки пам’ятає себе людство, воно завжди існувало в категоріях учнів і вчителів. По цьому ланцюжкові перетікають знання з минулого в майбутнє через сучасне,
примножуються зусиллями небагатьох, особливо талановитих людей, і непомітно для
себе людство переходить на новий щабель цивілізаційного й культурного розвитку.
У кожної людини були свої вчителі. За кожною особистістю стоїть улюблений
учитель, чиї слова й настанови пам’ятаються довго, передаються шляхом усної
комунікації по суспільній горизонталі і по віковій вертикалі. Професор Василь
Лизанчук з числа таких науковців і педагогів, які здійснюють неповторний особистіснотвірний вплив на учнів. Він з тих учителів, до яких хочеться звертатися:
“Пане Магістре!”, вкладаючи в це слово його первісний зміст, адже походить воно
від латинського слова “magistro”, що в перекладі означає – “навчаю”.
Як науковець і педагог професор Василь Лизанчук у наш час вузької спеціалізації відзначається рідкісним універсалізмом. Його підручник “Основи радіожурналістики” (К., 2006) відповідає найвищим стандартам навчальної літератури й може
бути взірцем для будь-якого автора, який збирається працювати в цьому жанрі.
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У підручнику викладено навчальний матеріал за всіма напрямами підготовки
майбутнього радіожурналіста, запропоновано питальник для обговорення на практичних і семінарських заняттях, подано завдання для самостійної роботи, наведено
обширні списки літератури. Автор назвав їх “Список використаної літератури”,
щоб показати студентам, з яких джерел постав його текст.
У наш час нігілістичного ставлення молоді до читання книжок професор Василь
Лизанчук навчає студента читати й за допомогою читання оволодівати новими
знаннями. Нема чого говорити, бо це відомо кожному педагогові, що молодь все
менше налаштована до читання паперової літератури; усе намагається зловити похапцем в інтернеті. Звідси поверховість, відсутність у молодого покоління надійних знань. Тим більше, що сучасні інформаційні технології створюють враження,
нібито оволодіти інструментальним боком журналістики і є вершина професійної
майстерності. Є викладачі, які йдуть за цією стихією, підтримуючи ідею непотрібності для журналіста фундаментального знання.
Професор Василь Лизанчук займає іншу позицію. У його концепції журналіст
– це висококультурна особистість, яка засвоїла правдиву українську національну
історію, вивчила історію літератури та журналістики, навчилася розуміти чужі
тексти і завдяки цьому здобула уміння створювати свої. Завдяки глибоким знанням
вона здобула право розмовляти зі своїм народом на різноманітні теми.
Журналістика як творчість – це безкінечний ланцюжок ситуацій, у які професійний автор потрапляє щодня, збираючи й опрацьовуючи інформацію. Ці ситуації
повинні бути присутні й у навчанні. Чим їх більше, тим краще. Журналістика як
ужиткова професія потребує навчання на прикладах. Це дуже добре розуміє професор Василь Лизанчук і в своєму підручнику подає велику кількість текстів, зразків
жанрів, описів ситуацій, на яких має пройти вишкіл майбутній радіожурналіст.
З таким підручником Україна може сміливо виходити на світовий інтелектуальний ринок і опинитися в числі лідерів. На жаль, у нас немає своїх українських
видавництв, які б ставили собі за мету освоїти зарубіжні ринки. Але, можливо,
це вже на часі?
Як науковець професор Василь Лизанчук має свою улюблену тему, якій присвятив своє життя. Цю тему можна окреслити так: пошуки української ідентичності.
Річ в тому, що для багатьох українців їхня національна ідентичність з розряду
питомої, вродженої перенесена історичними обставинами в розряд вибіркової. Для
пересічного китайця, француза, німця за все їхнє життя ніколи не виникне питання:
бути чи не бути представником своєї нації. Для українця це питання стоїть вже
кілька століть і є предметом свідомого вибору.
Категорія вибору, особливо свідомого, іманентно передбачає наявність сміливості, навіть мужності, розуміння когнітивних, гносеологічних підстав для такого
вибору. Не кожна пересічна людина внутрішньо готова здійснити такий крок, який
пов’язаний для неї з певними зусиллями, напруженням волі. Але навіть здійснивши його, віднісши себе до української національної спільноти, людина мусить усе
життя захищати й обороняти свій вибір.
Обороняти від кого? Єдиною загрозою для української національної ідентичності є величезна супердержава Росія, яка свій шлях до створення імперії розпочала
з приєднання до себе України й відтоді не мислить себе без українського чорнозему,
хліба, цукру, вугілля, інтелекту. Приборкання непокірних волелюбних українців
стало змістом внутрішнього життя Росії, репрезентованої в багатьох політичних
зразках: царському, радянському й нинішньому, капіталістичному.
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У багатьох своїх книгах професор Василь Лизанчук зібрав численні документи,
які наочно свідчать про знищувальну політику Росії щодо України. В останній
своїй публікації “Що означає особлива форма російської свідомості в українців?”
(Науково-інформаційний вісник АН ВО України. – 2011. – № 3. – С. 10–20)
професор Василь Лизанчук назвав конкретну цифру – 479 циркулярів, указів,
постанов, інструкцій, розпоряджень про російщення українців. Це категорично
спростовує силоміць нав’язувану через журналістику думку про природну українсько-російську двомовність, про те, що українці добровільно відмовилися бути
українцями й раптом ні сіло ні впало захотіли стати росіянами або хоча б маленькими росіянами – малоросами.
Професор Василь Лизанчук через терни продирається до правди і вважає своїм
святим обов’язком цю правду оприлюднити, донести до української спільноти. Після
прочитання його книжок українець стає свідомим свого українського первня, віднаходить підстави для своєї національної ідентичності, малорос перетворюється на
українця, розуміє, що його душу скалічили, силоміць відірвали від материнського
кореня; його порятунок – повернутися до питомої ментальності, мови, культури.
Я знаю багатьох поважних учених, докторів наук, професорів, які у своєму житті
стали авторами однієї книжки – своєї докторської дисертації. Після захисту докторських дисертацій вони були призначені керівниками структурних підрозділів у своїх
університетах, занурилися в адміністративну роботу, у них на руках опинилося таке
господарство, що їм уже було не до наукової творчості. Професора Василя Лизанчука,
на щастя, не поглинула адміністративна робота. Кожен рік він зустрічає з новою книжкою. Лише в останні роки це книжки “Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації:
хроніка” (2008), “Творімо разом Україну!” (2009), “Історія російщення українців”
(співавтор Микола Рожик) (2011). А ще ж щороку друкує чимало статей, лунають
виступи на наукових конференціях. Професор Василь Лизанчук не віртуально, а реально присутній в українському науковому просторі. Будучи класичним представником
львівської школи журналістикознавчих досліджень, він охоче відвідує Схід України.
Я зустрічався з ним на конференціях у Донецьку, Луганську, Полтаві, Запоріжжі;
бережу фотографію, де ми разом сидимо за партою у школі Б. Грінченка.
Тему національної ідентичності українців професор Василь Лизанчук осмислює
у двох визначальних аспектах: мовному та журналістському.
Мова і народ для нього синоніми. Запорука існування українців – це українська мова. Нас можна перетворити на рабів, тільки відібравши в нас мову. А поки
вона в нас є, ми вільні й спроможні до відродження. Ненаситність політиків робить
мову в їхніх руках інструментом насилля. Добре знаючи історію й розуміючи, що
сучасність є її результатом, професор Василь Лизанчук рішуче протестує проти сучасної політики розширення в Україні “Русского мира”, кордони якого вимірюються
територіями використання російської мови. Йому болить те, що новітня незалежна
українська держава є насправді псевдоукраїнською, українці в ній поставлені в
ранг національної меншини, мало не загнані в гетто зі своєю українською мовою.
Особливо необхідно наголосити: дослідження професора Василя Лизанчука
жодною мірою не спрямовані проти російської мови, вони не спрямовані на поукраїнщення росіян, а лише на відновлення історичної правди – надання українцям
можливості повернутися до свого питомого стану. У новій статті професора Василя
Лизанчука є таке місце: “Не менш страшним, підступним у цьому україножерському танці є те, що прекрасна мова Пушкіна, Толстого, Тургенєва, Достоєвського,
Горького у руках жорстоких комуністично-олігархічних політиків московсько-імпер-
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ського покрою стає засобом позбавлення життя такої ж прекрасної мови Шевченка,
Франка, Лесі Українки, Коцюбинського, Ліни Костенко, Павличка” (Що означає
особлива форма російської свідомості в українців? // Науково-інформаційний
вісник АН ВО України. – 2011. – № 3. – С. 15). Оце позиція справжнього інтернаціоналіста (у незаплямованім радянськими ідеологами значенні цього слова).
Медіа-ідентичність – порівняно нове поняття, яке ще потребує свого поглибленого
вивчення. Для професора Василя Лизанчука журналістика – потужний чинник відновлення мовної й національної ідентичності. Ідентичність – це взагалі комунікативна
категорія. Вона може реалізувати себе тільки у спілкуванні зі своєю спільнотою. За
допомогою комунікації Чужий, Інший перетворюється на Свого. У сучасному інформаційному суспільстві комунікація – засада людського існування, екзистенційна категорія.
Досліджуючи сучасні масово-інформаційні процеси професор Василь Лизанчук
звертає особливу увагу на новітні способи поросійщення українців, тепер уже з використанням потужних технічних засобів, комунікативних каналів. І засилля російських серіалів на українських телевізійних каналах, і штучно створене переважання
російської мови в розважальних медіа-проектах, і диспропорція у поданні пісенного
матеріалу на радіо – ніщо не проходить повз його увагу, не лишається без відгуку.
У захисті української присутності в інформаційному просторі він спирається не
на свої суб’єктивні бажання, а на цілком об’єктивні, достовірні, перевірені факти.
67 % громадян України назвали рідною мовою українську, але вся сукупність ЗМІ,
книговидання збудовані так, ніби 67 % населення України становлять росіяни.
Виходить, що Українська держава не захищає й навіть не репрезентує інтереси
українців, а залишається державою окупантів, які з доброї волі ніколи не будуть
розвивати культуру, для них чужу й незрозумілу.
Українська спільнота поступово приходила до усвідомлення свого стану,
втрачала ілюзії й тепер знову стоїть перед необхідністю боротися за українську
Україну. Процес цього усвідомлення можна простежити за тим, як все ширше в
працях професора Василя Лизанчука вживається цей дивний для інших народів,
тавтологічний термін – “українська Україна”. Винайшовши його кілька років тому
автор зробив його важливою понятійною категорією у своїх працях, позначивши
ним кінцеву мету змагань української нації за свою незалежність.
Особистісні риси професора Василя Лизанчука демонструють щедрість талановитої, культурної, широко ерудованої людини. Він не боїться конкуренції, він
не боїться того, що хтось зробить якусь справу краще за нього. Він щиро радіє
успіхам колег і публічно ці оцінки висловлює.
У 2005 році моя учениця Наталя Заверющенко виходила на захист кандидатської
дисертації. Це була перша дисертація, яку писали під моїм керівництвом з журналістики. Для захисту ми обрали спеціалізовану вчену раду Львівського національного
університету імені Івана Франка. Як завжди, існував так званий “людський фактор”.
У Львові, де колективом учених була створена визначна праця “Історія української
дожовтневої журналістики” (1983), мою появу зі своєю “Історією” зустріли порізному. Були вчені, які називали мене не інакше, як “Ігор Михайлин, який до того
цим питанням не займався”. Що ж тут робити, коли спеціальність “Журналістика”
справді переживала вибухове розширення. Організацій масової інформації більшало.
Україна з двома факультетами журналістики, які їй залишилися після радянського періоду, не могла лише за їх допомогою забезпечити потребу в журналістських
кадрах. Природно, що до розвитку цієї творчої, унікально складної спеціальності
долучилися нові науковці, які до того журналістикою не займалися.
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Голосування в раді пройшло з “нульовим” рахунком, жодного голосу не було
подано проти. Після захисту я звернувся до ради зі словами про наукову терпимість,
про взаєморозуміння між науковцями різних шкіл, міст, поколінь, висловився за
ведення діалогу й наукової дискусії з приводу питань, які сприймаються неоднозначно. Наприкінці висловив подяку за високу оцінку дисертації, незважаючи на
міжособистісні стосунки. Першим відгукнувся професор Василь Лизанчук.
– Ігоре Леонідовичу, – сказав він, – ми ж справжні учені. Ми не могли поступити інакше. Для нас предмет оцінки – лише наукова вартість роботи.
Василь Васильович запросив мене бути рецензентом його книжки “Геноцид,
етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка”, розповівши попередньо про свій
задум. Я гаряче підтримав ідею такої документальної книжки. Чого гріха таїти,
довіряючи науковому авторитетові автора, рецензенти не завжди читають рукописи
рецензованих книг. Але Василь Васильович надіслав паперовий варіант своєї книги. Я прочитав його уважно й написав рецензію на п’ять сторінок з відзначенням
важливості й актуальності цієї праці, але й вказавши на не висвітлені автором
епізоди, подавши джерела, за якими їх можна висвітлити.
Василь Васильович не просто сприйняв рецензію позитивно. Він розповів мені,
що прочитав її вголос на засіданні кафедри як взірець жанру внутрішньої рецензії,
щоб училися молоді викладачі й аспіранти. Він затримав видання книжки до того
часу, поки не опрацював названі мною джерела й не включив у книжку запропоновані мною епізоди.
На подарованому мені примірникові книжки такий зворушливий напис:
“Вельмишановному Ігорю Леонідовичу Михайлину, його родині з побажаннями здорового, щасливого довголіття, щедрої праці задля утвердження української України. Нехай Господь Бог оберігає Вас від зла, благословляє на Добро і
Доброчинство. З повагою і глибокою вдячністю за благословення на видання цієї
книжечки і за мудрі поради та побажання. Василь Лизанчук. 8. Х. 2008 p.”.
Наводжу цей дарчий напис як зразок присвят Василя Васильовича, які завжди
відзначаються оригінальністю й ексклюзивністю. Талановита людина – талановита
скрізь; і в такій дрібничці як підпис на книжці.
Професор Василь Лизанчук – це наукова й моральна категорія в сучасному
українському журналістикознавстві. Думається, що не тільки мені, але й багатьом
науковцям легше жити від усвідомлення того, що у Львові живе й працює колега
такого високого рівня, до якого можна завжди звернутися за порадою чи консультацією. Телефоную до Львова кожного першого січня, щоб привітати Василя
Васильовича з Новим роком і днем народження й почути з того кінця дроту завжди
енергійний, бадьорий і свіжий його голос.
Ігор Михайлин
Доктор філологічних наук, професор
Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна

РОЗДУМУЮЧИ ПРО СУТНІСТЬ РАДІО
Радіо – це диво! Професор Василь Лизанчук значну частину свого свідомого
життя пов’язав із радіо – тим засобом, який інтимно тягне нитку порозуміння між
автором і лектором (називаю цим терміном інтернаціоналізмом радійника, що виго-
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лошує авторський текст) та слухачем, засобом, якому призначено “ловити” звукову
реальність, живе людське слово, фіксувати, магазинувати їх і пересилати. Радіо
справедливо визнано як інституцію, надзвичайно важливу для публічного життя,
утвердження національних ідеалів, державності, творення українського світу, світу
добра і справедливості. Роздумуючи про його можливості, деякі дослідники справедливо вважають, що якраз радіо спроможне і психіку одиниці, і цілу суспільність
змінити в один великий резонатор. У природі радіо, як засобі не лише інформації,
а й ефективного зв’язку між людьми, небезпідставно вчувають ехо рогів племінних
часів і давніх бубнів [7, с. 173]. Ще й сьогодні, досліджуючи спосіб комунікації
в африканських безписемних спільнотах, докладно описують мовлення за допомогою бубна. На саванні, стверджує відомий японський етнолінгвіст Юнзо Кавада
[16, с. 84–91], “мову” бубна можна почути в радіусі шість–десять кілометрів. Цей
інструмент, каже дослідник, відіграє роль, подібну до тієї, яку виконують писемні
документи, і додамо від себе, – яку сьогодні взяло на себе радіо.
Радіо як технічний винахід з’явилося майже водночас з фільмом на порозі
ХХ ст. Виникнувши, як вважають дослідники [17, с. 172], начебто випадково в
результаті ефективного пошуку телеграфу без дроту, тобто радіотелеграфу, воно
упродовж порівняно короткого часу пройшло різні етапи розвитку, поступово
розширюючи можливості, закладені в його сутності. Навіть з погляду лише одного людського життя легко простежується багатий на кардинальні зміни шлях
цього засобу зв’язку та інформації. Він легко відсунув примітивні засоби зв’язку
в соціальній комунікації, залишивши їх історії, подолав соціальні нерівності між
користувачами, розширив сфери свого застосування. Радіо зручне в користуванні,
по суті, може бути всюдисущим; порівняно з пресою не вимагає додаткових зусиль,
потрібних для оволодіння технікою читання; може бути тільки фоном для занять
іншими справами, які не потребують слухання.
Потужним для входження радіо в життя був міжвоєнний час. Так, досліджуючи твори талановитого галицького фейлетоніста Романа Купчинського (псевдо
Галактіон Чіпка), які не лише друкували в “Ділі”, а й транслювали по варшавському радіо, дослідниця М. Михалюк подає цікаву інформацію: радіоапарати в
Галичині (входила до міжвоєнної Польщі) були дуже дорогі; для користування
радіоапаратами потрібен був спеціальний дозвіл держави; власника незареєстрованого радіоапарата чекало або ув’язнення на шість місяців, або штраф до п’яти тисяч
злотих (велика на той час сума). Тому громада зацікавлених слухачів збиралася
у салонах для прослуховування трансляцій [6, с. 113].
З тої пори дійшли до нас голоси зачудовання радіомовленням, захоплення ним,
прогнози про великі сподівання від радіоери. Його називали “духовним сонцем
країни”, “головним деревом свідомості”, “великим чарівником”, писали: “Радіо
являє собою цілковито новий засіб комунікації, який перевершує всі інші засоби
соціального управління і є епохальним у своєму впливі на розумові горизонти людини” [9, с. 289]. А сьогодні, як любить цитувати відома українська журналістка,
радійник з незгасною Божою іскрою Емма Бабчук, “радіо – надто могутня зброя,
щоб користуватися нею абияк чи віддавати у ненадійні руки” [1, с. 102–109].
Українські талановиті радіомитці 20–30-х рр., прихильники художнього напряму в освоєнні акустичних можливостей нового, тоді ще малопізнаного засобу
масової комунікації – радіо, заглиблюючись в його акустичну природу, розпочали
активні пошуки творення оригінальних жанрів радіомистецтва, де синтезується в
єдине ціле художнє слово, музика і велика гама природних звуків та їхніх відтінків.
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Витворювався самобутній жанр – радіодрама. Однак тоталітарна система жорстоко
знищила паростки такого нового й унікального витвору радіомистецтва. Сьогодні
спостерігаємо щире прагнення відродити цей самобутній жанр [3, с. 177–180].
У повоєнні роки на українських землях радіо перейшло різні етапи, насамперед
етап так званого брехунця. Навіть у спалених прифронтових зонах, коли люди
ліпили якісь мазанки, їх радіофікували, встановлюючи радіоточки, навіть не питаючи згоди мешканців; на вулицях міст, містечок були радіорупори, звідки лилася
“полум’яна” агітація і пропаганда. Усе було підпорядковано владі, панувала чітка
регламентація, сувора цензура, глушення “ворожих” радіостанцій.
Інвазія телевізії в 60-х роках минулого століття призвела до кризи радіо.
Лунали голоси, що час радіо минув. Однак воно витримало конкуренцію з іншими
медіями, зокрема з телебаченням, зайнявши важливе місце в житті як індивіда,
так і суспільства.
Василь Васильович Лизанчук пізнавав творчість на радіо, як мовиться, “зсередини”, попрацювавши десять років журналістом в Івано-Франківському обласному радіо
та кореспондентом Українського радіо по Івано-Франківській області. Вникаючи в
сутність цього винаходу людського розуму, прагнув розкрити секрети радіотворчості,
розвинути, удосконалити те добре, яке в цій сфері почало тільки брунькувати. Усе
це стало його внутрішньою потребою, дало поштовх працювати не лише на радіо, а й
для радіо. Доля була ласкавою: вона допомогла йому розвинути Богом дані здібності,
привести в дію порухи розуму, пориви душі, максимально реалізувати свої наміри,
виявити організаторські можливості, втілити в життя наукову спроможність, розвинути педагогічний хист і до того ж щасливо обминати недоброзичливців і заздрісників.
Здібний організатор, професіонал у журналістиці професор Лизанчук багато
зробив для організації та становлення кафедри радіомовлення і телебачення, нової
за своїм профілем, однієї з наймолодших на факультеті, добирав кадри, дбав про
їх виховання; зацікавлено і результативно працює над удосконаленням методики
викладання курсів, над вишколом спеціалістів для радіо. Педагог роздумує, експериментує, завжди в пошуку нових форм роботи.
А в таких умовах – коли зацікавлено працюєш і любиш свою справу – зароджуються щасливі думки, виникають і реалізуються добрі ідеї. Приміром, нашими
навчальними планами передбачено курс “Журналістська майстерність”. Викладачі
кафедри наполегливо шукають ефективні способи, постійно удосконалюючи їх,
щоб залучити студентів до не завжди досягнутої для них “майстерності”. Василеві
Васильовичу це прекрасно вдається. Педагог, позбиравши добре виконані під його
керівництвом студентські завдання, поклав їх в основу своєї нової оригінальної праці
“Журналістська майстерність” (Львів, 2011) – першого такого типу підручника в
Україні. Книга добре структурована, дає цікавий матеріал для роботи зі студентами
та добрий приклад колегам, які працюють з майбутніми журналістами, для створення подібних посібників. Крім того, педагог постійно публікує добірку студентських
робіт (інтерпретуючи їх, належно коментуючи) у спеціальних виданнях.
Завідувач повністю усвідомлює свою відповідальність, адже ще кільканадцять
років тому, при суворій централізації, такої кафедри у Львові ніколи не побачили б. У Львівському університеті “ласкаво” дозволяли готувати спеціалістів для
т. зв. низової преси – заводських чи колгоспних багатотиражок, районної газети.
За роки становлення завідувач кафедри чимало зробив для її утвердження, а
її плани, добрі наміри, пошуки спрямовані на забезпечення неухильного поступу
в діяльності електронних медій.
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Регулярний випуск фахового видання – справа честі Василя Васильовича.
Заслужене визнання в Україні здобув кафедральний збірник наукових праць “Телета радіожурналістика” (у перших випусках назва дещо інша), який стараннями
професора має статус ваківського і зареєстрований як фахове видання України
(з 1997 р. вийшло 10 випусків у 12 книгах). Організація автури, добір статей, їх
перегляд, визначення придатності до друку вимагає від Василя Васильовича як головного редактора чималих зусиль. Завдяки широким особистим зв’язкам професор
Лизанчук залучає авторів, у т. ч. і молодих дослідників, з різних регіонів України
і не тільки науковців зі сфери журналістики і соціальної комунікації; авторами є
й журналісти-практики, й спеціалісти з інших наукових сфер, священнослужителі
та ін. Головний редактор багато працює зі студентами як авторами збірника: вони
дають писемні варіанти своїх і чужих виступів в ефірі, і керівник, перечитуючи
їх, по кілька разів повертаючи написане, добрі тексти підбирає для публікацій.
Збірник тематично розширюється, збагачується його структура. Крім традиційних рубрик – Теоретичні аспекти журналістики; Прикладні проблеми журналістської творчості; Теле- та радіожурналістика: на шляху творення власної
традиції; Культура ефірного мовлення, з’являються нові: З журналістської
практики, де вміщено цікаві публікації з періодики, що стосуються ефірної творчості, Творчий доробок студентів; Із щоденника студентської практики та ін.
Це своєрідний літопис сьогодення, який пишуть наші сучасники, небайдужі
до долі національної культури, насамперед до одного з наймолодших її сегментів
– теле- та радіожурналістики, їхньої ролі в складних процесах державотворення,
утвердження духу українства.
Особливу увагу Василь Васильович приділяє публікаціям, присвяченим найрізноманітнішим питанням радіотворчості. Це насамперед низка ґрунтовних статей
головного редактора, які разом з його підручниками, присвяченими радіофонії,
дають надійну базу для належної організації навчально-методичної роботи зі студентами, а журналістам-практикам допомагають глибше пізнати сутність радійної
справи. Хоча треба сказати, тележурналістика більше приваблює дослідників –
загалом, телебачення дуже предметне для вивчення; мабуть, своїми зовнішніми
ефектами, орієнтацією на “видовищність” телевізія здається цікавішою. Можливо,
на це впливає також вроджена і згодом частково набута здатність сприймати світ
візуально; тих, хто осягає, “вловлює” світ слухом, все-таки набагато менше, та попри все кількість статей, присвячених радіотворчості, постійно зростає, тематично
розширюється.
Однією з перших, надзвичайно цікавих публікацій, у якій радіожурналіст
відомого каналу “Свобода” Ігор Померанцев прагне ввести слухачів в незбагненне
таїнство радіо, показати його як велике диво, був розшифрований з плівки сценарій
його програми “Ремесло радіо”, який переклала з російської і текстово оформила
Ольга Балинська, стисло охарактеризувала особливості радіотворчості журналіста,
дала цікаві штрихи до секретів його “радіокухні” [2, с. 250–265].
Уважно перечитуючи сценарій, студенти пізнають магію радіо, мають змогу
послухати того, хто має свої радіотаємниці, поміркувати про величезні можливості
радіо, вникнути в секрети радіомистецтва, роздумувати про ще нерозкриті його
потенції. Адже, як каже Померанцев, можна озвучити старіння, вмирання, почути,
як постогнує сосна в руках митця, яким голосом може волати кохання, експериментує, як можна звуком передати запах. Він із захопленням говорить про свою
“радіокухню”, про використання в ній своїх “спецій”, “приправ” тощо. Уважний
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читач з цього сценарію має змогу хоч частково пізнати фоносферу нашого життя,
звукову реальність, задуматися про людські можливості слухом сприймати світ.
Для цього радійника від Бога улюблена стихія – акустична енергія світу; він,
приміром, не тільки зором сприймає картини Рембранта, Ван Гога, а й “чує” їх;
чує, як звучить дерево – по-іншому сосна, інакше бук і слушно вважає, що слух
– дар Божий, і творить есе “похвала вухові”, захоплено стверджуючи: “скільки
поезії сховано у вусі” [2, с. 260].
Загалом трактування радіо в такому дусі характерне для європейської традиції. Польські дослідники, приміром, всебічно характеризуючи радіо, детально
розглядаючи культурні і політичні чинники, що визначають його роль у різних
державах, суспільствах, наголошують на тому, що в Європі радіо як суспільна
інституція справді стало великою медійною силою, свідомою своєї ролі і цінності.
Натомість, за їхніми спостереженнями, радіофонія США перебуває на маргінесі
своєї спроможності [17, с. 179].
У другому випуску цього збірника Василь Васильович подає статтю виконавчого директора Всесвітньої служби Бі–Бі–Сі Тіма Граута-Сміта, надзвичайно повчальну для нас, бо йдеться про витворення державницької сили в медіях, зокрема
в радіо, про засади професійності. Автор розкриває секрети цієї радіоорганізації,
яку справедливо вважають великим національним надбанням, джерелом національної гордості, важливою частиною того, що є суттю Британії; аргументованим
є його твердження про те, що ця радіоорганізація заслужено здобула добру світову
репутацію. Граут-Сміт акцентує на тих засадах, які роблять її сильною, широкомасштабною. А, здається, все так просто: це насамперед високі моральні принципи
людей, які там працюють, суворі стандарти поведінки та праці.
І журналіст-початківець, і досвідчений журналіст-практик має змогу вникнути
в мудрі настанови, що їх подає о. І. Рибарук – настоятель храму Різдва Пресвятої
Богородиці села Криворівня Івано-Франківської області. Подані ненав’язливо, в контексті, що легко сприймається, вони апелюють до розуму серця, духовного розуму,
переконують, що повноцінно живе світ любові, краси гармонії; вони запам’ятовуються
як сентенції, стають своєрідним мірилом вчинків, думок. Приміром: “Слухач і глядач
мають право бути захищеними від брехні і зла”, “Горе журналістові, який свідомо
чи несвідомо стає джерелом спокуси”, “Мусимо вимагати від себе навіть тоді, коли
інші від нас не вимагають”, “Біблія і Природа – дві книги Божі”, “Утверджуйся,
проповідуючи своє, а не ганьблячи чуже” та ін. [10, с. 11].
Помітними є статті з історії української радіожурналістики. Крім уже названої
публікації М. Михалюк, гарною є праця В. Мороза про діяльність радіостанції
“Афродита” українського підпілля, зворушлива розповідь автора про непросту
роль її працівників. Такого характеру публікації, окрім усього іншого, виховують
у студентів почуття гордості за тих, хто жертовно, в надзвичайно складних умовах
боровся за волю України [7, с. 158–178].
Цінними є статті, які дають змогу студентам ознайомлюватися з досягненнями
досвідчених журналістів-практиків, з їхньою лабораторією творення програм: простежити, як зароджується задум, зрозуміти, що таке почуття болю за долю героїв,
як проходить справжня журналістська робота, що таке драматургія радіопрограми,
як виникає новий жанр, як роботою журналіста іноді керує Провидіння. Приміром,
журналіст Л. Кузьменко щиро ділиться секретами своєї професії у творенні жанру з доволі незвичною назвою – радіофільм: адже у слові поєднуються начебто
несумісні за значенням частини, але автор переконливо показує, що ця жанрова
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форма, маючи ознаки, властиві тільки їй, вже зайняла своє місце в радіотворчості
[5, с. 39–45].
Дещо про наше усне мовлення. Йдеться про вимоги до мовлення тих, хто бере
в руки мікрофон, хто виходить в ефір. Розмови про це – постійна тема на кафедрі.
Завідувач особисто турбується, щоб зі студентами працювали фахівці, які вміють
“поставити” голос, які практично могли б навчити позбутися ненормативних звуків, звукосполучень, наголосів, показати, як виробити звичку контролювати своє
і чуже мовлення, дбати про дикційну та інтонаційну культуру.
Деякі думки з цього приводу.
1. Однією з тенденцій, яка культивується, на жаль, не в усіх середовищах, є
вироблене тренуванням діафрагмально-реберне дихання, добре поставлений голос,
вертикальний тип мовлення, здатність невимушено, легко змінювати темп, ритм,
модуляції голосу, тональність, використовувати багаті ресурси нашого живого
слова. І закріплена, що перейшла в навичку, добра дикція. Усе це характеризує
ту частину носіїв української мови, у яких глибоко вкорінене чуття живої народної мови і яка, крім усього іншого, обізнана із законами класичної риторики. Цю
тенденцію я б назвала традиційною, класичною; вона, зокрема, культивується в
театральному мистецтві.
З усвідомленням ролі усної мови, як казав Франко, того “летючого слова”, в
публічному житті народу (віча, виступи в парламенті, товариське життя, збори, засідання, сходини, робота в наукових товариствах, різних громадських організаціях
тощо), посилилася увага до характеру мовлення публічних осіб. Приміром, Михайло
Мочульський, який бував на багатьох зборах, вічах, засіданнях, де промовляв Франко,
так згадує про його виступи: “він говорив спокійно, без пафосу, без жестикуляції,
але слова його плили з його уст заокруглені, образні, закрашені іронією; плили й
плили і ворушили серце, переконували залізною логікою розум” [8, с. 231]. Натомість
мовлення Михайла Павлика цей же автор характеризує вже по-іншому: говорив він
“монотонним, напівсентиментальним, напівпроповідницьким голосом”; публічно, каже
далі автор, виступав сміливо і гостро критикував своїх противників, однак у хаті чи
в кабінеті бібліотеки НТШ він говорив “притишеним голосом” [8, с. 271].
Це була поширена звичка – пізнаючи людину, звертати увагу на її манеру говоріння. Франко, приміром, залишив нам приємний образок про Тадея Рильського
– батька відомого українського поета: “ ... незвичайно симпатичне враження від
особи Рильського лишилось у мене назавсігди. Було щось м’яке та меланхолійне
в його поставі, в обрисах лиця, в голосі. В розмові він не запалювався, не піднімав голосу; говорив плавно й рівно, гарною українською мовою” [14, с. 289].
Характеризує його як одного з ліпших знавців українського народного життя,
людини, по-європейськи освіченої, чесної, високоідеальної. І додає: “один із немногих поляків, що цілим своїм життям доказали серйозність своєї любові до рідної
України й її народу” [14, с. 290].
Мабуть, треба визнати, що кінець ХІХ–ХХ ст. в українській культурі – це ера
особливої уваги до живого слова. До речі, вразливе на красу вухо Лесі Українки
це вловлює: “Не знаю, чим се об’яснити, тільки галичани краще говорять, ніж пишуть, а українці [читай: наддніпрянці – О.С.] краще пишуть, ніж говорять” [цит.
за 15, с. 62]. На жаль, історія формування і функціонування цієї інтелігентної
усної мови ще не написана.
2. А далі – десятки років, які вичерпно характеризує коротка фраза видатного українського мовознавця Василя Сімовича: більшого недбальства, більшої
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неохайності, ніж маємо в усному мовленні, й уявити собі не можна [цит. за 12,
с. 94]. Нуль уваги до особливостей творення усного тексту, до наших здобутків
в усному публічному мовленні, ролі українського слова в політичній пропаганді,
до судової практики; годі було говорити про значення української мови в церкві.
В Україні не цікавилися розмовно-ужитковим варіантом української мови, мовою
побуту в сім’ї, товаристві, в обрядовій сфері. Майже нічого не говорилося про
наші соціальні діалекти – сленги, арго, де своєрідно відображається поетика особистості. Щоправда, зусиллями відданих рідній культурі мовознавців зроблено
величезну справу – виконано програму, над якою працювали кільканадцять років,
щодо вивчення українських територіальних діалектів.
Драма бездержавності спричинилася до того, що пересічний українець не був
здатний усвідомлювати, сприймати як істину, якою здавна керувалися в багатьох
державах, що якраз використання усних форм національної мови в усіх сферах суспільного життя, в найрізноманітніших соціальних прошарках є важливою умовою
її збагачення і утвердження, що це – саме життя мови. Та й сьогодні промосковські
потуги не дати українській мові та її носіям вийти на сонячний бік життя стали надзвичайно агресивними.
3. Нашою традицією – щоправда не найкращою – стало, вивчаючи мову, основну увагу звертати на писемне мовлення. За спостереженням вдумливих педагогів,
ні учень, ні вчитель не знають норм літературної вимови, саму душу – мелодію
мови заганяють у букви. Цю тенденцію посилює прийнята методика оцінювання
знань способом писемних форм тестування. А як учень, студент, навіть учитель,
високопосадовець говорить, це, мовляв, не так важливо. Але створюється деморалізаційна ситуація: пересічні слухачі/глядачі звикають до недбалого усного
мовлення, продукують його самі, кожний на свій лад, творячи різновиди нових
покручів, а дехто, шукаючи “правильний” шлях, переходить на чужинецьку мову.
Але й серед тих, хто публічно користується в Україні російською мовою, годі назвати приклади вишуканого, естетично довершеного усного мовлення.
Магія букв призводить до численних порушень норм вимови. Кілька прикладів. Літера в у певних позиціях має різне звукове значення. В українській мові
цей звук сонорний, він не має глухого відповідника і тому ніколи не переходить
у [ф]. Як нескладовий [ў], він набуває більшої гучності, забезпечує плавність у
вимові. Однак на практиці, багатьом російськомовним доволі трудно навчитись
правильно вимовляти цей звук. Ще приклади: літера д позначає дзвінкий, твердий
проривний звук (дума), м’який приголосний (діти). А у слові слідчий маємо вже
інше звукове значення літери д – вона позначає злитий звук, африкат [дж]. Цей
звук артикулюємо у позиції д+ж, д+ч, д+ш, отже, у словах підживити, відчай,
відшкодувати. Літера т також може позначати у відповідній позиції звук [дж],
приміром, у слові отже, а в слові отче (переважно звертання до священика) літера
т позначає звук [ч]. Ще приклад: літера к позначає приголосний глухий, твердий,
задньоязиковий (кубок, сукня), але в словах вокзал, анекдот, Великдень треба
артикулювати дзвінкий задньоязиковий [ґ].
4. Дослідники усного мовлення вже звернули увагу [4, с. 84, 122–123], що
одним з найтиповіших голосних звуків української мови є [о]; він завжди залишається собою, ніколи не змінюється на [a], навіть призвук [a] вважається порушенням орфоепічної норми (такий призвук характерний носіям російської мови
чи відчутний у вимові тих, чия артикуляційна база не внормована).
Звук [о] разом з іншими голосними забезпечує вертикальний тип мовлення.
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Цей звук зручний для співу. Варто згадати ту велику кількість пісень, у яких є оте
“О”, “Ой” (“О, Україно! О, рідна Hенько!”, “Ой не шуми, луже, зелений байраче”,
“Ой радуйся, земле, Син Божий народився ”). Це не просто вигук, а своєрідний
орієнтир, специфічний “камертон”, який допомагає зберегти “округлість” нашої
вимови, вертикальний тип мовлення. У наголошеному складі звук [о] навіть дещо
подовжується (дуопуск, істуорія, зуорі). Його частотність у нашій мові доволі висока, приміром, він наявний у закінченні кличного відмінка багатьох іменників:
Миколо, сестро, Марійко, Іванівно, є в закінченні низки чоловічих імен, в т.ч.
здрібнілих: Сашко, Андрійко, Ромко (пор. у російських Саша, Рома, Андрюша,
Вася), “вигулькує”, чергуючись з [е]: червертий – чотири, вечеря – звечора,
женити – жонатий. Додавати можна ще багато лінгвістичних фактів, навіть прізвищеве закінчення –енко. І небезпідставне припущення, що зокрема і цим звуком
твориться невмируща слава мелодійності і чарівності нашої мови.
Навіть з цих небагатьох прикладів (а про порушення норми в усному мовленні
вже багато сказано) не складно зробити висновок: для українського усного літературного мовлення характерні свої закономірності, які треба вивчати, засвоювати
і запам’ятати, що не завжди вимовляємо так, як пишемо. І берегти звуковий лад
рідної мови, той витвір людського духу, цю, як казав Франко, дивно органічну
систему звуків [13, с. 265], берегти її від різних інтерференційних нашарувань
(напливів), від зазіхань знищити її, змінити, уподібнити до чужинецької, берегти
як символ нашої присутності на Землі.
5. Слухачі радіо- та телепередач уже звернули увагу на витворений останнім
часом новий гібрид усного мовлення, начебто український, і навіть дали йому назву –хвилеподібний. Природа такого покруча зумовлена, по-перше, неукраїнським
типом словесного наголосу і, по-друге, скороченням складів, що властиве російській мові.
Наголос в українській мові напружено-силовий, а це вимагає м’язової напруги
мовного органу, відповідного його положення, і вже як другий елемент – сила видихуваного повітря. Тому наголошений склад в українській мові не так різко, як у
російській, виділяється серед ненаголошених, немає редукції ненаголошених голосних, кожний склад – повного утворення, зберігається плавність вимови. Це легко
простежити у словах, де маємо наголошені задньоязикові голосні У, О, А. Язик
активно і відчутно відсувається взад, напружується. Можна перевірити, стежачи,
приміром, за артикуляцією таких звуків у реченнях (записано з “хвилеподібного”
мовлення): бажбю гбрного дня і дуброго нбстрою; комбнда організувбла клэби
фбнів; журнбл привбблює гбрним офурмленням. Якщо язик ненапружений, наявна
значна сила видихуваного повітря для наголошеного складу, змінюється мелодика
речення, ритміка, темп прискорений, виникає усномовний “хвилеподібний” покруч.
Поширеною серед теле-, радіопрацівників є вимога: працюючи в ефірі, будь
самим собою; мовляв, ти ведеш розмову з глядачем/слухачем, а не лише щось
виголошуєш чи проголошуєш. Сама вимога не викликає спеціальних застережень.
Однак виникає запитання: що вкладаємо в поняття “бути самим собою”? Які параметри його? Адже кожна ситуація – це бути собою у певних етичних і етикетних
вимірах. Не можна ігнорувати того, що публічне мовлення вимагає спеціального
вишколу; а це засвідчує багатовікова світова практика.
Професор Василь Лизанчук розумом і серцем сприймає також проблеми,
пов’язані з функціонуванням рідної мови, її станом і статусом у різні періоди розвитку, зокрема на сучасному етапі, розкриває причини агресивного ставлення до
неї, коментує сторінки з історії її російщення.
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В особі Василя Васильовича щасливо поєднався радіознавець, публіцист, організатор добрих справ у журналістиці, вдумливий педагог, талановитий керівник
і просто доброзичлива Людина, Колега, Порадник.
У ювілейні дні щиро бажаю й далі невтомно заповнювати білі аркуші добрими
знаками доброї думки і, як це Ви вмієте прекрасно робити, рятуючись від втоми,
втікати знову до праці.
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ВАСИЛЬ ЛИЗАНЧУК В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ
ПРОГРАМІ УКРАЇНСЬКОГО РАДІО “ЗВ’ЯЗОК ЧАСІВ”
(“ПАМ’ЯТАЙМО”)
Наукова проблема, досліджена у цій статті – не осмислені до цього часу з позицій теорії соціальної комунікації прикладні аспекти взаємодії львівської і київської
журналістикознавчих шкіл у галузі оптимізації національного інформаційного простору, зокрема, внесок у процес вдосконалення літературно-драматичного мовлення
професора, д-р філол. наук Василя Васильовича Лизанчука. Об’єкт дослідження
– практичний досвід створення нових форм художніх радіопрограм “гібридного”
(дифузійного) напрямку, предмет – роль професора В.В. Лизанчука в оптимізації
соціальної функціональності серіалу Українського радіо “Зв’язок часів”. Мета –
створення науково коректної системи уявлень про розвиток сучасних українських
медіа, завдання – введення у науковий обіг фактів дослідницької і творчої біографії
професора Василя Лизанчука, які стосуються його участі в експериментальних
мистецьких проектах Українського радіо.
Удосконалення художньо-документальних радіопрограм (“feature” за міжнародною термінологією) розглядалося в українській літературі у розвідках
Ю. Бараневича [1], В. Лизанчука [2], В. Олійника [3], І. Хоменка та В. Фоменка
[4; 5]; провідні світові дослідження з цього приводу належать Е. Барноу [6],
С. Філду [7] (США), Т. Марченко [8], М. Мікрюкову [9] (Росія) та ін. Разом з
тим, авторам не відомі наукові публікації, в яких досліджувався б емпіричний внесок
відомого вченого в оптимізацію експериментального радіомовного проекту. Можна
впевнено стверджувати також, що конкретні факти участі професора Василя Лизанчука
у створенні радіосерії “Пам’ятаймо” стали темою наукової публікації вперше.
Так само, як військових єднає згадка про бойові дії, а моряків – про далекі
подорожі, найприроднішим джерелом спільних спогадів для творчих людей є мистецтво. А якщо мистецтво – це примножене на інтелектуальний потенціал наукового
пізнання, на парадигму раціонального мислення – тоді на ювілеї вченого у нього
почесне місце. Тому, сподіваємося, Василеві Васильовичу Лизанчуку приємно буде
пригадати серії циклу “Зв’язок часів”, створені за його участю.
Проект “Зв’язок часів”, відомий слухачам під назвою “Пам’ятаймо”, був запланований насамперед як експериментальний. Його мета – перевірити в умовах
практичного радіомовлення деякі теоретичні припущення, пов’язані з функціональними можливостями сучасних ефірних медіа. Насамперед, відпрацювати оптимальний шлях поєднання в композиційних межах короткої радіопрограми достовірних
даних і художніх образів, реального факту і його драматургічної інтерпретації.
Структурно і композиційно драматичні мініатюри серіалу з самого початку
замислювалися як творчий розвиток традицій “золотої доби” радіомовлення, як
відродження значною мірою втраченого сьогодні досвіду класичної радіодрами.
Але в ньому був присутній елемент, якого не існувало у коротких радіоп’єсах
американця Віка Найта чи ігрових радіофільмах українця Олега Димінського.
А саме – оптимальне співвідношення документального і художнього, того, що,
згідно з англомовними традиціями визначається термінами “drama”, “radio play”
і “documentary”, “non fiction”.
Ідею підсилити виразними засобами радіомистецтва вплив інформаційних
програм було сформульовано в Україні ще на початку тридцятих років минулого
століття М. Лямцевим [10, с. 282].

557

Подібні дослідження здійснювалися тоді на радіостанціях багатьох країн.
Власне, дуже популярні сьогодні радійні і телевізійні формати – “feature”,
“infotainment” – є нічим іншим, як подальшим розвитком, а подекуди і механічним відтворенням досвіду тої доби нестримного творчого розвитку радіомовлення,
яку історики медіа називають “радіобумом”.
Та, вивчаючи кращі взірці гібридних (дифузійних) радіожанрів минулого, чи
то документальні радіодрами Сі-Бі-Ес, чи більш звичні українському слухачеві
художньо-публіцистичні радіокомпозиції, не можна не відзначити, що результатом
створення цих програм, здебільшого, був своєрідний творчий компроміс. Паліатив,
де успіх одної складової досягався за рахунок іншої. Або факт пригнічує мистецьку
складову твору. Або художність вимагала відступів від достовірності, неприпустимих з позицій журналістської етики.
Донедавна загальновизнаною серед теоретиків вважалася думка, що достовірність
у документальних радіоп’єсах обмежувала “…свободу жанру як драми, а драматургічні умовності знецінювали його документальні якості. Врешті-решт, драма займається розвитком сюжету, а документальна передача – розкриттям теми” [11, с. 105].
Водночас, своєрідне “гальмування” впливу аудіовізуального і акустичного
мистецтва на загал унаслідок спрощення його образної системи через необхідність
дотримуватися життєвої правди є не єдиним можливим негативним наслідком
жанрово-типологічної дифузії. Можливий і протилежний приклад – коли безконтрольне і необґрунтоване сполучення документа та образу “розганяє” уяву аудиторії
до рівня втрати критичності, спричиняє афективну реакцію.
Більшість так званих “радіопанік”, найвідомішою з яких є колективний афект
після трансляції вистави “Війна світів” Орсона Уеллса і Говарда Коха (США),
пов’язані з передачами, яким було притаманне некоректне поєднання форми документальної програми і вигаданого змісту. Недавнє використання грузинським
телеканалом “Імеді” відеохроніки реальної війни у так званому псевдоевристичному
(вигаданому) “репортажі-попередженні” теж спричинило панічну реакцію аудиторії
і навіть спровокувало сплеск серцево-судинних захворювань у мешканців Тбілісі.
Чи можна поєднати документальну і художню складові у композиційних ме
жах єдиної передачі так, щоб вони не гальмували, а підсилювали одна одну? Чи
можна створити подібну програму абсолютно безпечною для аудиторії, такою,
що не провокує панічну реакцію і не вводить слухача (глядача) в оману? Чи
вдасться підготувати серіал драматичних творів, який водночас буде справляти
потужне естетичне враження і виконувати певні етичні та просвітницькі завдання:
ненав’язливу і тому ефективну пропаганду моральних цінностей, пробудження
інтересу до національної історії і культури, до української мови в зросійщеному
середовищі тощо? Чи можливо, зрештою, якщо вже йдеться про документальне
обґрунтування проекту, відпрацювати в межах короткого, як кліп, звукового твору
прості і зрозумілі слухачеві прийоми посилань на джерела інформації?
Саме такі завдання постали перед нами як перед драматургами і дослідниками. Власне, випливали вони ще з тої дуальності, яку розглядав у своїй “Державі”
Платон і описував у комедії “Жаби” Аристофан: що важливіше – естетична чи
етична складова мистецтва? Але нашою метою було не визначення переваги одного щодо іншого, а спроба винайдення принципу, який би дав змогу гармонійно
поєднати ці завдання у творчу цілісність.
Продуктивним з погляду реалізації такого специфічного завдання видалося
створення програми, яка структурно і композиційно нагадувала б класичний со-
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нет. Тобто, твір, якому природно притаманне діалектичне поєднання несумісного,
системний синтез тези (яку втілюють катрени) й антитези (вираженої у терціях).
Факт і образ, поєднані у такий спосіб, існували б у відокремленому композиційному просторі, були б рознесені в часі. Документ за таких умов неможливо було б
переплутати з вигадкою. Мистецьке враження не провокувало б афективну реакцію
на критичне осмислення дійсності. Але впливали б на слухача ці дві складові не
автономно, а системно, утворюючи у свідомості слухача цілісність, більшу за просту сукупність інформаційної та образної складових. Наприклад, “post scriptum” у
вигляді реальних спогадів про журналіста, який загинув, виконуючи обов’язок, є
потужною емоційною точкою у виставі про ризики репортерської професії. Подібне
використання документального запису справляє значно потужніше враження, ніж
його трансляція окремо від драматичного твору. Але враження це світле, воно
спонукає не до афекту, а до співпереживання і до осмислення суспільних проблем
нашого часу.
Зрозуміло, що робота над серією подібних програм вимагала наукового підходу, потребувала достовірного, бездоганно перевіреного матеріалу. Отже, не була
б можливою без безкорисливої допомоги вчених – носіїв знань про різноманітні
явища, події і персоналії.
Один з таких науковців – професор, доктор філологічних наук Василь
Васильович Лизанчук. Наведений твір ілюструє описані вище принципи: відокремлення драматичного діалогу, розіграного акторами та озвученого звуковими ефектами, від документальної цитати та обов’язкове посилання на джерело фактичних
даних. Варто підкреслити, що, створюючи за мотивами спогадів Василя Лизанчука
цю драматичну мініатюру, ми брали до уваги і її можливе контекстне позиціонування. Адже Василь Васильович – публічна постать, відома своєю громадянською
позицією. Наведення цього епізоду його біографії підкреслює неупередженість
тих його тверджень і висновків, які, можливо, не сподобаються людям, що його
громадянські пріоритети не поділяють.
Ілля Хоменко, Володимир Фоменко. “Мова серця”
Голос: 1957 рік. Радянський Союз. Військовий аеродром.
(шум реактивного літака)
Голос 2: Солдати і офіцери, що несуть службу на авіабазі, належать до
різних народів багатонаціональної країни. Серед них не виникає суперечок на
національному ґрунті. Але природно, що кожен з них – думає, мріє і бачить сни
мовою свого рідного краю…
(другий звуковий план – українська мелодія; вона зливається з шумом літака – і поступається ревінню турбіни; шум ефіру, радіообмін літака і землі)
Титов: “Байкал-пеленг”, я “Восток”, я “Восток”, как слышите?
Офіцер на КП: “Восток”, я “Байкал”, слышу хорошо…
Титов: Задание выполнено, возвращаюсь…
Голос: Того разу на командному пункті кожен пошепки благав долю про
милість. Синоптики схибили. Літак з лейтенантом Титовим потрапив у скруту. Серед тих, хто рахував секунди того польоту, був його добрий знайомий.
Солдат з України, Василь Лизанчук.
Офіцер: Он не сядет… Штормовой ветер, снежные заряды… Полосу снегом завалило…
Офіцер 2: У лейтенанта Титова есть опыт полётов в таких метеоусловиях?
Офіцер: Нет… Разрешите отдать приказ пилоту катапультироваться?

559

Офіцер 2: Пусть решает сам…
Титов: Разрешите посадку… (посадка літака)
Голос: Нікому не відомий тоді лейтенант Герман Титов відзначався не
тільки талантом пілота і мужністю. Він ніколи не забував: солдати – не просто
підлеглі. Вони – люди. Давав їм книги з власної бібліотеки. Охоче спілкувався
у вільний час. Його захоплення поезією – передалося тим, хто, можливо, сам не
відкрив би для себе світи Єсеніна і Твардовського. І сам – був відкритий для
нового знання… Спілкування з ним, як згадує Василь Лизанчук, було незабутнім.
Лизанчук: “Він цікавився Україною, просив мене розмовляти з ним україн
ською мовою, співати українських народних пісень, гуцульських коломийок. Читав
також поезії Тараса Шевченка”.
Голос: Про космічний подвиг Германа Степановича Титова сьогодні знають
усі. У 26 років – він став першою людиною, яка довела: у Космосі можна жити і
працювати. Його корабель провів на орбіті 25 годин, сімнадцять разів облетівши
земну кулю. Та мало хто знає, яким потужним поштовхом виявилися для його
однополчан прості людяні розмови про прекрасне.
Голос 2: Василь Васильович Лизанчук став відомим ученим. Доктором філологічних наук. Одним з найвідоміших українських теоретиків журналістики,
який послідовно обстоює національну ідею. Але серед найдорожчих його спогадів
– залишився військовий аеродром, літак, що сів на занесену снігом смугу і молодий
офіцер-росіянин, з яким можна було у вільний час поспілкуватися українською.
Голос: Справжня людяність завжди говорить мовою серця. Тому її розуміє
кожен – до якої б нації і віри він не належав. Пам’ятаймо. Українське радіо.
Наведену драматичну мініатюру було здано до редакції літературних програм
Українського радіо 18 червня 2007 року. Вона увійшла до фондових записів довго-тривалого зберігання і багато разів розповсюджувалася передавачами, трансляційними мережами й Інтернет-ресурсами Першого, а згодом і Третього каналів
Українського радіо. Її ефірне життя триває і сьогодні.
На жаль, не з кожною людиною можна розмовляти мовою серця. Несподівано
серіал “Пам’ятаймо” було піддано критиці (якщо можна назвати критикою потік
невмотивованих і образливих для гідності тверджень) дописувачем одної з газет, яка
презентує себе як трибуна лівої опозиції. Несподіванкою критика саме з цього боку
стала тому, що жодна з наших передач не вміщувала компліментів на адресу плутократичної олігархії, яка довела українську державу та український народ до того
стану, в якому ми всі зараз перебуваємо. Щоб переконатися у цьому, варто згадати
лише, що девізом кількох драматичних мініатюр стали слова Вальтера Скотта: “У
тих, хто присвятив себе збиранню грошей – нема біографії, лише дата народження
і дата смерті”. Але автор критичної замітки не обтяжував себе аналізом фактів. Від
його тверджень віяло чимось знайомим і недобрим, мов від “дискусій” тридцятих
років минулого століття, які починалися публічним тавруванням українських радіодраматургів як “формалістів”, “куркульських хуторян” і “шкідників”, а закінчилися
розстрільними вироками так званої “справи Радіокомітету”. Вперше ми змушені
були відійти від канонів радіомистецтва і дати в ефірі суто публіцистичну відповідь. Основою цієї відповіді стали наукові аргументи професора Василя Лизанчука.
Ілля Хоменко, Володимир Фоменко. “Відповідь”
Голос: У січні 2008 року газета “Комуніст” вмістила матеріал під назвою
“Отруйна локшина” за підписом Б. Подбресського. Відгук на драматичну мініатюру про письменника Михайла Зощенка. Автор не погодився з думкою про
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те, що у царській армії звання прапорщика було для більшості українців вінцем
військової кар’єри. Процитуємо її мовою оригіналу.
Голос 2: “…Национальное радио привычно лжет… В России ещё со времён
императора Петра Великого действовала его максима: “Знатность по годности
считать”. То есть, если будешь годным, станешь знатным. И никакой пятой
графы… Весь этот псевдоисторический бред начался тогда, когда бывшую мать
городов… гм, разных оккупировали галичане. Не слишком грамотные, страдающие только одним комплексом – национальной неполноценности, они стали рьяно
осуществлять свою навязчивую идею – русофобию…”
Голос: Слово авторам проекту “Пам’ятаймо” Іллі Хоменку та Володимиру
Фоменку.
Хоменко: Ми могли б сказати, що восени 2007 року мініатюру “Михайло
Зощенко” передало “Радіо Росії”. І жодному з мільйонів росіян не спало на думку
звинуватити свій державний канал у русофобії. Ми могли б назвати документальні джерела, які використовували під час роботи над мініатюрою “Михайло
Зощенко”. З них випливає, що українці у царській армії зазнавали подвійної дискримінації. За національною і за класовою ознакою. Адже більшість українських
фронтовиків Першої світової були селянами і не належали до панівного класу.
Але тон нашого опонента не сприяє коректній дискусії.
Фоменко: Зрештою, ми могли б послатися на праці Леніна. Ленін присвятив
багато сторінок критиці великодержавного шовінізму. Він переконливо писав про
утиски царатом національних меншин. Не тільки українців, звичайно. Можна
було б нагадати про “черту оседлости”, “черную сотню” та інші загальновідомі
речі. Та, певно, наші слухачі і самі все це знають.
Хоменко: Але – один текст дозволимо собі озвучити. Це – таємна інструкція Троцького агітаторам – комуністам в Україні. Порівняно з нею Валуєвський
циркуляр справді видається досить людяним документом. Цитується за монографією професора Василя Лизанчука.
Голос 2: “Ни для кого не секрет, что не Деникин принудил нас оставить
пределы Украины, а грандиозное восстание, которое подняло против нас украинское сытое крестьянство… В нём проснулся спавший сотни лет вольный дух
запорожского казачества и гайдамаков... Это тот самый дух, который давал
украинцам нечеловеческую силу в течение сотен лет воевать против своих угнетателей: поляков, русских, татар и турок – и одерживать над ними блестящие
победы. Только безграничная доверчивость и уступчивость… каждый раз губили
все завоевания украинцев. Поэтому они рано утеряли свою “самостийность”…
Эти бытовые особенности характера украинцев необходимо помнить каждому
агитатору… Если будут случаи грабежей в Красной Армии, то их необходимо
сваливать на повстанцев и петлюровцев, которые влились в Красную Армию.
Советская власть постепенно расстреляет всех петлюровцев, махновцев и повстанцев потому, что они вредный элемент… Знайте, что для достижения намеченной цели все средства хороши…” Лев Троцький. Кінець цитати.
Голос: Ідея соціальної справедливості і братерства різних народів – безсмертна, як і всі великі ідеї. Вона вкарбована у Новому Заповіті. Слова “Хто
не хоче працювати, нехай той не їсть” – належать апостолові Павлу... Та, на
жаль, нема такої святої істини, яку неможливо було б заплямувати неправдою.
Нема такої світлої мети, яку не можна було б знищити негідними засобами.
Так було і так, на жаль, є. Пам’ятаймо. Українське радіо.
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Суперечка (тон і рівень аргументації не дозволяє назвати її дискусією) щодо національної і соціальної дискримінації в Російській Імперії на тому не припинилася.
Думаємо, вона не припиниться ще дуже довго – аж поки не вичерпаються ресурси у
тих, хто готовий підтримувати будь-які політичні провокації та історичні спекуляції
задля досягнення зрозумілої без пояснень мети. Але це вже – не ювілейна тема.
Мініатюру “Відповідь”, підготовлену з посиланням на працю Василя
Васильовича Лизанчука, було подано до літературної редакції НРКУ 13 квітня
2008 року. Ця передача теж належить до фондових і транслювалася багато разів.
На прикладі наведених мініатюр можна простежити не просто координацію дій
київської і львівської журналістикознавчих шкіл у царині практичного впровадження нових концептуальних моделей радіомовлення, але і побачити результат творчої
співпраці людей, об’єднаних спорідненими уявленнями про суспільну користь.
Висновки
1. Період формотворчих шукань для українського радіо ще не скінчився, і
оптимізація інформаційної діяльності шляхом впровадження нових прийомів і
методів художнього мовлення цілком можлива.
2. Емпіричним підтвердженням думки про те, що пошук нових структурно-композиційних рішень у підготовці літературно-драматичних програм можливо продуктивно здійснювати шляхом координації зусиль науковців і практиків різних шкіл,
є експериментальний проект Українського радіо “Зв’язок часів” (“Пам’ятаймо”).
3. Вагомий внесок у реалізацію цього проекту належить докторові філологічних
наук, професорові Василеві Лизанчуку.
Ілля Хоменко
Доктор філологічних наук, професор
Інституту журналістики
Київського національного університету
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ТВОРЧА СТРАТЕГІЯ ПРОФЕСОРА
ВАСИЛЯ ВАСИЛЬОВИЧА ЛИЗАНЧУКА
Родом Василь Лизанчук з Коломийського краю, в якому люди уміють любити
красу, шанувати давні традиції, берегти гуманістичні ідеали, плекати у міжчасі національну гідність. Він завжди тепло згадує щасливі дитячі роки і рідну домівку. У
повсякденній роботі Василя Васильовича переважає чітка орієнтація на національне
самонаповнення українського суспільства. Така позиція має глибокі передумови,
закорінені в “магнетичному колі” думки професора Лизанчука, мисленнєві реакції
якого концентруються в межах національної ідеї та власне культурного, зокрема інформаційного, простору України. Визначальний культуроцентризм Василя
Васильовича закодований у триєдиній формулі – “особистість–культура–історія”.
Для Василя Васильовича характерне відчуття соціальної активності, він повертається до складних тем української державності крізь призму великої правди життя
й важливих історичних джерел, пропускає здобуті знання через власне світовідчуття
й генетично-духовний досвід свого народу. В українську науку ішов цілеспрямовано,
шукаючи своїх доріг. Ще учнем за порадою учителя дописував до районної газети,
згодом працював коректором коломийської районної газети. А далі – служба в армії,
навчання у Львівському військово-політичному училищі, на факультеті журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка. Саме тут розпочався
його науковий старт, який привів Василя Васильовича до тріумфу – дебюту працею “Навічно кайдани кували: факти, документи, коментарі про русифікацію в
Україні”, яка через десять років знайде своє продовження в праці “Кайдани ще
кують”. Таким чином автор дає зрозуміти, що вираз “кувати кайдани” ще зарано
вживати в минулому часі. Наукові кола високо оцінили працю Василя Васильовича
і часто доводилось чути та читати: “Якби професор Лизанчук більше нічого не створив, а лише видав свої “Кайдани ще кують”, то його ім’я вже за це варто записати
золотими літерами в новітню історію боротьби за українську Україну” [8].
Тексти автора – кодовий інтерпретант, що дає змогу, з одного боку, декодувати
наукові орієнтири, а з іншого, показати “професійний портрет”, дослідити індивідуально-авторське бачення реальності через загальнолюдські та національні обрії.
В авторському слові виражається світогляд, творча стратегія, мовна особистість.
“Ментальна хімія” професора Лизанчука шліфувалася під впливом таких чинників, як усвідомлення приналежності до свого народу, виконання патріотичного
обов’язку, живилася незламністю духу, вірністю своєму педагогічно-освітньому
обов’язку. Учений надає антропологічно-етичного й культурно-національного сенсу
журналістикознавчій науці.
Василь Лизанчук постійно говорить про те, що для самопізнання людини,
гармонійного її виховання треба розбудити в ній голос історичної пам’яті: “без
свободи творчості неможлива об’єктивність інформації, достовірність інформа-
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ційного відображення розмаїття соціально важливих фактів, подій, явищ. Отож,
професіоналізм, сумлінність, покликання журналіста полягає в служінні Свободі
й Правді. На ньому лежить величезна відповідальність за долю людей, громадян
його країни, людства. Головним складником національної ідентичності є правдива
історична пам’ять. Тому колонізатори різних мастей упродовж століть її розмивали, насаджували свої трактування й оцінки фактам, подіям, явищам, щоби покалічити генетичний код, позбавити українців національної сутності, перетворити
їх у безвільних, слухняних слуг” [4]. Цей, дещо розлогий, фрагмент дає змогу
зрозуміти важливість питання про збереження власне українського обличчя за
демократичними традиціями.
На хвилі національних сподівань і національної ейфорії, виявів поваги до
чужого і щирого захоплення усім українським професор зі своїми націоцентричними поглядами став константою нашої науки. Таку думку підтверджує й той факт,
що Василь Лизанчук особливо акцентує на власне українській проблематиці, національних чинниках, що промовисто виявляється у змістовних працях: “Завжди
пам’ятай: Ти – Українець!” (1996), “З-під іга ідолів. Роздуми про пережите”
(1997), “Не лукавити словом” (2003), “Геноцид, етноцид, лінгвоцид української
нації: хроніка” (2008), “Творімо разом Україну!” (2009).
Відкритість, чутливість до всього, що тебе оточує, здатна протистояти соціальній бездуховності, байдужості. Своєю активною діяльністю Василь Васильович
забезпечує своєрідну реанімацію національної самосвідомості. Дослідник ретельно призбируючи факти, відновлює і гарантує соціальну пам’ять, стверджуючи:
“український народ опинився наприкінці ХХ століття на межі існування саме
через те, що протягом кількох століть вимушений був дивитися на свою історію
російськими очима. Після багатовікового етноциду, лінгвоциду та спланованого у
Москві Голодомору (геноциду. – В. Л.) 1932–1933 років він мав розчинитися у
так званій “єдиній історичній спільності – радянському народі”. Історичний час
вимагає від кожного з нас, незалежно від національності, зайняти чітку, однозначну, безкомпромісну позицію щодо національно-державних інтересів. Зволікати не
можна, не маємо права не використати історичний шанс для здійснення одвічної
мрії про свободу і для жертовної боротьби за реальну українську незалежність. Не
використати цей шанс – злочинно супроти себе, родини, нації, держави. Тільки
органічне поєднання розвитку національної економіки зі всебічним функціонуванням української мови, культури, духовності і є основою національної ідентифікації
українців, єдності всіх регіонів України, гарантом миру і зміцнення держави” [2].
Талант і наполеглива праця дають свої результати… Творче життя науковця
збагачене методичними та дослідницькими пошуками. З його наукових студій
не лише дізнаєшся про долю народу, рідної землі; вони стають надійною базою для навчальних дисциплін – “Мова і політика”, “Психологія мас-медіа”,
“Радіокомунікація” тощо.
Своїми науковими досягненнями ніколи не хвалиться, бо цінує викладач насамперед скромність. За напружені роки своєї творчої діяльності написав сотні
статей, десятки підручників та монографій для студентів та широкого кола читачів.
Пише багато, відчутно, що без цього жити просто не може, складається враження,
що це магічний, енергійний зміст його днів. Описує історію нашого непростого
життя, відтворюючи процеси вірного служіння рідній землі.
Біографія, характер, особистість сконденсовані в праці “Кроки”. Книга містить
бібліографічну інформацію про доктора філологічних наук, професора Львівського
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національного університету Василя Васильовича Лизанчука, а також рецензії,
відгуки, анотації на його науково-публіцистичні праці, подано багато листів від
читачів. Дисциплінований і непосидючий. Удома багато працює, але ніколи про
це не говорить, про це промовисто кажуть списані його невтомною рукою численні
аркуші. Ходить поважно з привітною усмішкою, любить пожартувати, щось дотепне
сказати і розпитати співбесідника про життя-буття. З ним приємно вести дискусії,
він уважно слухає і тактовно відповідає. В його голосі завжди відчутні бадьорість,
життєрадісність, доброта, зичливість.
Дослідницькі пошуки надихнули професора на розлогу монографію у співавторстві зі своїм колегою з історичного факультету Миколою Рожиком – “Історія
російщення українців” (2011), в якій зібрано матеріали тривожного відсвіту епохи,
узагальнено й об’єктивно висвітлено українсько-російські взаємовідносини, розкрито політику загарбання, колоніального гноблення в Російській імперії і Радянському
Союзі, звернено увагу на винищування свідомих національних сил – поборників за
незалежність України. Професор Лизанчук відзначає, що національне відступництво – не тільки зло для народу, а й трагедія для самого себе – зденаціоналізована
людина втрачає доступ до найглибшого національного колодязя духу і священних
вогнів життя, вона приречена на щезнення. Якщо та чи інша нація не виховує
патріотів, вона не має майбутнього [6].
Скрупульозно обіймаючи своїм проникливим зором важливі сьогочасні проблеми медіа-контенту і розглядаючи їх у морально-етичній площині, дослідник
зазначає, що ЗМК можуть бути як професійними, так і непрофесійними; відчутними є заполітизованість, надмірна розважальність, нівелювання національних
пріоритетів. Його аналітичний скальпель та індивідуально виражений стиль у
відправному авторському ставленні до актуальних питань знаходять прихильників
серед студентства. Вони відчувають моральну підтримку Василя Васильовича на
сторінках газет, на радіо і телебаченні.
Він любить і поважає студентів, це відчутно і в його манері вітатися з ними:
“Добридень, ластівочки!”, “Доброго настрою!”, “Доброго здоров’я!”. Вони це відчувають і тягнуться до нього. Студенти вдячні нашому професорові за науку, виховання в любові до всього українського, рідної мови, України. Його послідовники стають
патріотами, відданими знавцями своєї справи, професіоналами, такими, якими хотів
би бачити їх Василь Васильович. Його палкі бажання здійснюються: студентське
слово звучить в ефірі, доносить правдиву інформацію, наповнює радіопрограми
позитивними емоціями. Тільки один факт: студентка Любов Демко характеризує
Василя Васильовича як талановитого вченого, щирого патріота, улюбленого викладача, зазначаючи, що “вагомість науково-публіцистичних, навчальних праць
професора зумовлена його талантом та методом творчості; публіцистичний
стиль мовлення з елементами наукового, майстерність кореспондента з думкою
аналітика надає його творам професіоналізму та довершеності” [1].
Студенти, захоплені його розповідями та працями про радіо. Підручник “Основи
радіожурналістики” (2006) користується великою увагою і авторитетом серед студентів та викладачів. Репутація талановитого педагога остаточно утвердилась за ним.
Василя Васильовича добрим словом характеризують колеги з інших міст та переказують
найщиріші вітання. Праці професора викликають професійне зацікавлення, стають
зразком для наслідування. Адже його твердження послідовні, чіткі, розумні, афористичні: “в Україні йдеться про мову не як засіб спілкування, передачі інформації, а мову
як носій історичної пам’яті. І коли нам переріжуть цю нитку, то знищать націю” [7].
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Творчість Василя Васильовича має етичну вартість. Усвідомлюючи свою громадянську відповідальність, автор робить наголос на найважливіших чинниках
збереження й формування національного “Я” – на освіті, науці, інформації [5]. В
умовах державницької дуальності Василь Васильович творить відповідну цілісність
відродження незалежних демократичних традицій України з щирим прагненням
сприяти формуванню цілісної, духовно зрілої особистості– громадянина України.
Водночас дослідницьке відчуття “кризи” в медіа-культурі змушує вченого визначати моральну температуру, професора постійно тривожить проблема ментального
здоров’я, національної інертності нашого суспільства, його духовних основ, мовної
пам’яті як виду історичної енергії багатьох поколінь.
Ми поважаємо Василя Васильовича як завідувача кафедри радіомовлення і
телебачення, до слова, саме йому належить радість творення нової кафедри 1993
року. Він надзвичайно організований і працьовитий; зичливо приймає кожного,
хто звертається за порадою, уважно вислухає, допоможе, а вміло використаний
жарт – підбадьорить та розвеселить. Для Василя Васильовича характерне ввічливе
ставлення до своїх молодих друзів-викладачів, які не раз на день звертаються до
нього. Василь Васильович – наш наставник, вихователь, добротворець; особистість
титанічної праці, світлого розуму, всебічного обдарування, українець, до глибини
проникнутий рідним словом. Панорамно розгортаючи семіосферу “рідного логосу”,
Василь Васильович констатує: воля здійснюється в Духові, а Дух – у національному Слові, що покликане служити порозумінню, злагоді, об’єднанню людності
в самобутню спільноту [3, с. 18]. Патріотичні заслуги виміряні масштабами державної нагороди – орденом “За заслуги” ІІІ ступеня за вагомий особистий внесок
у розвиток національної освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 350-річчя Львівського
національного університету імені Івана Франка.
Подиву гідний творчий темперамент Василя Васильовича, його “ментальна
хімія”. Коло громадських та наукових зацікавлень шановного професора дають
змогу з’ясувати особливості індивідуально-авторського сприйняття дійсності (творчість як життя) та зосередитись на досвіді загальнолюдського знання (життя як
творчість). В ювілейне свято бажаємо міцності духу і наснаги для здійснення всіх
своїх добрих справ.
З води і роси – на многі творчі і щедрі літа,
високоповажаний Василю Васильовичу!
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3. Лизанчук В. Декларації про державний статус української мови і реальний стан її
функціонування в Україні / Василь Лизанчук // Мовні конфлікти і гармонізація суспільства: Матеріали наукової конференції. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський
університет”, 2002. – 222 с.

566

4. Лизанчук В. Морально-національні полюси: україноцентризм і малоросійство
[Електронний ресурс] / Василь Лизанчук. – Режим доступу до статті: http://mail.socialscience.com.ua/jornal_content/423
5. Лизанчук В. Українське “Я” у процесі глобалізації [Електронний ресурс] / Василь
Лизанчук. – Режим доступу до статті: http://www.day.kiev.ua/30510
6. Лизанчук В. Утвердження українського життєвого середовища [Електронний
ресурс] / Василь Лизанчук. – Режим доступу до статті: http://www.vox.com.ua/
data/2006/03/23/utverdzhennya-ukrainskogo-zhyttyevogo-eredovyscha.html
7. Романенчук О. Василь Лизанчук: “Боротьба за українську мову – це боротьба за
українську державу” [Електронний ресурс] / Оксана Романенчук. – Режим доступу до
статті: http://h.ua/story/284791/
8. Тимошик М. “Неложними устами казати правду...” (до 70-річчя від дня народження
Василя Лизанчука) [Електронний ресурс] / Микола Тимошик. – Режим доступу до статті:
http://journlib.univ. kiev.ua/index.php?act=article&article=2114

ДЯКУЮ!!!!!
У липні 1991-го я складав вступні іспити на факультет журналістики Львівського
державного університету імені Івана Франка. Це було несподіване рішення – вступати на журфак. Несподіване, бо за два роки до того я закінчив Самбірське педагогічне училище і планував здобувати фах філолога у Дрогобицькому педінституті.
Для мене це було цілком природно: більшість близьких родичів – учителі. Ми
навіть жартували в родині, коли хтось обирав інший фах, що він – відступник.
Захоплення журналістикою прийшло доволі несподівано – я почав писати в
армії, точніше – на флоті (з 1989-го до 1991-го проходив строкову службу у військовій частині Північного флоту в Мурманській області). Саме там я навчився
писати газетні замітки, брати інтерв’ю, робити репортаж, зрештою, просто складати
речення у статтю.
По завершенні служби я зібрав чималий творчий доробок – понад 40 матеріалів
у різних жанрах. Але в мене були дві проблеми. Перша – всі матеріали вийшли
російською мовою. На дворі літо 1991-го, а в мене творчий доробок російською...
Друга – вступити на факультет журналістики я міг тільки за умови, що складу
на “відмінно” перше випробовування – творчий іспит (маючи після педучилища
“червоний” диплом, відмінна оцінка автоматично робила мене студентом; такими
були тодішні умови вступу). Річ у тім, що наступним іспитом йшла іноземна мова,
якої я би не здужав після двох років “північного заслання”.
Зайшов в аудиторію, там сидять троє екзаменаторів. Дали листок із завданнями (всього – 15), сказали готуватися. Завдання виявилися нескладні. За хвилин
двадцять зголосився відповідати. Перші 14 питань – правильно, а на 15-му ми з
одним із екзаменаторів “зчепилися”. Він категорично не погоджувався з моїм варіантом – “Чемпіонат СРСР по футболу”, а наполягав на своєму – “з футболу”.
Я зопалу видав, що вчора саме по-моєму було написано на екрані телевізора, і він,
мабуть, просто не розуміється на спорті. Екзаменатор був дуже “діставучий”. Двоє
інших чоловіків, обидвоє сиві, мовчки спостерігали. Нарешті один з них сказав,
що вперше бачить стільки матеріалів, написаних під час служби в армії, до того
ж російською мовою, ще й різножанрових. Він звернув увагу на статтю-портрет,
зазначивши, що матеріал вийшов цікавим і по-журналістськи зрілим. Інший сивий
чоловік, звертаючись до “діставучого” екзаменатора, промовив: про що ви спереча-
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єтеся, ви подивіться на його творчий доробок; перевівши погляд на мене, спокійно
додав: ви поступили, їдьте додому готуватися до навчання.
Згодом я дізнався, що двоє сивих чоловіків – це Володимир Йосипович
Здоровега та Василь Васильович Лизанчук. Як виявилося, того липневого дня
91-го вони зіграли у моєму житті свою важливу партію.
Я знаю жанрові вимоги до збірників на пошану. В них треба говорити про здобутки ювіляра, ділитися спогадами, розповідати повчальні історії, висловлювати
слова вдячності. Я все це знаю, все це я планував написати, однак врешті вирішив
ці жанрові вимоги порушити. Точніше, більшість із них я зігнорую, скориставшись
лишень останньою.
Мій направду довгий вступ мав одну мету: я спробував розповісти, як доля звела мене з двома людьми, кожна з яких заслуговує від мене на слова щирої подяки.
Свого часу я не встиг по-справжньому подякувати Володимиру Йосиповичу
Здоровезі за його підтримку. В житті так буває, що важливі речі ми відкладаємо
на потім, а потім... Потім нема кому дякувати.
Але сьогодні я хочу встигнути подякувати Василю Васильовичу Лизанчуку,
який 20 років тому став одним із найважливіших для мене людей. Подякувати
йому я хочу за те, що він зробив і водночас не зробив для мене.
***
Восени 1994 року в мене з Василем Васильовичем відбулася “дивна” розмова.
Він запитав, чи думав я про кар’єру викладача та науковця. Питання було несподіваним, бо в той час я взагалі не думав, чим займатимусь після завершення
навчання. Мене вабила практична робота журналіста, я пробував свої сили на
обласному радіо, зрештою, студентське життя було мені до вподоби. Пропозиція
вступати до аспірантури лестила, однак... У відповідь на поставлене питання я
відповів, що, в принципі, це цікаво.
Восени 1995 року ця розмова мала продовження: Василь Васильович запропонував
після завершення навчання залишитись на кафедрі на посаді асистента. Складність
ситуації була в тому, що на той час я мав конкретну пропозицію з працевлаштування:
мені запропонували роботу в прес-службі Львівської митниці з можливістю отримати
службове житло. Я не буду твердити, що Василь Васильович наполягав, тиснув чи
переконував, навпаки, він просто запропонував подумати і прийняти рішення.
Поміж митницею і кафедрою я обрав кафедру. Якщо зараз мене запитати, чому
я зробив такий вибір, я не дам чіткої відповіді. Проте сьогодні я чітко розумію,
що моє перше “Дякую!” Вам, Василю Васильовичу, – за ту осінню пропозицію.
***
Напевне одним із найскладніших для мене життєвих періодів були 1998–2004
роки. Упродовж шести років я намагався дати собі раду з “квартирним питанням”.
Варіантів змінити студентський гуртожиток на власне помешкання було небагато.
Так склалося, що в цей період я активно займався політичним консультуванням.
І тоді, і тепер я розумію, що ця робота мала небагато спільного з викладанням в
Університеті. Та й політики, з якими я працював, були для Львова, м’яко кажучи,
“не рідними”. Однак і тоді, і тепер я переконаний, що іншого варіанту в мене не
було. Можливо, хтось у моїй ситуації знайшов би інший вихід...
Мої “політичні заробітки” створювали напругу. Я знаю, що Василеві
Васильовичу дорікали мною, радили “вирішити цю проблему”. Я впевнений, що
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99 зі 100 інших завідувачів кафедрою радіомовлення і телебачення поставили би
питання руба, особливо восени 2004-го: або-або. Однак він цього не зробив. Я не
знаю чому. Можливо, колись спитаю.
Саме за це Вам, Василю Васильовичу, моє друге “Дякую!!”.
***
Мені подобається робота викладача. Однак переді мною завше стояла дилема: чи можна навчити журналістики, не маючи власного практичного досвіду?
Однозначної відповіді на це питання не існує, та особисто для мене завше важливою
була власна практична складова у процесі навчання. Іншими словами, я почувався
некомфортно, коли чув від студента запитання на кшталт “А де ви працювали?”.
У цьому контексті для мене надзвичайно важливим є досвід, здобутий під час
роботи у двох медійних інтернет-проектах – Західній інформаційній корпорації та
Захід.нет. Поєднуючи керівництво цими Інтернет-виданнями з роботою викладача,
я отримав унікальну змогу навчати студентів, опираючись на власний досвід.
Описана ситуація не є надзвичайною, якби не одне “але”. Свого часу частину
молодих викладачів факультету ставили перед вибором: або робота на кафедрі,
або робота в такому-то медіа. За цих декілька років Василь Васильович жодного
разу не ставив переді мною такої умови. І за це Вам моє третє “Дякую!!!”.
***
Окрема тема розмови – моя кандидатська дисертація. Не буду навіть пробувати пояснити, чому я так затягнув-перетягнув у часі. Кожен з моїх аргументів
сприйматиметься як виправдання, а в цій ситуації насправді винен тільки я.
Ви були тією людиною, яка до останнього вірила і залишала мені шанс. Інколи
в мене складалося враження, що для Вас це більш важливо, аніж для мене. У
Вас було чимало нагод, аби поставити крапку у моїй викладацькій історії, але Ви
цього не зробили.
Це варте, Василю Васильовичу, щоби вчетверте сказати “Дякую!!!!”.
***
Я знаю, що моє рішення навесні 2011-го, коли я зважився перейти з Університету
в УКУ, отримало різні трактування. Не буду нікого ні в чому переконувати, але
ключовими були дві причини: я втратив колишню мотивацію; я зрозумів, що нічого
не можу змінити. Це не лише проблема факультету чи Університету, це проблема
державної моделі журналістської освіти.
Для мене цей вибір не був простим. Я розумію, що моє рішення для Вас було
неприємним, однак Ви вислухали, зрозуміли, підтримали, не дорікали.
Щире Вам за це моє п’яте “Дякую!!!!!”.
***
Мабуть, мені варто було говорити Вам “дякую” після кожної з тих ситуацій,
про які я написав. Так було би правильно. Проте зараз мені випала добра нагода зібрати докупи всі п’ять (а може, їх було сто і п’ять...) і сказати Вам ОДНЕ
ВЕЛИКЕ “ДЯКУЮ”.
Ігор Балинський
Завідувач кафедри журналістики
Українського Католицького Університету
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ПРЕКРАСНО, КОЛИ ЛЮДИ
ПИШУТЬ КНИЖКИ
Василь Васильович любить дарувати свої книги. Хоча ми з ним бачимось не
так вже часто (нас все ж таки розділяють 555 кілометрів), однак, завжди, коли
зустрічаємось, очікую від нього такої знайомої фрази: “У мене для вас є нова
моя книжка”. І тоді мені стає легко і просто від того, що нічого не міняється, що
професор Лизанчук знову творить, що ми знову подискутуємо про вітчизняну
радіожурналістику чи український медіа-ринок.
І це прекрасно, коли люди пишуть книги. І ще краще, коли вони вміють і
мають на це право – писати книги. Василь Васильович вміє і має… Має величезні
знання і досвід, який прагне передати своїм колегам, а також – студентам. Має
власний професійний підхід і погляд на особливості розвитку української телерадіожурналістики, на ті процеси, які відбуваються у суспільстві. Та головне, має
такий знайомий мені “львівський гонор”, який я шаную і поважаю. Бо такою ж
самою гоноровою повинна бути сьогодні й наша українська телерадіожурналістика,
коли її творять такі науковці й публіцисти, як професор Василь Лизанчук.
Не буду згадувати, коли ми вперше зустрілися і заговорили, наприклад, про
радіожурналістику. Важливо, що наші дискусії з того часу завершувалися досить
успішно – професор Лизанчук був опонентом моєї кандидатської і докторської
дисертації. А ще успіх був у тому, що не наукою єдиною, а піснею нашою і землею
галицькою ми єдині. Тому любимо інколи затягнути нашої веселої батярської, випити львівської кави і поласувати тістечком з Вірменської.
Та й слова в нас у назвах кафедр однакові, тільки порядковість їх інша. А це,
знову ж таки, за іронією історії просто для того, щоб було нам про що дискутувати
й книги писати. Тому, Василю Васильовичу, чекаю на Вашу наступну книгу – хай
якомога довше все в нас залишається так, як є!
Від родини Гоянів – київських і львівських,
Олесь Гоян,
професор, завідувач кафедри телебачення
і радіомовлення
Інституту журналістики
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.

ТАЛАНОВИТИЙ ВЧЕНИЙ,
ЩИРИЙ ПАТРІОТ, УЛЮБЛЕНИЙ ВИКЛАДАЧ
Як багато у житті несподіваного, неочікуваного, навіть дивного. Здавалось би,
плануєш, розмірковуєш, шукаєш чогось одного, а життя часом вимальовує зовсім
інші – незвідані, несподівані та немислимі дороги. По правді, лише Господь звідає
й керує нашими долями…
Саме із цього слова хочу розпочати свою розповідь про Василя Васильовича
Лизанчука – видатного ученого, публіциста, педагога, надзвичайно свідомого українця, який став для мене воістину Людиною з великої літери. Про своє особисте
знайомство, першу зустріч із Василем Васильовичем зажди згадую із усмішкою
на обличчі. А вона таки справді була особливою, неповторною, такою, про яку
назавжди збережуться найсвітліші спогади.
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Як не дивно, проте інтелігентну й виважену постать професора Лизанчука вперше побачила… на сторінках його книги. А сталося це зовсім таки випадково. Ще
будучи школяркою-десятикласницею, якось відвідала свою бабусю, що проживає
в сусідньому селі. І як завжди, взялася переглядати чималу дядькову бібліотеку.
Яких там книжок тільки не було: як кажуть, до кольору до вибору. Але увагу привернула товстенька книга у блакитній палітурці, що лежала скраю полиці. Одразу
зрозуміла: ця чергова новинка, що поповнила дядькову бібліотеку, з’явилася тут
недавно. Витягую її, на обкладинці бачу “Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”.
Розгорнувши книгу, вголос читаю “Вельмишановному Андрієві Дмитровичу…”.
“А-ааа! – раптом обізвалася баба Настя, що сиділа поряд біля пічки. – То пан
Лизанчук. Ще колись тебе вчитиме”. Я, скажу відверто, ці, як виявилося згодом,
пророчі слова не взяла аж так до уваги. Та й не думала тоді, що стану студенткою
Львівського університету, а факультету журналістики й поготів. Але слова бабусі
Насті таки справдилися: цей поважний, з проникливими очима чоловік, одягнений
у вишиванку, “дивився” на мене із чорно-білого фото книги. Це була для мене
перша зустріч із Василем Васильовичем.
Василь Васильович Лизанчук – профессор, доктор філологічних наук, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення ЛНУ імені Івана Франка, заслужений
журналіст України. Ще не знаючи цих заслужених нагород ученого, дізналася
від своїх рідних, що це велика, впливова в освітніх колах людина. А далі – вибір
професії. Зовсім нелегкий, суперечливий момент у житті, із чималими ваганнями,
нерішучостями. Проте, обравши для себе життєвим орієнтиром журналістську діяльність, зрозуміла: журналістика – це невтомний труд на благо українського народу
і суспільства загалом. Саме таким є професійне й творче кредо Василя Лизанчука.
Про першу зустріч з нашим ювіляром теж варто згадати. Було це влітку,
2009 року якраз тоді, коли я захотіла стати студенткою ЛНУ імені Івана Франка.
Вперше прибула на Чупринки, 49 із мамою. Зупинившись на першому поверсі нашого факультету, ми чекали на Василя Васильовича. Люди одні за одним заходили
й виходили, але пана Лизанчука, вочевидь, ще не було. Але довгенько чекати не
прийшлося. Ось відчиняються двері і заходить інтелігентно одягнений, середнього
зросту чоловік з дипломатом у руці. Щиро усміхаючись, він голосно промовив до
нас: “Ви, напевне, до мене…”. Якщо охарактеризувати постать Василя Васильовича
одним лише словом, то неодмінно скажу, що він – істинний “титан праці” нашого
університету. Адже постійна творча наснага, бажання залишити корисне після
себе ніколи його не покидають. А наслідуючи професора, починаєш відчувати
шляхетне почуття найбільшого обов’язку. На запитання “Як життєві справи?”
Василь Васильович скромно відповідає: “Працюю, поки ще є сила та можливість”.
І саме ця риса характеру, найбільш притаманна Василеві Лизанчуку, визначає
його як ученого, педагога та патріота. Говорячи про українську журналістику, як
про одну з найвпливовіших суспільних наук, скільки разів доводиться згадувати
неоціненний масштабний внесок у журналістикознавство Лизанчука. Вагомість науково-публіцистичних, навчальних праць професора зумовлена його талантом та
методом творчості. Він синтезував публіцистичний стиль мовлення з елементами
наукового, майстерність кореспондента з думкою аналітика, що надає його творам
професіоналізму та довершеності.
Інша, не менш важлива ознака професійної і творчої діяльності Василя Васильовича
– глибокий патріотизм та жива, діюча національна ідея. Усі, хто особисто знайомий
із цієї людиною, може запевнити: він належить до тих громадян України, кому по-
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справжньому болить душа за долю України, за її майбутнє та утвердження на рівні
світової держави. Його перу належать книги, що піднімають народ з колін і спонукають думати, повертають історичну пам’ять. У творчості видатного журналіста відчутна українськість не лише в ідейно-тематичному аспекті, а й у вживанні лексики,
синтаксичних конструкцій та фонетичних засобів милозвучності, від неї роздаються
ніжні, приємні пахощі українського слова. Глибокопатріотичні книги, такі як: “Завжди
пам’ятай: Ти – Українець!”, “Творімо разом Україну!”, “Історія російщення українців”
(у співпраці з М. Є. Рожиком), “О рідне слово, що без тебе я ?!”, “З-під іга ідолів”,
“Не лукавити словом”, “Кайдани ще кують”, “Геноцид, етноцид, лінгвоцид українського народу: хроніка” – це лише половина творчого доробку ученого. Адже з кожним
роком свідомий українець, гідний син свого народу, невтомний Василь Васильович
Лизанчук творить ціннісні промовисті національні шедеври.
Першого січня Василь Васильович святкував свій ювілей. Доля недарма обрала
для нього саме цей день, оскільки з початком Нового року у світ прийшла людина,
що своєю працею, старанням та наполегливістю ламала стверджуваний протягом
десятилість радянський науковий стереотип і засвідчила неминучу ідеологічну, а
згодом й політичну кризу тоталітарної держави.
Здавалось би, щоб розкрити непересічну, яскраву та вельми талановиту постать
Василя Васильовича у всій повноті, треба бути знайомим із основними моментами
його біографії, із поступовим кар’єрним та творчим злетом. Але не завадить залишити тут й сердечне, від душі студентське слово про цього, без перебільшення,
генія. Василь Лизанчук – по правді улюблений викладач нашого факультету.
Толерантний, вихований, завжди усміхнений та приємний, він – Василь Васильович
– не може не викликати поваги, найприємніших вражень та світлих спогадів багатьох студентів. Викладає професор “від душі”, уміє зацікавити присутніх, завжди
готовий вислухати й зрозуміти їхні погляди, навіть якщо вони цілком відмінні від
його особистих. Інколи Василь Васильович буває досить кумедним, адже завжди
має тонкий гумор, якусь жвавість та енергійність у собі, що справляє враження,
ніби за трибуною молодий, веселий юнак, а не мудрий, поважний професор. Та й
у студентському товаристві ніхто не вірить, що він іде до 80-ки
Але, як завжди буває, не весь шлях встелений квітами. Так і у Василя Васильовича:
із шанувальниками “піднімають голови” і опоненти. Нічого дивного, адже розумній,
вихованій та добрій людині завжди заздрять. А дехто “звинувачує ученого” у відвертому націоналізмі, мовляв, він не поважає сучасних цінностей та уподобань й
утверджує застарілі, немодні та рутинні стереотипи. Проте Василь Васильович, можу
запевнити, не був би собою, коли б не продовжував працювати, трудитися всупереч
різноманітним перешкодам на благо своєї Батьківщини. Його щирий, самодостатній
труд для українського народу завжди супроводжують слова Івана Франка:
“Лиш в праці мужа виробляєсь сила,
Лиш праця світ таким, як є, створила,
Лиш в праці варто і для праці жить”.
Тому з нагоди ювілею хочу побажати Василеві Васильовичу міцного здоров’я,
щасливого довголіття та невтомної, плідної праці задля утвердження Української
України. А моє щире студентське слово: Василь Васильович Лизанчук – воістину
талановитий учений, улюблений викладач, справжній патріот!
Любов Демко
Студентка факультету журналістики
Львівського національного університету
імені Івана Франка
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СІМ УРОКІВ ВІД ПРОФЕСОРА
Увімкнений монітор комп’ютера, клавіатура чекає “роботи”, а я все сиджу і не
можу почати статтю. Згадую… Перша зустріч. Літо, 1988 рік. Шешори – мальовниче село серед карпатських гір. Мої батьки познайомилися з львівською подружньою
парою, про яку захоплено розповідали учора ввечері. Сьогодні на зустріч ідемо й
ми з сестрою. Адже я на наступний рік вступатиму на факультет журналістики до
Києва, а новий знайомий – викладач “на журналістиці” у Львівському державному
університеті, – можливо, щось порадить. Хвилююся, запасаюся терпінням – налаштовуюся слухати нудні довгі “нотації” про те, як варто (точно за Леніним)
“вчитися, вчитися, і ще раз вчитися”.
Приходимо, знайомимося. Вмить забуваю, що за плечима “мішок з терпінням”.
Стає весело, надзвичайно цікаво і невимушено. Настанови “старшого товариша по
перу” губляться серед дотепних жартів, влучних порад та потрібної інформації.
Це був мій перший урок від професора Лизанчука – як повинен спілкуватися
журналіст: невимушено, щиро, зважаючи на вік, соціальне становище та стать
співрозмовника.
До речі, про стать. На першій нашій зустрічі я отримала й другий урок від
Лизанчука – як треба ставитися до жінки: уважно, з повагою, помічаючи найменшу
зміну настрою. Хтось мені закине: “Ще б пак, хіба можна інакше ставитися до такої
красивої та мудрої жінки, як його дружина Марія Тимофіївна?” Звичайно, що ні.
Але йдеться про спілкування й з іншими жінками. “Ластівочки, як настрій?”, –
знамените Лизанчукове привітання до працівниць нашої кафедри. І, як за помахом
чарівної палички, – і настрій, і справи у “ластівочок” одразу “на п’ять”.
Через три роки після знайомства з Лизанчуками я прийшла “доучуватися” на
факультеті журналістики з Києва у Львівський університет. Цього ж навчального
року почала співпрацювати з редакцією молодіжних програм Львівської ОДТРК.
Перш, ніж погодитися на пропозицію, пішла на пораду до Василя Васильовича.
Він підтримав мене у прагненні на практиці застосувати отримані в університеті
теоретичні знання. Це був третій урок від Лизанчука – журналіст без постійного
вдосконалення втрачає професію. Сам Василь Васильович, попри величезний пласт
наукової діяльності, не полишає практичної журналістики. Причому, реалізує себе
в усіх, без винятку, видах ЗМІ: телебаченні, на радіо, у пресі, в Інтернет-виданнях.
Викладач повинен поєднувати наукову та практичну діяльність. Це був четвертий урок для мене вже, як викладача кафедри. Наші студенти потрапляли до
нас на спеціалізацію, здебільшого, вже після практики на телестудіях. Інколи
столичних. Розповідали про новітні методи та засоби створення телевізійних матеріалів. Викладачеві, який ніколи не займався практичною тележурналістикою,
ой як важко довелося б вести діалог з такими спудеями. Крім того, не секрет, що
при ознайомленні з новою групою викладач чує логічне запитання: “А де Ви працювали?”. І однією аспірантурою тут не відмовишся. Саме цей принцип: поєднання
практичних навиків та вміння теоретично їх обґрунтувати, – лягає у метод підбору
працівників кафедри Василем Васильовичем.
Як правило, сюди приходять працювати наші колишні студенти. Вони охоче
приймають пропозицію Василя Лизанчука щодо співпраці, бо знають його вміння
створити на кафедрі творчу атмосферу, підтримати цікаву ініціативу та бажання
вдосконалювати навчальний процес. Він обов’язково бере до уваги слушні поради
своїх досвідчених колег та молодих співробітників. Цінує людей за професійність,
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відвертість, здатність генерувати нові ідеї, часто пробачаючи їм нестриманість чи
різкість у висловлюваннях.
Зізнаюся, що й сама відчула, що це таке – мудрість керівника. Одного разу,
піддавшись емоційному пориву, який спровокував конфлікт з колегою, поклала на
стіл Лизанчука заяву на звільнення зі словами: “Але Ви, Василю Васильовичу, її
підпишіть!”. А він відповів: “Добре-добре. Поговоримо про це завтра”. “Завтра”
я вже розуміла, що якби завідувач кафедри емоційно аналогічно зреагував на мій
вчинок, я б через дурницю позбулася улюбленої роботи. І наступного дня на його
привітне: “Ластівко, як настрій?” відповіла: “Все добре”. Це був п’ятий урок від
Лизанчука – завжди керуватися у вчинках мудрістю, а не емоціями. Вміти витримати емоційну паузу і, лише заспокоївшись, приймати рішення.
Сьогодні я мешкаю в Івано-Франківську. Та уроки від свого наставника отримую й надалі. Цього року отримала черговий – шостий урок від Лизанчука –
однаково шанобливо ставитися до людей різних вікових та соціальних категорій.
У березні я запросила Василя Васильовича на зустріч з вихованцями Школи
журналістської майстерності в Івано-Франківську. Якщо чесно, хвилювалася,
що Василь Васильович відмовиться. Розуміла, що така поїздка для поважного і
знаного професора була матеріально невигідною. Але Василь Васильович одразу
погодився приїхати і прочитати лекцію нашим вихованцям. На зустріч прийшли
і батьки наших майбутніх журналістів. Лекція, як звично, пройшла блискуче:
захоплені діти, зачаровані батьки. І всі, як один, дивувалися, наскільки доступним, людяним, простим у спілкуванні є “львівський професор”. Як результат цієї
зустрічі – жоден з наших цьогорічних випускників Школи не передумав вступати
на факультет журналістики. Семеро з дев’яти абітурієнтів зараз навчаються на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.
Сьомий, найважливіший, урок від Лизанчука полягає у здатності до Любові.
Ця здатність не полегшує життя. Бо вимагає християнського всепрощення, величезної відповідальності за власні вчинки, непереборного бажання допомогти всім
потребуючим. Але й нагорода за таке сприйняття світу найвища – теж Любов.
Любов від рідних, друзів, колег, вихованців, читачів, глядачів та слухачів. Вона
додає Василю Васильовичу наснаги, енергії, бажання творити, навчати та любити.
Саме здатність любити сформувала такого Василя Лизанчука, яким знає його
світова спільнота. Ця здатність не допускає до Душі людини основного її ворога –
байдужість. Тому Василь Васильович однаково гостро реагує на проблеми окремих
людей та суспільства загалом. Про це свідчать його численні виступи на радіо та
телебаченні, публікації в часописах. Про це свідчать його вчинки та слова.
Ті, хто опинився поряд з Василем Лизанчуком, мають можливість отримати
важливі життєві уроки. Його творчі “кроки” слугують дороговказом для досвідчених колег та майбутніх журналістів. Його Слово проростає в душах українців
плідним колосом Любові до рідної землі, до людей, до професії. А що може бути
важливішим даром у житті людини? Лише Любов.
Я бажаю Вам, Василю Васильовичу, плідного пера, міцного здоров’я, сімейного затишку. І нехай Вашими незмінними супутницями на життєвій дорозі стануть
Віра, Надія та Любов. Бо Ви маєте дати нам ще багато життєвих уроків.
Наталія Димніч
Старший викладач кафедри журналістики
Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника
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БІЛЯ ВІВТАРЯ УКРАЇНСТВА
(ТРИПТИХ-РОЗМИСЛИ ПРО ОСОБИСТІСТЬ)
1 _______
Він ішов якось непевно, мовби понуро, перевантаживши сиваву голову думками, що, як надокучливі оси, билися до скронь, дряпали невидимі за обличками
нервини, ніби хотіли прошолопатися-видобутися на цей світ, де так багато сонця і
зелен-вітру, пересрібу павутинок і пташиного оркестрування. Може, тії Василеві
думкування, якби їх зле око наврочило, не можуть виглянути у віконця його душі,
можливо, вони ще надто ярі, лишень побринілі і мають право вистоятися, як майовий мед у сотах, аби відтак, коли направду підіспіє їхня пора, показатися на
люди пристиглими і затребуваними на спожиток духовний. А мо’, ті думкування
перецимбалюють набутий десятиліттями потравунок-магнетизм друкованого слова, у
якийсь особливий спосіб пережорновують-перепетльовують кожну осягнену мозком
і серцем фразу, вислів, незаперечний факт чи усний аргумент – і тулять докупки
кожну літерку, буквочку, а відтак словечка і, гляди, ось-ось силянка красотного
переконаннями словозбурення попроситься – і вирветься з-під пера на чистий, як
його совість, аркуш. Тоді від думки до серця замкнеться “високовольтна дуга”,
вона підігріється височезною амплітудою роздиху, і з чоловічих грудей, мов із
ковальського міха, посипляться іскри роздумуючого есею про незнищенність нашої
мови, святої націоідеї, про справжність українства і його історії, про ще до кінця
не осягнений і не виспіваний у карколомних долях борців-попередників кровавий
досвід батьків і братів та захлипаючі від сибірської люті історії-оповіді й змарнілі
у прихрипинах солоспіви матерів і сестер.
Цей, закорінений у покутську землю чоловік, направду десь під вечір, а,
можливо, завтра чи опісля, залишить на білому папері важливі або й незаперечні
свіжі думки, що придатні до вжитку лише свідомим, годним не зламатися у часи
буреломів. У тому думному дискурсі вченого Василя Лизанчука будуть “болючі”
цифри, пектимуть жаром істини й правди слова, цілі сторінки, за якими прочитуватиметься філософема незнищенності нації, розлога утверджуваність антропоукраїноцентризму, цієї якісної посутності, змістоутворюючої парадигми.
Але це точно буде, бо він уже вибудуваний на цю місію: саме так мовити про
сутність українства, що найлютіші вітрогони не варті знести його із праведної путі.
А нині?.. Василеві груди замаїла яскрава, повна оранжево-жовтавих хрестиків,
сорочка; весняного відтінку костюм оформив плечисту ходу, а світло-сиваві очі
жадібно п’ють літепло, що огортає його обличчя, усю окраїну Львова – він простує
до греко-католицького храму – до церкви святого Йосафата.
2 _______
Церква тут давня, роками намолена. Її енергетика мовби намагнічена дивовижною й незбагненною силою, виповненою святим духом. Тут тіло мовби поособливому спочиває, а душа, як розкрилений птах, літає, працює і заповнює усі
комірчини ясністю молитви, ладанними порухами безмірності часу, незаперечними
константами мудрості, що утверджується усім літургійним дійством. Пан Василь
яко ґречний парафіянин має потребу в коліноприклоненні; у схиленій до образу
Пресвятої Богородиці голові десь пригасає його мислительна потуга; очі теж якось
віддалені від доокільної присутності буття – вони, як маленькі пастушки, дибають
за ягнятком – за душею, що он підхопила на крильця хороспіву “Господи, помилуй” – і уже не тут, поміж людом, а у жаданому наближенні до Творця.
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Відбувається невидиме удосконалення внутрішнього світу; йде перероблення
отого маленького людського “я” на вивеличення духом святим, таїнством пресвятої
молитви та євхаристії, сповідальністю й запричастям. Людина розкрилюється й
возноситься у Божій радості й присутності, в усвідомленій та заглибленій вірі, у
наближенні до земної безгрішності…
Парафіяни, освітлені казанням отця, умиротворені, виходять із величної церкви,
поставкують на подвір’ї, перекидаються словами уже про земноклопітні треби. А професор, ніби застиг у відхідній з храму молитві, чомусь не може ось так покласти хрест
на своїх грудях, поцілувати святе Євангеліє – і загубитися у святковому велелюдді. Його
думки ніби дали спокій душі, знову атакують мозок, влаштовують нелегкий іспит на
подужання численних запитань, на які він шукає у Святому Письмі відповідей роками.
“Господи, Господи, прийми мою щиру молитву як негідника й грішника,
що направду денно і нощно шукає до Тебе стезі, аби ось так, на колінах стоячи,
дістати від Тебе, Боже, позволення на перебудову себе, тих, що хіснують поруч
Твоїм добром, напуттям та молитвою. Пресвята Богородице Діво, моя заступнице
і покровителько, дякую Тобі за прожиту нічку, що діждався уздріти світло ранку.
Дай мені здоров’ячко на нинішній день. Поможи, у моїх чесних і праведних трудах. Ангелю, хоронителю мій, як вдень, так і вночі будь мені до помочі. Господи
Боже, тримай мене під своїм покровом та опікою, не полиш, не покинь. Дай мені,
Господи, силу духу, силу волі, світлість розуму трудитися для хісна мого народу.
Дякую Тобі, Боже, за Твої дари та скріплену віру.
Боже мій, може то ще не надто виправданий сподіяний мною хосен, бо на життєвій дорозі немало призагубилося-розтратилося, але я, грішний, мій Праведнику,
усвідомлюю свої прогрішення, сповідаюся перед Твоїм взором і Духом Твоїм,
прагну очищення душі й заповнення її небесною молитвою, що оздоровлює моє
тіло, заряджає мій мозок, як добірним зерном перед засівом, думками, що стверджують Твою безмірну й неосягненну великість, підносять мій скромний чин до
витребованості доокружного мислячого люду.
Молю Тебе, Боже, не опусти моє єство, тримай мою часом заарканену буденними клопотами душу поближче свого Вівтаря, не дозволь зневіритися у праведності й потребі того, що роблю, і прости мені, Господи, якщо я десь звихнувся на
стежинах ходи і пошуків. Направду, так мені видиться: я не був ні захланним,
ані заздрісним. Я лишень завше був невдоволений тим, що уже вижав на своєму
загінчику. Може, цей снопик не весь приймеш, Навчителю, до людської книги
мудрості, мо’, лишень один колосочок гідний до спожитку, а можливо, тільки
одну зернину відвіє від полови прискіпливий час, – і то буде моїм ощасливленим
усвідомленням, що я таки щось та вкинув у спраглу весняну ріллю своєї нації.
Господи-Господи, оздоров моє тіло, дай мені сили й снаги на завтрашній труд,
бо моє перо чує Твою зарядженість, а душа передає мозкові повеління Твоє: не
зупинись, ще немає позволення на спочівлю. Трудись!..”.
3 _______
Ніч видалася довгою, якоюсь томливою. Стояв навпроти свого купе і довго роздивляв небо, що було гейби перешматоване блискавками-батогами. Потяг
тактакав по безконечних рейках аж на Запоріжжя, пасажири, нарешті, вгамували
своє човгання сюди-туди, а провідники дали знак до сну, блиснувши коридорними
світильниками. Денна намореність поселяла у вагоні тишу.
Він наразі не думав про завтрашній виступ на вченій спеціалізованій раді,
підготовлений відгук, зрештою, зачитає, а ось до сну ніяк не хилив голову. Щось
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митикувалося-крутилося в мозґовні, щось підтискало коло серця, наче змагалися
почуттєва й раціональна сфери: котра котру переважить і здолає. Вдихнув важкувато й неспокійно повітря, потер долоні, як азартник перед грою, – і знову уп’явся
зором у те крайнебо, що летіло навперейми потягу. Подекуди зблискували і яріли
зірки, він таки прискіпливо перебирав зором їхню безконечну міріадність, гейби
дошукувався там тієї, що означує його пробування під небом, його сутність.
Ще більша тиша – світ ані теленькне.
І раптом до голови прибилися то один, то другий сни, що якось уривково
переносять його до рідного Ганева, туди, де покояться батьки. Він приторкається
руками до чорної плити, на якій вигранені портрети тата, мами, пригашує щем і
жаль й мов на передвеликодній сповіді, шепче: “Ось, мої любі, я знову прийшов до
вас. Не осудіть, що такі нещедрі мої провідини, ви ж учили мене, аби я побільше
працював, не пошкодовуючи на те сил…”.
Потяг заскавчав, пригальмовуючи. Відтак вагоном хитнуло сюди-туди і довга
жива вервечка потягнулася плавно, ніби по водяному плесу. Здалося Василеві,
що в кінці коридору стоїть тато. Якось сіпнувся, мовби намагався швиденько
наблизитися до батька, схопити його за руки, обцілувати, як духовному отцеві,
обняти і… Але образ кудись розчинився, втратив реальні контури, і син знову
стонихнув, ніби ображений, подивився поза вікно, де уже панувала борше нічна,
аніж пізньовечірня пора. “Я тя вижду, Васильку, ми вчора з мамкою завеснували
підгорбки, повище хати, у Боженьки випросили дощику – і, надіюсь, зарясніють
сходи… Ти, синку, зріс на землі, любиш полечко, з тебе вибився б добрий ґазда,
ой, добрий!..” – і якась тиша, як пустка, огорнула Василя, щось звологли долоні,
спітніло чоло. Може, хотів щось відповісти батьку, попросити чогось, а чи почути
яку благовість, передати поздоровлення на спрацьовані матусині руки, а мо’, й
поцілунком остудити її сльозу?..
Але татова навчительська сила була міцнішою від синівської, і Василь таки
оперся на підвіконне поруччя, якось обхопив долонями гарячу голову, похитав
нею, неначе повисівав щось зайве чи другорядне і таки уперто дивився у той затемнений кінець коридора, де стояв його отець. “Ну, тішуся тобою, синку, оно у
моїй книгозбіренці майже усі твої ваговиті слова; о, ті книжки, де рятуєш нашу
мовоньку від столітнього катюги, у яких розпікаєш млот і обценьки, аби пороздовбувати кайдани, що висять нам на руках, ногах і шиях, – ті книжки позачитували
люди, котрі не годні забути, що вродилися і помруть українцями!..
Добре чиниш, моя кровинко, тішимося твоїм надбанком, але…”, – і батькове
слово ніби вдарилося у ґудзуватий пень, відтак озвучно запінькотіло й знову стишилося. Може, тато мав намір помахати пересторожно на сина пальцем, мовляв,
не задри на старість голову, не засип її гоноровитістю, погордою, бо самовивищуватись з-між інших – великий гріх, якого важко відмолити. Не нахваляйся, нехай
люди оцінять твою працю…”.
Професор Василь Лизанчук починає трудовий тиждень, ідучи до Франкового
університету. Несе у собі світло. Ним, як духовною лампадою, засвічує спраглість
пізнання молодим, тим, що годяться йому у внуки.
Іде Львовом Особистість!
Володимир Качкан
Доктор філологічних наук,
професор, м. Івано-Франківськ
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ЗАВЖДИ ПАМ’ЯТАЄ – ВІН УКРАЇНЕЦЬ
Ще з часу навчання в середній школі в Рогатинському районі на ІваноФранківщині я знайомий з Василем Васильовичем Лизанчуком – не особисто,
а з передач Івано-Франківського обласного радіо. Телевізора в нас не було,
тому я особливо уважно прислухався до радіопередач, які готував журналіст
В. В. Лизанчук. Можливо, саме тоді в мене зародилась думка самому стати журналістом. Систематично почав писати замітки, а то й статті у районну газету “Зоря”,
а потім в обласну молодіжну ‘‘Комсомольський прапор”. На одержані гонорари
виписував ‘‘Літературну Україну”, а також купляв конверти, щоб писати нові статті.
Журналістом я не став, бо щоб вступати на факультет журналістики, треба
було мати два роки виробничого стажу. А я назбирав трудового стажу лише близько року за роботу в колгоспі на літніх канікулах. У результаті – вступ на інший
факультет університету, служба протягом трьох років в армії, і знову співпраця в
газеті – уже в армійській. А після служби в армії – знову студент, і співпраця в
багатотиражній газеті університету ‘‘За радянську науку”. Працюючи вчителем,
– теж співпрацював в районних газетах. Цілих десять років.
...Зустрілись ми з Василем Васильовичем Лизанчуком лише на початку
80-х, коли я вступив в аспірантуру на кафедру історії КПРС. А Василь Васильович
прийшов на факультет журналістики викладачем. Навчати майбутніх журналістів.
Незабаром доцента В. В. Лизанчука обрали секретарем парторганізації факультету. Це був кращий варіант, ніж обрали б якусь одіозну особу, яких на той час
було немало в університеті, та й на факультеті. А Василь Васильович, якщо й був
членом партії, то був націонал-комуністом. Та, зрештою, ніби міг хтось в СРСР
чогось домогтися, не записавшись у партію?
Василь Васильович став одним із ініціаторів виходу викладачів університету
із КПРС. Відтак цей рух став масовим, що привело до розпаду СРСР і проголошення незалежності України.
Із проголошенням незалежності кожен в Україні відчув свободу. Передовсім
інтелігенція. Свободу думки, свободу слова, свободу життя. Сповна це відчули
журналісти і, зокрема, Василь Васильович. Він ділиться з колегами, товаришами
думками про плани написання дослідження про історію русифікації України, знищення української мови. Розуміючи значення цього дослідження для сьогодення,
товариші і просто знайомі почали пропонувати В. Лизанчуку матеріали.
Пропонував їх йому і я. Зокрема, я запропонував використати новітні публікації про українізацію у 20-х роках ХХ століття, про оцінку причин українізації
М. С. Грушевським, які мені вдалося розшукати у київських архівах. Ці матеріали
В. В. Лизанчук успішно використав у своєму дослідженні.
Нарешті монографія була завершена. Відтак розпочалася напружена боротьба за її публікацію. Вдалося Василю Васильовичу опублікувати її у видавничому
відділі університету під назвою ‘‘Засоби масової інформації про русифікаторську
політику в Україні”. Радів автор. Але радість затьмарювало те, що видання було
для внутрішнього користування, а хотілося, щоб воно потрапило до всеукраїнського
читача. І не тільки.
Почав пошуки Василь Васильович мецената, який би профінансував видання.
Написав сотню листів, відвідав десятки організацій з проханням надати спонсорську допомогу, але позитивного результату не було. Лише один відгукнувся, та й
то неукраїнського походження. Українці до питань зихисту і збереження української мови виявилися ‘‘глухими”. А книжка під назвою ‘‘Навічно кайдани кували”

578

все-таки вийшла і розлетілася по Україні та світах. І до Василя Васильовича їхні
слова вдячності за велику і необхідну справу. Зерно розуміння і надії вселилося
у серця людей. Розуміння того, що ми українці.
Здається, що до Василя Васильовича прийшла заслужена слава. Але цього
йому мало. Успішні результати роботи підштовхували працювати більше і швидше.
Напрям уже визначено. Берегти Україну й захищати українців – їхню мову, культуру. Бо якщо зникне мова, зникне Україна. Тому закономірно, що з’являється до
читача наступна книга ‘‘Завжди пам’ятай: Ти – Українець!”.
Читачі із вдячністю відгукнулися на його книжку. Листи приходили звідусіль:
із Сходу, Півночі та Півдня України, з Далекого Сходу і Сибіру, із Західної Європи
й Америки. На листки лягали не лише слова вдячності авторові, але були думки
про мовні процеси, які відбуваються в сучасній Україні, наводили нові факти нищення української мови, імена місцевих українофобів, закликали і зобов’язували
й дальше працювати над проблемою захисту української мови. Всі ці листи мали
не лише особисте, а більше суспільне значення. Вони склали великий том, який
Василь Васильович опублікував під назвою ‘‘Кроки”. А мені приємно було бути
рецензентом цієї книжки.
Завжди цікаво слухати виступи В. В. Лизанчука по радіо і телебаченню, доповіді на наукових конференціях. Він ‘‘запалює” слухачів, змушує повірити в його
слова. Бо це до них промовляє професіонал. Тому я завжди намагався залучити
Василя Васильовича до участі в тих конференціях, до яких сам мав стосунок.
Ось приклад. У 1999 році напередодні виборів Президента України, у нашому
Інституті відбулася наукова конференція ‘‘Українське державотворення: історія і
сучасність”. З’їхалися науковці з усієї України. Доповіді були цікавими, на злободенну тематику. Але надзвичайного зацікавлення не викликали. І ось виступає
доктор філологічних наук, професор Василь Васильович Лизанчук. Тема доповіді – питання мови в Україні. Зал спочатку відреагував мляво. Мовляв, чергове
академічне повчання. Але заговорив науковець – переконано, натхненно, з болем
у душі, зал уже не відривав від нього очей. А доповідач продовжував: ‘‘Чому в
Україні особи, які прагнуть стати Президентом, обіцяють знищити українську
мову?” Це було звернення до аудиторії. ‘‘Як? Такого немає, – захвилювались у
залі. Проте доповідач зразу заперечив: ‘‘А хіба програмна обіцянка ввести в Україні
російську мову другою державною мовою – це не знищення української мови?” І
Василь Васильович розвинув думку, що титульна нація, яка дала назву державі,
повинна мати й державну мову. І приємно було чути як представники Криму, які
були присутні на конференції, після виступу В. В. Лизанчука намагалися виступати українською мовою.
Цікавим був виступ Василя Васильовича на Рогатинській конференції
“Рогатинська земля: історія і сучасність”. Говорив він про участь рогатинців у
боротьбі за Українську Державу в ХХ столітті. Не обминув і мовні питання. Було
багато запитань. А після виступу його оточили вчителі історії та української мови
і літератури, задаючи величезну кількість питань і захоплюючись його ерудицією.
Надовго запам’яталися виступи В.В. Лизанчука на вчених радах університету з
питань функціонування української мови та проти спроб обмежити її використання.
Він став ініціатором низки листів, звернень вченої ради до вищих державних осіб
та уряду держави з цих питань.
Але боротьба за українську мову в Україні продовжується. Василь Васильович
аналізує факти антиукраїнської політики в Україні, узагальнює їх. Це його веле-
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тенська робота вилилась у чергову книжку ‘‘Кайдани ще кують”, необхідну кожному українцеві, який будує свою державу – Україну. Допомагає в цьому Василь
Васильович Лизанчук, який завжди пам’ятає, що він українець. І не дозволяє нам
це забувати.
З роси і води Вам за це, дорогий друже й товаришу, в честь Вашого сімдесятип’ятиріччя.
Ярослав Малик
Доктор історичних наук, професор

НА СТОРОЖІ РІДНОГО СЛОВА
Марна спроба – одним побіжним позиром, міх-мах, осягнути масштабність діянь многотрудних цієї воістину потужної постаті. Василь Лизанчук добровільно і
саможертовно взяв на себе ношу, під котрою упали б набагато молодші й сильніші
фізично. Інші б упали – тільки не Лизанчук, бо се на таких, як він, міліонів стан
стоїть, бо якщо не він, то хто?!
Національний обов’язок – ось що зриває його з комфортного фотелю й підштовхує до читальні й робочого столу. От і пре свого плуга, підіймає досі незнані горизонти, наче сумлінний ратай, сіє добірне зерно у сподіваннях на щедрий
ужинок. І услід за В’ячеславом Липинським мудро й розсудливо мовить своїми
книгами й одкровеннями: ‘‘Часи революції вже минають. І на цій руїні, що по ній
залишилась, знов той самий український плуг, як це робилося віками, мусить нові
пустирі, нові пожарища зайняти, розорати й засіяти. А це вже не революція, це
повільна, важка, будуюча праця. Для праці цієї потрібні спокій, лад і порядок’’.
Його праця – будуюча, а книги – неоціненний внесок у скарбницю національної
культури. Часто відкриваю масивні фоліанти і невеликі брошури й наче чую
щирий та зичливий голос автора, який гейби висповідався перед вівтарем рідної
землі – всеплодючої матері – і подарував усім нам прекрасні та вщерть переповнені
синівською любов’ю книги, що грізними воями постали в обороні рідного Слова.
Ну що, здавалося б, дивного – ще одна книжка про мову? Така собі філологічно-історична розвідка, сумлінне цитування газет та всюдисущого Інтернету?
Далебі, ні! А якщо просіяне через густе сито добірне зерно досі незнаних фактів,
пристрасна і щира оповідь про зовні незначущі, та при глибшому осмисленні величні діяння начебто пересічних краян, які силою власного духу і чину раптом
виростають до гідних подиву сподвижників? А якщо з двох берегів-обкладинок
тих книжок вихлюпує таке невтримне річище синівської любові, що вже й сам
проймаєшся тремтом і по-іншому позираєш крізь нову добу, яка кидає нам нові
виклики, на котрі не завше маємо адекватні відповіді.
Його залюбленість рідним краєм вражає – що лиш мова заходить про рідну
Коломийщину, як оживає перед нами у невимовній красі і величі, у многотрудних
ділах чарівне покутське село Ганів, знане на всю округу піснею своєю, і житомпашницею, і дивом-садами, і соковитими сливами-угорками, і людьми своїми волелюбними, працьовитими, щедрими на радість, багатими на світлу любов, добрими,
богобоязними та зичливими до усього світу. І заясніло перед нами всіма барвами
веселки замаєне поселення, розкинулось у сонячному просторі у підніжжі гір, що
громадяться одна на одну, синіють вдалині і десь там, за обрієм, сягають своїми
верховинами високо напнутої прозорої блакиті карпатського неба… То зазирала в

580

обійстя Лизанчуків близька й до щему зрозуміла Гуцульщина, до котрої признається, котру любить і береже, бо як людина високого духовного лету рівно ж любить і
Бойківщину та Лемківщину, доземно кланяється Поділлю, Слобожанщині, Тавриді,
Поліссю – одна ж в нас мати-Україна! І постає перед нами Василь Лизанчук як
людина, яка ніколи, за жодних обставин не зрадила б власний рід і свою країну
(інші ж залюбки зраджували, отримували нагороди й Юдині срібняки!), а він
мусив перти плуга, сіяти зерна любові до усього українського й услід на нашим
Пророком своє слово поставив в обороні рідної мови. Сподвижницька праця ця
не всім до снаги і не завжди лаврами устелена, хоча у випадку з професором та
академіком Василем Лизанчуком маємо приємний виняток. Його внутрішня, а не
показова УКРАЇНСЬКІСТЬ настільки органічно вмотивована, така послідовна й
невідступна, що вже стала добрим брендом і сприймається як домінанта й константа
при персоніфікації цього талановитого вченого й педагога.
Він не зважає на приховані загрози й послідовно робить свою справу, не розраховуючи на визнання, премії чи ордени. Нинішня влада як виразник і провідник
інтересів олігархічних кланів не зацікавлена у зміцненні національних основ держави. На жаль, доконаним фактом є те, що вітчизняна буржуазія безнаціональна,
від неї годі чекати інвестицій у розвиток української за духом культури – зате
вони не шкодують грошей на російськомовну низькопробну попсу, на безкінечні
фестивалі й конкурси з абсолютним домінуванням чужої мови й ненашого менталітету. Нове тисячоліття принесло нам нові загрози від давніх недругів, які на
нашій предковічній землі взялися ‘‘обустраівать русскій мір’’, в якому місця для
українців не передбачені. Віками ‘‘зачищають’’ вони нашу територію від мови,
культури, традицій, національного духу – і ніколи не зупиняться, бо мають добровільно-примусових помічників-поплічників – хахлів-малоросів, манкуртів й
перекинчиків, що за іудині срібняки продали матір-Україну й найнялися на службу
новітнім окупантам. Це їм наш великий Кобзар адресує свої актуальні й донині
застереження й пророцтва:
Прорци своїм лукавим чадам,
Що пропадуть вони, лихі,
Що їх безчестіє, і зрада,
І криводушіє огнем,
Кровавим, пламенним мечем
Нарізані на людських душах,
Що крикне кара невсипуща…. (Осія, Глава ХІV).

Наші недруги найбільше воюють проти української мови, добре усвідомлюючи, що вона – душа народу. Забери в людини душу – і отримаєш робокопа, раба,
зомбі, манкурта, денаціоналізованого homo rusikus. Смертельну загрозу зросійщення земляків на власному больовому порозі відчуває Василь Лизанчук, тому й
кричить самими назвами власних книжок: ‘‘Завжди пам’ятай: Ти – Українець!’’,
бо ж ‘‘Навіки кайдани кували’’ і донині ‘‘Кайдани ще кують!’’, ‘‘О рідне слово,
що без тебе я?!’’ – тому й ‘‘Громадянином бути зобов’язаний’’!, ‘‘Не лукавити
словом’’ заради високої мети й національного обов’язку сущих і ненароджених
земляків – ‘‘Творімо разом Україну!’’, вирвімо її ‘‘З-під іга ідолів’’, щоб не допустити новий ‘‘Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка’’. Крізь
усю його полум’яну публіцистику рефреном лунає заклик-засторога: ‘‘Завжди
пам’ятай: Ти – Українець!’’.
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Публіцистика Василя Лизанчука емоційно забарвлена. Схвильовані оповіді вчаровують достоту сакральним поклонінням автора рідній землі, він, наче
сумлінний сповідальник, чесно й правдиво звітує за усіх сущих і ненароджених
українців, просіює роки і століття крізь сито власного сумління, виважує на лише
йому видимих терезах значущість і плиткість прожитого й переболілого. Вплітає
в дослідження власні ремінісценції, що допомагають вдумливому читачеві глибше
пізнати історію рідного краю.
Книги, як і люди, мають власну долю і відкриту для світу душу. Щоб глибше
пізнати її – треба дістатися до першотоків, до праоснов, де, властиво, й закарбовані найголовніші життєві коди, альфа й омега прадавньої української філософії.
Дослідження Василя Лизанчука – живий сплав енергії синівської любові і мислительської візії, де поєднано синтез конкретного та узагальненого, де звичайні
історії звичайного національного життя-буття стають витоком пізнання сутності
усієї української нації, її невтримного космологічного устремління до планетарних
висот. Його любов до рідного слова не позірна, а щира, мов мамина співанка. Він
не хизується, не милується й не тішиться своїм почуттям – просто любить те святе
село Ганів, що розкинулось у передгір’ї аж ген до жевріючих у далині Карпат.
Він любить усю свою велику коломийську й рогатинську родину, геть усіх земляків-краян, неньку-Україну, про усіх мовить з любов’ю, для кожного знаходить
добре зичливе слово. З пошанівком згадує перших навчителів, з теплотою мовить
про пересічних краян – доярок, фермерів, поштарів – усіх любих серцю простих
трударів від землі й орала.
Нині багато науковців, та небагато патріотів. Коли учений муж сумлінно досліджує й фіксує певні факти, явища чи тенденції без проекції на національну
серцевину – значущість тої праці не сягає духовних висот. Патріотизм Лизанчука
не позірний, не патентовано-декларативний, більше того – не ґрунтується на печерній ксенофобії чи хльосткій убивчій фразі ошалілого від ненависті опонента. Він
шляхетний та інтелігентний, однак в жодному разі не монотонно-заколисуючий,
бо коли зовнішні загрози самому буттю нашої незалежності набувають зловісних
обрисів – Лизанчук з толерантного полеміста умить перевтілюється в незламного і
невтомного оборонця наших духовних скарбів, а найбільше – душі народу – його
мови. Не про фонетику чи семантику йдеться, а направду про душу народу, з котрої
новітні хакери підступно хочуть стерти національний пін-код самоідентифікації.
Він невтомно й послідовно прагне ‘‘розбудити розум, що заснув’’, як своїм
жертовним життям робила це наша велика Леся Українка. Він на сторожі рідної
мови поставив Слово, добуте з глибин власного сумління, з щирого серця українського патріота. Не випадково серед його улюблених поетичних рядків власне
оці, нижче цитовані:
Убий в собі раба!
Убий раба!
Без жалю вбий раба!
В лахмітті він чи
В пишній позолоті.
Хай торжествує вічна боротьба
Душі нескореної
У смиренній плоті!

Його книги увібрали в себе тисячолітню історію боротьби за рідну мову,
досліджену ретельним та прискіпливим науковцем, публіцистом, журналістом,
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полемістом і патріотом-українцем Василем Лизанчуком. Нинішні продуценти безпросвітного графоманства, многоверстатники на дослідницькій царинці пишуть
про все і всіх за срібняки, продаючи власну душу, а скласти оду рідному слову
нездатні, бо змаліли й зчерствіли серцем і можуть хіба що нарікати на власну
неспромогу піднятись до духовних верховин своїх земляків. От якби кожен,
кому Всевишній вклав у руки перо, зміг написати головну книгу свого життя
– історію свого роду, рідного села чи міста, як водномить збагатилася б наша
культура, якими багатшими були ми на духовні скарби! Або ж стати в обороні
рідного слова, національної культури, сиріч власної гідності – і не на кухні чи
в генделику за філіжанкою кави, а публічно, з відкритим забралом, власною
жертовною працею. Для мене Лизанчукові книги вартісніші й устократ цінніші,
ніж мільйонними накладами тиражована бездуховна макулатура під лискучими
оманливими обкладинками.
Є таке доволі дивне (на перший погляд!) свято – Міжнародний день рідної
мови. Щороку на планеті зникає від 10 до 15 мов – у контексті тотального російщення України це лунає як пересторога. Мова жива доти, доки живуть і творять її
носії, тому важливо берегти власний лінгвістичний код і передати його нащадкам
як найбільший спадок. От і цьогоріч інтернет приніс нам сумну звістку – нещодавно разом зі смертю 85-річної жінки назавжди зникла давня індійська мова
андаманського племені. Унікальна частинка людської спадщини залишилась тільки на DVD. Ця прикра новина для мене має певний підтекст, оскільки двадцять
років тому мені пощастило побувати на Андаманських і Нікобарських островах…
Не можемо допустити, щоб через кількадесят років або навіть століть у забутому
галицькому селі чи урочищі в Карпатах відійшов у вічність останній носій української мови. Допоки є такі сподвижники й будителі, як Василь Лизанчук, цього
не станеться ніколи!
Мусимо доземно вклонитися йому за щиру синівську сповідь – прекрасні
книги, за подвижницьку працю, за те, що не зламався, не продався, не втік у
ворожий табір.
У святочному очікуванні Різдва Христового, одразу з початком нового
2017 року увійде в 80-ліття прекрасної і глибокої душі людина – Василь Васильович
Лизанчук, який на сторожі рідної мови поставив своє пристрасне, сповнене синівської любові Слово.
Уклін Йому та шана! І – многая літ!
Олександр Масляник
Заслужений журналіст України,
лауреат премії імені В. Чорновола

ЮВІЛЕЙНЕ “МНОГАЯ ЛІТА!”
Село наше рідне Ганів
Над Прутом стрімким стоїть.
З часів воно тут прадавніх,
Багато уже століть.
Чому воно так називається,
Не знаю я правди про це.
Та в снах мені усміхається
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Його материнське лице.
Від Прута широка Долина,
Над нею стіна Вершіда.
На Землі цій щоднини
Трудиться наша рідня.
Поглянь з Вершіди на Долину –
Роздолі, безмежні лани.
А в другий бік, в ясну днину –
Зелених Карпат терени.
Для серця тут все мальовниче
Садочки, ліси і поля.
І де б ми не були – нас кличе
До себе ця наша Земля.

Сьогодні вона скликала нас, присутніх за цим щедріш, як сама земля
наша, столом, на святкування Ювілейного 80-го Дня народження найстаршого
і найповажнішого в нашому широкому родинному колі Василя Васильовича
ЛИЗАНЧУКА.
Є щось надзвичайно символічне у тій події, що 80 років тому, в такий же
січневий день – день Святителя Василя Великого, в селянській хатині, що стояла
на цьому самому місці, молоде подружжя Ганни та Василя Лизанчуків з численною Родиною святкували народження і перші іменини свого первістка – Василя
Лизанчука – молодшого, що народився в перший день Нового 1937 року. Одночасно
в цей день було таке ж подвійне свято і у Василя – старшого, що народився в
урочистий день Різдва Христового – 7 січня далекого 1905 року. Воістину символічно, що і батько і син народилися з тижневою відстанню в перші великі історичні
січневі дні.
Життя батьків Ювіляра – Ганни Миколаївни та Василя Петровича – випало на
дуже важкі, а впродовж не одного десятиліття – на страшні роки. Та незважаючи
на всі труднощі, Вони дали життя, зростили, порядно виховали та, як кажуть,
вивели в люди п’ятеро дітей. Тож вшануймо світлу пам’ять цих великих трударів
Землі і Родини нашої ! Царство їм небесне на віки вічні !
А Ювіляр, син Ганівських хліборобів, пройшовши поступово всі щаблі навчання від початкової школи в рідному Ганеві до вищої школи у Львівському
університеті, став не тільки висококваліфікованим журналістом, але й ученим,
дослідником, педагогом – наставником в рідному університеті. А ще журналістом,
публіцистом, відомим не тільки в Україні, а й поза її межами. Став першим в історії
нашого рідного невеличкого прикарпатського села кандидатом педагогічних наук,
доктором філологічних наук, професором, академіком Академій наук Вищої освіти
України, заслуженим журналістом України, лауреатом публіцистично – наукових
премій України. Став автором сотень газетних і журнальних публікацій, радіо- та
телевізійних передач, автором, або співавтором низки підручників та навчальних
посібників для студентів – майбутніх журналістів.
Наш Василь став автором першого за глибиною і повнотою науково-публіцистичного дослідження про російщення в Україні “Навічно кайдани кували...” та
про сучасне невгамовне продовження цього антиукраїнського процесу.
Благословляючи на читання книжку “Завжди памятай: Ти –Українець”,
львівський письменник Роман Федорів зазначав, що вона необхідна в кожній
хаті, бібліотеці, студентській аудиторії, у військовому підрозділі; вона нині по-
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трібна всім, і ще буде потрібна завтра й післязавтра, вона має стати одним із
тих підручників, які формують національну свідомість. Чи це не найвища оцінка
праці її автора?
А ще є книга роздумів про пережите, книга-сповідь “З-під іга ідолів”. Книжка
про власну долю і долю свого народу, про довгий, торований шлях до прозріння, до
усвідомлення, що для тебе рідний народ і рідна земля, шлях до самоусвідомлення,
хто ти є для своєї землі і свого народу. Це книга про наше село і його людей, про
наших батьків, про нас з Вами, воістину так.
Для нас, рідних, і людей, що близько знайомі з ним. Ювіляр – це щира, доброзичлива, ввічлива, розважлива та лагідна інтелігентна Людина. Людина, що
вміє вислухати, дати пораду, надати при небхідності допомогу і словом, і ділом.
Людина, яка, незважаючи на величезну завантаженість навчальним процесом в
університеті, науковою та публіцистичною працею, буденними побутовими справами, постійно знаходить час для спілкування з численною Родиною, з друзями
та колегами, нарешті зі студентами, що ще не стали такими вимогливими до себе,
як їх пан Професор, та допускаються час від часу так званих “хвостів”.
Всесвітньо відомий автор “Доктора Живаго” Борис Пастернак говорив, що
“талановита людина зобов’язана каторжно працювати кожен день. Тому що за
“божий поцілунок” треба розплачуватись”.
Дорогий Братчику! Оскільки Ти, без сумніву, належиш до когорти талановитих та працьовитих і дуже плідно працюючих людей, то я беру на себе сміливість
побажати Тобі сьогодні, в день Твого видатного Ювілею, ще многая – многая Літа
такої звичної для Тебе каторжної праці. Ще пліднішої, ніж в роки минувші, праці
на ниві української освіти та просвіти, на ниві виховання нових поколінь молодих
національно-свідомих будівників Української Незележної Держави. Насамперед,
талановитих журналістів, публіцистів, здатних успішно продовжити ту справу, ту
боротьбу, яким Ти віддавав і продовжуєш віддавати своє життя.
Здоров’я, здоров’я і здоров’я, ясного розуму, наснаги та Божого благословення
Тобі, Братчику, на цю тяжку роботу найповнішою мірою!
Хай оберігає Тебе Господь Бог наш від злих сил, людської недоброзичливості,
негараздів, та надихає Твої серце і розум на притаманні Тобі добрі вчинки та
справи, на радість Тобі самому, всім, кому дорогий Ти і хто дорогий Тобі!
Многая Літа Ювіляру !
Многая Літа ! Многая Літа ! Многая Літа !
З глибокою любов’ю та пошаною,
Василь Мокрій

АСОЦІАЦІЇ
На одному із занять з дисципліни “Психологія мас-медіа”, яку на другому
курсі факультету журналістики Львівського національного університету імені
Івана Франка читає професор Василь Васильович Лизанчук, ми слухали радіопередачу “Полярне коло” Мурманського обласного радіо (Росія) про діяльність
української національно-культурної автономії. У ній брали участь Катерина
Кара, Євгенія Кутень, Павліна Матвєєва, Микола Матвієнко і голова національно-культурної автономії в Мурманській області Наталія Орлова-Литвиненко.
Дуже прикро, що Міністерство юстиції Російської Федерації домоглося в одному
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із судів м. Москви ліквідації Об’єднання українців Росії. Припинено також діяльність федеральної української національно-культурної автономії. У попередні роки учасники української національно-культурної автономії у Мурманську
активно працювали. Про свою культурно-просвітницьку діяльність вони розповідали по радіо, у передачі звучали українські пісні. Радіопередача викликала у
мене такі асоціації.
(Звучить пісня “Ніч яка місячна…”)
Очі трохи втомлені життям, але горять. Горять очі. Василь Васильович пригадує… Пісня – дзеркало його серця, його душі. Пригадує, може, Її. Пригадує,
і тільки через студентів він не дає сльозам волю. Сльозам-спогадам за своєю молодістю…
Пісня завершується. Останні ноти. Він не хоче їх відпускати…Мусить.
Студентка на першій парті крутиться, вириває із зошита листок, щось малює, перемовляється з подругою. “Що? Як можна? Я тут щойно півжиття свого
пережив, а вона… Сама не слухає передачу та й іншим заважає”. Миротворчий
погляд швидко змінюється, чоло хмариться-туманиться, читаю на обличчі – гнів.
Зазіхнули на святе – на спогади. Піднімається, спокійно бере студентку за руку і
пронизливо вдивляється в очі.
... Радіопередача звучить. Слухаємо. Українці говорять про Україну російською мовою. Пафосно…Пафосно? Та ні, щиро, природньо. Але досить розмов…
Нехай звучить ще одна пісня. Торкнеться ще однієї рани серця, хай солона сльоза
впаде на ту рану і вона запече солодким спогадом… Включіть пісню…
(Звучить пісня “Сходить сонечко”)
Знову мирний погляд, що дуже пасує до легкої усмішки. Він заплющив очі…
Потім схилився над столом і опер голову на руки. Згадує…
“В Украине душа поет. Там невозможно не петь. Там все родное”, – згадує
жінка про Україну. Як Він насолоджується тими словами. Купається в них. Знову
не пафосно, природньо, щиро…
“Ой чий то кінь стоїть”…Любовна тема… усмішка змінюється. Змінюється,
але залишається.
“Ой, гиля, гиля, білі гуси,
“Ой, гиля, гиля до води...
Посватали дівчиноньку,
Плаче козак молодий …”

Дивиться на нас. Мабуть, думає, що не розуміємо його. Мабуть, має рацію.
Таки не розуміємо. Не відчували романтики сільського життя, бо не жили у селі.
А ті, що жили, то хіба то нині село? Ні! От тоді було село! Робота, люди, співи,
танці, вечорниці, хлопці, молодиці. Хоча звідки мені знати?
“Ой у полі криниченька
Там холодна водиченька…
Ой там Роман воли пасе,
Катерина воду несе…”.

Тут пісня переривається, передача продовжується. Пісня переривається, але
не для нього. Він підмугикує, завершує пісню, легко настукуючи пальцем ритм.
Цитують Ліну Костенко:
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“Моє серце, мабуть, болітиме,
як не стрінемось ми в житті.
Я привітами-самоцвітами
зупинила б тебе в путі...”

Він переживає кожне слово. Кудись зникла усмішка. Зажурився…
“Будучи в Украине я познакомилась с замечательной поетессой Антониной
Листопад, – звучить розповідь Наталії Орлової-Литвиненко. – Она мне подарила
свою книгу “Свячена вода”. Послушайте, как она пишет про нашу Украину”:
“Шлях Чумацький в небесності світить,
На землі ми себе пізнаєм.
Україно, єси в цьому світі,
Хай святиться імення твоє.
Підіймись над своєю землею,
Щоб Карпати дихнули круті.
Україно, святися зорею,
Всім, хто йде до святої куті.
Тут свідоцтво і тут наші свідки,
Свят імення, освятиться рід.
Україно, Господняя квітко,
Хай святиться твій завтрашній плід”.

“Правда за мудрими птахами, бо вони завжди повертаються додому”. Він ледь
помітно ствердно киває головою. Він же не львів’янин.
“Місяць на небі, зіроньки сяють…”

Тяжко зітхає. Ні усмішки, ні вогню в очах. Повністю поринув у спогади.
Тужить за молодістю, тяжко зітхає.
Губами майже непомітно підспівує…
“Ви ж мене, очі, плакать навчили.
Де ж ви навчились зводить людей?”

Передача завершується…
“Завершая нашу беседу за “круглым столом”, поздравляем с большим праздником всех украинцев – с Днем Независимости их страны, который они отмечают
сегодня.
К эфиру “Полярный круг” готовили ассистенты звукорежиссера Наталья
Фролова и Тамара Фадеева, звукорежиссер Олег Максименко. Автор и ведущая
Алла Толстова”.
Вимикає радіо. Знову посміхається. В авдиторії запала тиша.
– Асоціації.
– Що? – Не розуміють студенти.
– Асоціації… Які виникли у вас думки, уявлення, почуття?
– Любов до пісні, – каже студентка.
Тетяна Павліченко: Любов до України, як до позолоченої іграшки. В них
Україна асоціюється з культурою, мистецтвом, вишиванками. Чому не говорять
про проблеми? А де держава? Пісня, вишиванки – це позолочення. Якщо говоримо
про державу, то говоріть про державу, а не про яскраву обгортку.
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Видно, що він не погоджується, але ввічливо надає слово іншій студентці. Та
говорить про значення національної культури для розвитку держави, про важливість пісень. Каже, що теж співала у хорі.
– Не треба було ідеалізувати. Треба було розповісти правду, а не висвітлювати
все так ідеалізовано, – втручається юнак.
Виникає дискусія. Втручається викладач:
– А яку правду ви маєте на увазі?
– Ну…
Василь Васильович усміхається. Його асоціації перемогли.
Христина Мулик
Студентка другого курсу факультету журналістики
Львівського національного університету
імені Івана Франка, пластунка
Листопад 2011 року

ВЧИТЕЛЬ, КОЛЕГА, ЛЮДИНА
Хочемо подякувати Василеві Васильовичу за вечір спогадів. Ми говорили про
те, що годилось би написати у ювілейний адрес Лизанчуку, а згадувалося наше
студентське життя.
Навчання на факультеті журналістики у вісімдесятих роках, напевно, дуже
відрізняється від навчання у двотисячних. Нам часто читали лекції журналісти з
львівських газет. Розповідали, які вони успішні, досвідчені, хвалилися своїми знайомствами із дуже відомими людьми. А Василь Васильович не соромився говорити
з нами про свої невдачі. Розказував, як поїхав у відрядження і ‘‘запоров’’ запис,
бо не вивчив інструкцію до нового ‘‘Репортера-шестірки’’, а потім ще й отримав
на горіхи від інженера. Мораль: Студенти! Вивчайте технічні засоби!
Або як приїхав у колгосп записувати ланкову і у її присутності зателефонував
у сусіднє господарство, пообіцявши, що буде за півгодини. Жінка так хотіла допомогти все швидко зробити, що аж розгубилася і не змогла жодного слова вимовити.
Знову ‘‘запоров’’ запис. Мораль: Студенти! Журналіст повинен бути психологом
– ваш візаві має знати, що він для вас найголовніший!
Його мораль завжди ховалася між рядками. І запам’яталась на все життя.
Його наука не була повчанням. Це були практичні поради, які могли згодитися (і
згодилися) в роботі. Василь Васильович один з небагатьох викладачів, хто бачив
у нас, студентах, своїх майбутніх колег. І ставився до нас рівно, без зверхності,
без приниження, але й без панібратства. Мабуть, тому до нього хотіли потрапити
на спеціалізацію, писати курсову чи диплом. Між іншим, його теми ‘‘забивали’’
заздалегідь, і мені довелося самій сформулювати проблему, щоб тільки ‘‘захищатися в Лизанчука’’.
А ще згадали ‘‘колгосп-1982’’. Конюшків. Збирання хмелю. Прощальний вечір.
За п’ять років до виходу ‘‘Забутої мелодії для флейти’’ польовий декан Лизанчук
доходить висновку: ‘‘Єдиний спосіб зупинити стихійну ініціативу – організувати її
і очолити’’. І наказує... організувати святкову вечерю з сухим вином. Було весело
і обійшлося без ексцесів, характерних для прощальних вечорів.
Василь Васильович нас добре знав, розумів, але ніколи не засуджував. Мабуть,
тому і через багато років після випуску з ним хочеться бачитись і спілкуватися.
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В тому числі, і в ефірі нашої телерадіокомпанії. Люди не змінюються. І Василь
Васильович також. Такий же енергійний, життєрадісний, в доброму гуморі. Вчитель.
Колега. ЛЮДИНА.
З роси і води Вам, Василю Васильовичу.
Щиро – Наталка Підкович,
головний редактор
інформаційно-розважальних програм
Ігор Підкович,
головний редактор
інформаційно-аналітичних програм
Запорізької незалежної телерадіокомпанії ‘‘ТВ-5’’

‘‘НАУКА І ТРУД ДОБРІ ПЛОДИ ДАЮТЬ’’
Деколи окрема подія чи випадок мало дотичні до особистого життя, як і до
хвилюючих творчих переживань, яскраво виявляють неординарність громадянської
спрямованості і сили професійної діяльності особистості.
Двадцятого січня 2011 року у Львівському національному університеті розпочались заходи на відзначення 350-річного ювілею заснування цього вищого навчального закладу, а також певний пошук новітнього розвитку української освіти і
науки, єднання інтелектуальних сил для духовної та освітньої праці в ускладнених
антиукраїнськими силами умовах.
Перед відкриттям урочистої академії біля розгорнутої виставки науково-педагогічних здобутків університету зустрічаю зосередженого завідувача кафедри
радіомовлення і телебачення, професора Василя Лизанчука. Разом ознайомлюємося стенд за стендом з гуманітарними виданнями. Навмисне притримую свого
співрозмовника біля видань праць факультету журналістики. Кількість і розмаїття
виставлених робіт вражає. Серед них зразу впадають у вічі й вирізняються високоякісною поліграфією дослідження Василя Васильовича. Оскільки мені випала
добра нагода прочитати й вивчити більшість із них, то в нас зав’язується розмова
про задуми і плани нових видань. Кожна опублікована праця В. Лизанчука – це
оригінальне дослідження гострих реалій новітньої української історії, проблем
сучасної національної журналістики, культури, боротьби за українську мову, духовність і гідність народу взагалі.
“Мої книжки уже не мої, – каже професор. – Вони розійшлися поміж людей.
Хтось їх читає й поділяє обстоювані у них цінності та ідейні засади, а інші критикують, не сприймають й заперечують’’. Здавалося б, що таке ставлення є типовим
у академічному середовищі, серед усіх, хто цікавиться позитивним розв’язанням
державотворчих проблем. Але особливу, специфічну ‘‘зацікавленість’’ такі дослідження викликають в україножерів як внутрішніх, так зовнішніх, різномасних
‘‘п’ятиколонників’’. Численним недругам України, прихильникам ‘‘русского мира’’
та всіляких ‘‘просторів’’ йдеться про просування реакційних запліснявілих стереотипів ‘‘єдінства’’ і ‘‘общей Родини’’ і т. ін. Чорне озлоблення по відношенню до
української історії, мови, духовних надбань випліскується із-під червоних прапорів
капеушників, які з наймитською запопадливість прагнуть догодити московським
патронам у розпаношуванні імперського хамства. Якщо у дискусіях з толерантно
налаштованими й об’єктивними критиками можна дотримуватися народної мудрості,
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яка говорить: ‘‘Не штука ганьбити, штука ліпше зробити’’, – то у протистоянні ворогам і провокаторам потрібне виострене слово таке, яке ‘‘крушить камінь’’. Такий
підхід властивий творам Василя Васильовича. Він добре знає зміст повсякденного
життя. Його громадянська відповідальність і патріотизм – дієві. Відомий польський інтелігент Кшиштоф Зануссі справедливо зауважив: ‘‘Еліта – це не ті люди,
які є багатими... Це ті, хто бере на себе відповідальність за інших людей’’. Тож у
публікаціях В. Лизанчука така позиція чітко простежується, бо він зацікавлений у
тому, щоб відповідну переконаність набували його студенти, аспіранти і докторанти.
Його слово звучить по радіо й телебаченню, а в численних газетних, журнальних,
наукових статтях, наполегливо й зрозуміло йде мова про ті реалії життя народу й
країни, які необхідно розуміти, розвивати й захищати. Треба зазначити, що, читаючи
його публікації, завжди доходиш до переконання правоти оцінок і висновків, які
торкаються найважливішого. Вражає величезний масив різноманітних джерел, на
які посилається В. Лизанчук, глибина і всебічність аналізу досліджень вітчизняних
і зарубіжних авторів. Унаслідок цього, його аргументація вивірена, авторитетна і
незаперечна. З іншого боку, дивує величезна працездатність, яка видається такою,
що не під силу одній людині. Та це вже плоди сімейного виховання і народної педагогіки, яка стоїть на тому, що до праці і житейських випробувань важливо звикати
змалку та відзначатися доблестю, а не походженням. На сьогодні перелік титулів і
звань Василя Васильовича за його академічну і наукову працю вимагає тривалого
часу. Насправді йому ‘‘не звання дає знання, а навпаки’’. Він не може спокійно
сприймати щоденне безчестя, намагання зловорожих сил принижувати нашу державу, заперечити національну сутність й українство загалом. Коли ми обговорювали
з професором стан сучасного українського суспільства, він висловлювався коротко:
‘‘Це агресивна війна в інформаційному просторі й мобілізація для руйнування
Української держави усіх чорносотенних сил північно-східного сусіда й внутрішніх
підривних структур і організацій’’. За підтвердженням цього положення не доводиться далеко ходити. В середині червня 2011 року у Києві розпочався XIII конгрес
російськомовної преси з претензійними завданнями розширення російськомовного
простору та ‘‘русского мира’’. Це зібрання запросив до української столиці особисто Президент держави. З одного боку, найвища українська влада ігнорує своїх журналістів та українськомовну пресу за межами України, а з іншого боку,
надає можливість директору фонду ‘‘Русский мир’’ В’ячеславу Ніконову (внук
В. Молотова) хвалитися тим, скільки мільйонів людей користується російськомовною
пресою й тим, що Україна на першому місці серед колишніх країн СРСР у цьому
використанні. Проста статистика вказує на дуже небезпечний стан українських ЗМІ.
Тираж російськомовних видань в Україні – 32 млн проти 18,5 млн українськомовних. Прикметою, що не тільки клеврети ‘‘русского мира’’, а й високопосадовці та
думці Росії закликають наполегливо розширювати цей ‘‘мір’’. Ніконов категорично заявляє, що російська мова в Україні ‘‘вже не переслідується’’ і більше того,
‘‘суть української культури – це двомовність’’. Висунуто ‘‘проект позиціонування
російськомовних ЗМІ як глобальної соціальної мережі’’. Іншими словами, такими
підступними засобами прикриваються справжня імперська експансія, втягування
у трясовину російського наднаціонального шовінізму народів колишнього СРСР.
Йдеться про демонтаж Української держави й заливання московською псевдокультурою нових і нових регіонів.
Задовго до згаданих подій В. Лизанчук в одній із своїх статей у 1997 році
‘‘Електронні засоби масової інформації в контексті українського державотворення’’
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наголошував на тому, що ‘‘інформація – найважливіший політиио-ідеологічний
стратегічний товар’’. Вона забезпечує програмування психіки і мислення, змінює
людську свідомість. В умовах, коли чимало людей не мислять українськими державотворчими інтересами, це штовхає суспільство у болото дезінформації, деградації,
вихолощування й бездарного розтринькування національних цінностей.
Автор наводить промовисте висловлювання похилої віком української жінки
про телебачення: ‘‘Там таке показують, що встидно і страшно дивитися. Майже
всі по чужому говорять. Який би канал не ввімкнула, то чую московську мову,
зрідка – рідну українську. Деколи задумуюся, де живу – в Україні чи в Росії?’’.
Тут коментування зайве. При зовнішньому наступі й тиску влади на все українське
в Україні, розповсюдження у гігантських масштабах усякого непотребу і чужого
ідеологічного ширвжитку не сумісне з глибинним розумінням національних інтересів, руйнує національну самоідентифікацію, спотворює ідею незалежності як
вищої цінності українців. Підлість і підступність таких дій має одну мету – ‘‘не
допустити повної деколонізації психології кожного українця’’. В цьому спільно діють внутрішні і зовнішні вороги України. Здичавілому закаламученому ‘‘зотлілими
примарами’’ суспільству легко нав’язати свою волю, зробити його упослідженим,
менш вартісним. Про це пише Василь Васильович – один з тих, кому душа болить
за Україну, а віра в неї – стан душі й великий душевний стимул.
У третьому числі ‘‘Журналіста України’’ за 2011 рік, він аналізує низку російськомовних видань в Україні і вказує на те, що все активніше реєструються нові
органи друку, які ‘‘не лише за мовою – за суттю своєю антиукраїнські, які одноголосно твердять, що немає української культури, а є лише ‘‘общерусская’’. Ці видання
прагнуть ‘‘виробити в українців особливу форму російської імперської свідомості’’ –
‘‘нахабно і цілеспрямовано, втілюючи концепцію ‘‘русского мира’’. Дійшло до того,
що у запропонованій Концепції мовної освіти в Україні від імені Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту стверджується, що російська мова – ‘‘мова міжнаціонального спілкування, одна із поширених міжнародних мов’’. Це твердження абсолютно
фальшиве, оскільки добре відомо, що за офіційною статистикою 98 % літератури
в сучасному світі видається англійською, а 2 % припадає на інші міжнародні мови.
Ті, хто прагне надати легітимності процесам російщення України, домагаються законних засад ‘‘денаціоналізації українців, перетворення їх у біологічну силу для
обслуговування московських імперських амбіцій’’. Українофобський характер носить
і концепція літературної освіти, запропонована міністром освіти і науки, молоді та
спорту Д. Табачником. В концепції мовної освіти задекларовано ‘‘вільний вибір
мови навчання’’. Задурювати молодь, напхати їх російською попсою, серіалами,
детективами, вульгарними шоу з тим, щоб відірвати від національної культури і
замість рідної мови прищепити примітивний суржик, печерний рівень мовлення, а
замість твердих поглядів, лише одне – бажання ‘‘дорватися до корита’’. Така проглядається перспектива недалекого майбутнього. В пору згадати біблійне запитання:
“Чи ж розуміють всі ті, хто чинить безправ’я, хто мій люд поїдає?’’.
Василь Лизанчук на сторінках газети “Дзеркало тижня’’ (2010.18.09), звертаючись до широкого загалу застерігає: “Історичний час вимагає від кожного з нас,
незалежно від національності зайняти чітку, однозначну безкомпромісну позицію
щодо національно-державних інтересів. Зволікати не можна, не маємо права не
використати історичний шанс для здійснення одвічної мрії про свободу і реальну
українську незалежність. Не використати цей шанс – злочинно супроти себе, родини, нації, держави’’. Боротьба триває!
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Українська народна мудрість каже: ‘‘Книжка – вікно, через яке видно увесь
світ’’. Написані В. Лизанчуком книжки спонукають читачів заглянути в очі сучасному світові, задуматися над тим, для чого людина живе, думає і діє. В умовах
злорікого багатослів’я, політичної попси, яка тримає людей у потемках, задурманює
фальшивою щирістю й прикриває димовою завісою минуле і майбутнє, аналітичні
і правдиві дослідження мають доленосне значення. У В. В. Лизанчука є кілька
видань, які мають знаковий характер. У 1995 р. він репрезентував широкому
читацькому загалу свою працю ‘‘Навічно кайдани кували: Факти, документи,
коментарі про русифікацію в Україні’’. Книжка зразу була сприйнята з великою
зацікавленістю львівською інтелігенцією, студентством, усіма, хто переймався долею української культури, журналістики, історії. Вона стала першим дослідженням,
яке дало відповідь на важливі питання сутності українства, його державницьких
змагань, перспектив увійти в коло цивілізованих європейських народів. У передньому слові до видання відомий громадський діяч, історик Ярослав Дашкевич писав:
‘‘Горду, войовничу, незалежну козацьку націю, що завзято боронила свій край
від ворогів та не хотіла підпорядковуватися окупантам, треба було підкорювати
всіма доступними способами духовного і фізичного винищення. Москва – біла і
червона – мала в воєму розпорядженні великий асортимент засобів колоніального
панування... ‘‘Русифікувати!’’ – таким був наказ, проголошений царями і генсеками і їхніми підручними різних рангів та переданий до виконання всім “справжнім
російським патріотам’’.
Василь Лизанчук вперше в новітній українській історіографії зібрав, прокоментував і всебічно проаналізував різноманітні документи, які незаперечно свідчать
про жорстоку політику поглинання України російськими правлячими режимами
різних кольорів. Він зумів виявити та опублікувати раніше категорично замовчувані офіційні документи, які розкривають усю злочинну технологію нищення
українства, його природної сутності, глибинно духовних засад. Вперше так виразно було вимовлено правду про причини сучасних проблем України, її народу.
Автор розкрив ті реалії, які показують, що парадні реляції сучасних політиків
про любов до народу – суть фальш і брехня. Поважати і любити народ не просто
і не легко. За його гідне існування треба вести наполегливу повсякденну корисну
працю. Заїжджені стереотипи під патріотичним соусом – це не те, що допоможе
утверджувати новітню Українську державу. Потрібні глибокі знання історії і ясне
розуміння сил і реалій, які заважають суспільству ‘‘вийти із заціпеніння’’ й усунути
перешкоди на шляху соціального й духовного поступу.
Зазначена проблема і надалі присутня у дослідженнях вченого. На місце
усунутих наполегливо проштовхуються свіжі інтерпретації старих колоніальних
імперських заходів приниження й руйнування України. У 2004 році вийшла наступна книжка В. Лизанчука ‘‘Кайдани ще кують: Факти, документи, коментарі
про російщення в Україні’’. Автор знову звертає увагу на те, що як в середині
країни, так за її межами не припиняють своєї підривної роботи організовані сили,
які прагнуть втягнути український народ в орбіту імперського домінування, остаточно позбавити його історичних перспектив й накинути нове ярмо та диктат.
Продовження вивчення непростої і гостро актуальної теми не зосереджується на
викладі самих подій, автор виявив нові документи й живі свідчення, які розкривають засади агресивного російщення, як складової сучасної політики і залучення
до її здійснення угодовських елементів, певної частини українського суспільства.
Події початку XXI століття підтвердили наукові висновки й оцінки дослідника
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щодо місця і ролі певних політичних сил у спробах повернути хід історичного
поступу в минуле, нав’язати Україні російські підходи й стереотипи до сучасних
реалій. Український політикум дає численні приклади україножерської поведінки,
лакейства, схиляння й задобрювання кремлівських зверхників у бажанні, як писав
Т. Г. Шевченко, отримати хоч півдульки від своїх ‘‘благодійників’’.
Підняті на науковому рівні у творчості Василя Лизанчука проблеми однозначно
вказують на серйозні виклики для істориків, журналістів, усіх, хто має відношення до політичних наук. Автор нагадує усім, що боротьба за Українську державу
в новітніх умовах набуває доленосного характеру. Його позиція в цій боротьбі
відповідальна й громадянськи виважена, адже йдеться не тільки про соціальноекономічні пріоритети, а й здобутки людського інтелекту, які необхідно осягнути
й самовіддано захищати. Професор Лизанчук В. В. не боїться дивитися реаліям у
вічі, адже правда суду не боїться. Про це переконуюся при кожній зустрічі з ним,
і читаючи його праці.
Микола Рожик
Доцент кафедри нової і новітньої історії
зарубіжних країн Львівського національного
університету імені Івана Франка

І СВІЙ ТРУДНИЙ, ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ШУКАВ
УПЕВНЕНО І ДОВГО...
Із Василем Лизанчуком мені пощастило познайомитися на початку шістдесятих,
коли я ще навчався в медичному інституті, а він працював у коломийських газетах
– міжрайонній ‘‘Радянській Гуцульщині’’ та міськрайонній ‘‘Червоний прапор’’.
Якось я прочитав книжку Германа Титова, в якій він згадував про солдата-українця
Василя Лизанчука, тож при нагоді запитав у самого Лизанчука, чи не про нього
це. Він підтвердив, що справді служив у одній ескадрильї з Титовим, який став
пізніше космонавтом.
А ось як розповідає про наше знайомство у своїй книзі ‘‘З-під іга ідолів’’ сам
Василь Васильович (гадаю, читач зрозуміє, наскільки дорогими для мене є ці спогади людини, котра з роками стала мені дуже близькою):
‘‘...Вагон часто-густо перетворювався у гамірливий дискусійний клуб. Під
час спокійних і гарячих, виважених і емоційних розмов, які торкалися різноманітних аспектів виробничо-економічного, політико-ідеологічного, літературномистецького життя у Радянському Союзі, я познайомився з лікарем І. М. Романюком, інженером П. І. Галущаком. Загострену зацікавленість викликала
книжка Івана Шаповала ‘‘В пошуках скарбів’’ про Д. І. Яворницького. Вперше з
цієї книжки довідався про останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра
Калнишевського. Подивований був, що він прожив 112 років, з них майже 28 років на Соловках. Неперевершеної мужності була ця українська Людина. ‘‘Коли
імператор Олександр І відвідав Соловки й побачив яму, в якій сидів Петро
Калнишевський, він ‘‘пришел в ужас’’. Щоб чимось задобрити невинного мученика, імператор спитав Калнишевського, яку б він хотів винагороду за перенесені
муки й страждання? Калнишевський зневажливо зміряв поглядом царя: ‘‘Нічого
мені, государю, не треба, окрім одного: накажи збудувати острог для таких же
мучеників, як і я, щоб вони не страждали в земляних ямах’’. Цар наказав ями
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ліквідувати, але збудував такий острог, в якому в’язні почувалися анітрохи не
краще, ніж у ямах’’. Кожна сторінка книжки була для мене відкриттям, спонукала думати, аналізувати, зіставляти.
– Так, друже: ‘‘Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Хто не шанує видатних людей свого народу, той сам не вартий пошани”,
– цитував Петро Галущак слова Максима Рильського з передмови книжки “В
пошуках скарбів’’.
Не раз думки П. І. Галущака, І. М. Романюка і мої про те чи інше явище,
подію, факт збігалися. Відчувалося, що кожен із нас володіє якоюсь, хай навіть
скупою, інформацією про погром ‘‘шістдесятництва’’, про арешти тих людей, які
в умовах неволі за волю встали з колін. Однак побоювання, страх були стримуючими факторами від привселюдної балаканини. Острах не покидав навіть тоді,
коли нас було троє. Найбільш відвертими ми були віч-на-віч із Петром Галущаком
(він на три дні старший від мене), чи з Іваном Михайловичем Романюком. Тільки
через кільканадцять років мені стало відомо, що І. М. Романюк відбував покарання
як ‘‘український буржуазний націоналіст’’. Моя шана, повага до нього зміцніла.
Він бо не зламався, залишився вірним своїм національним ідеалам, не продав душі
своєї. Господнє Провидіння і подвижництво, непохитність, мужність, жертовність
українських патріотів усіх поколінь відродили Українську державу.
Тоді ж, у 1965–1966 роках, І. М. Романюк про свій конфлікт із ‘‘радянськими
законами’’ і слова не мовив. Щоразу, коли випадало бути удвох, він обережно, але
настійливо починав розмову про найновіші літературні твори, історичні видання,
журнальні та газетні публікації, які стосувалися епохи Козаччини, Громадянської
війни, ОУН, УПА, іноземної радіопропаганди. Тодішні комуністичні видання, в
яких викривали ‘‘український буржуазний націоналізм і його апологетів’’, ‘‘петлюрівщину, махновщину і бандерівщину’’, були цінними джерелами для багатьох
людей про наше заборонене минуле і становище в українській діяспорі. Читаючи
між рядками, удавалося відкривати невідоме, поповнювати інформаційний банк
із національно-визвольних змагань. І. М. Романюк, мабуть, психологічно відчував,
розумів, що духовні зерна, які засіває, за сприятливих умов добром проростуть.
Як колись, так і тепер мені цікаво, приємно спілкуватися з І. М. Романюком’’.
Відтак Василь Лизанчук зацікавився моєю бібліотекою, і з того часу я йому
підбирав для читання раритети “захалявної” літератури, зокрема такі, як щойно
згадана “У пошуках скарбів” про Дмитра Яворницького, “Правда кличе” Дмитра
Павличка, весь наклад якої за вказівкою компартійних керманичів у 1958 році
було порізано, а також видані під час так званої хрущовської відлиги книжки
письменників, які були репресовані, а то й знищені в 30-х роках. Були то “Смерть”
та “Землею українською” Бориса Антоненка-Давидовича, “Інтернаціоналізм чи русифікація” Івана Дзюби, твори Василя Симоненка, Григорія Косинки, Володимира
Гжицького, Ліни Костенко та ін.
Ось так тоді ми помалу й повірили один одному і часто вели різні дискусії,
які, звісно, тоді були заборонені. Я знав, що він був членом партії, але він ще не
знав, що я – колишній політв’язень колимських таборів. Із часом, однак, ми довірилися один одному і зійшлися в поглядах на долю нашої України. Горджуся
тим, що наші розмови і дискусії не минули даремно. Може, і я мав якийсь вплив
на формування світогляду нині безмежно щирого українського патріота?..
Пізніше мені довелося лікувати Василевих батьків та сестру, і я був у його
батьківській хаті на правах сімейного лікаря. Ще в ті часи у хаті його батьків були
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образи. До речі, і в оселі Василя Лизанчука теж був образ Божої Матері. Тоді я
ще більше подружив із ним і дізнався про нього та його родину багато цікавого...
Отож, народився Василь Васильович Лизанчук 1 січня 1937 в селі Ганеві
Коломийського району в багатодітній родині Василя Петровича Лизанчука та Ганни
Миколаївни з роду Ільківих. У сім’ї було п’ятеро дітей: Василь та чотири сестри.
Початкову освіту майбутній вчений здобував у місцевій сільській школі, згодом навчався в Дебеславцівській семирічній та Корницькій середній школах. У грудні 1954 року
його взяли коректором коломийської районної газети ‘‘Червоний промінь’’. Річ у
тім, що ще у восьмому класі за порадою вчителя Володимира Карловича Новака
почав дописувати до цієї газети, тож майбутній талант там відповідно й оцінили.
З 1956 до 1959 року юнак служив у війську, як вже йшлося на початку, разом
із майбутнім космонавтом Германом Титовим, про що той згадував пізніше про
нього в книжках “Авиация и космос”, “Ветвь сибирского кедра”, “Голубая моя
планета” та інші. Відтак Лизанчук спробував здобути військову професію, навіть
у 1959–1960 рр. навчався у Львівському військовому політичному училищі, але,
врешті-решт, офіцера з нього не вийшло, бо таки потягло в цивільну журналістику.
Заочно навчаючись на факультеті журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка, з 1960 року очолював відділ сільського господарства
новояричівської районної газети “Червона зоря”, що на Львівщині, через два роки
переїхав на рідну Коломийщину, де завідував відділом у коломийських міжрайонній
та міськрайонній газетах. Ще перед завершенням навчання, в лютому 1965 року,
Василь став працювати літературним працівником, кореспондентом обласної газети
“Прикарпатська правда”. Цьому виданню він присвятив свою роботу до травня
1968 року, опісля ж перейшов на посаду старшого редактора облтелерадіокомітету,
власного кореспондента Українського радіо в Івано-Франківській області.
На початку ж сімдесятих потягло Василя Лизанчука в науку. Перший етап
діяльності на новому поприщі увінчався захистом 1 липня 1977 року кандидатської
дисертації на тему ‘‘Педагогічні проблеми підвищення ефективності впливу радіо
й телебачення на соціалізацію підлітків’’. Відтак він продовжує займатися науково-дослідницькою роботою: з 1978 р. – асистент, з 1980 р. – доцент, із 1992-го –
професор кафедри теорії і практики журналістики, з 1993 р. – завідувач кафедри радіомовлення і телебачення Львівського університету імені Івана Франка.
27 червня 1991 року в Київському університеті ім. Т.Г. Шевченка Василь Лизанчук
захистив докторську дисертацію ‘‘Засоби масової інформації і формування громадянської позиції молоді’’ й отримав науковий ступінь доктора філологічних наук.
Водночас Василь Лизанчук займається літературною працею. Проблемам виховання підростаючого покоління і молоді присвячені його монографії “Увага:
увімкнуто приймач! (Вплив радіо і телебачення на формування громадянської
активності молоді” (1986 р.), брошури “Телебачення і радіо у вихованні учнів”
(1985 р.) і “Громадянином бути зобов’язаний” (1989 р.), “Грані колективізму:
Вплив преси, телебачення і радіо на формування соціальної активності молоді”
(1989 р.). Окрім того, з-під руки професора Лизанчука та в співавторстві вийшла
низка посібників та підручників для студентів факультету журналістики, зокрема
“Особливості підготовки матеріалів для радіо і телебачення”, “Методичні вказівки до вивчення теми “Інформаційні жанри газети”, “Методи збирання і фіксації
інформації в журналістиці”, “Засоби масової інформації і духовне відродження
України”, “Радіожурналістика: засади функціонування”, “Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка”.
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Водночас широке визнання професорові-публіцисту принесли твори, в яких
порушені актуальні проблеми відродження, становлення і утвердження національних духовних цінностей, рідної мови і культури. Зокрема, ще в 1990 році вийшла
перша книжка з цього циклу – “О, рідне слово, що без тебе я?!”, дещо пізніше
“Засоби масової інформації про русифікаторську політику в Україні”. Викликали
широкий читацький інтерес монографії “Не лукавити словом” і “Кайдани ще
кують: Факти, документи, коментарі про російщення в Україні”, “Творімо разом
Україну!”, “Історія російщення українців” у співавторстві з Миколою Рожиком.
Вважаю за потрібне наголосити, що в 1995 р. Василь Лизанчук порадував воістину безцінним дослідженням – у світ вийшла велика за обсягом, документально
насичена й емоційно написана книга “Навічно кайдани кували: Факти, документи,
коментарі про русифікацію в Україні”. У 1996 році видана ще одна дуже цінна для
кожного українського патріота книжка публіцистичних роздумів “Завжди пам’ятай:
Ти – Українець!”. Через рік на основі цікавих документальних матеріалів Василь
Лизанчук видав книгу “З-під іга ідолів” (Роздуми про пережите), в якій розкрито руйнівні антиукраїнські наслідки комуністично-імперської ідеології, показано
утвердження національно-державницького “Я”.
Безперечно, ці книги мають стати настільними не лише для вчителів, вихователів, а й службовців різних рангів, депутатів, усіх політиків. Адже вони відчиняють
вікно у світ Правди, показують дорогу до джерел національної сутності, моральнодуховних ідеалів українців. Їх автор за подвижницьку працю заслуговує найвищих
нагород в Україні. Бо кожен, хто прочитає Лизанчукові твори, вже ніколи й нізащо
не стане на коліна перед жодним чужинцем. Причому професор Василь Лизанчук
активно пропагує державницьку тему на сторінках газет, по радіо й телебаченню.
Зажили популярності його гострі публікації з проблем відродження національної історичної пам’яті, збереження й примноження народних традицій, звичаїв,
утвердження незалежної, самостійної, демократичної України в журналах “Дзвін”,
“Журналіст України”, “Телепрескур’єр”, газетах “Літературна Україна”, “Україна
молода”, “Молодь України”, “Високий Замок”, “За вільну Україну”, “Галичина”,
“Армія України”, “Українська думка”, “Час/Time”, “Слово Просвіти” та низці
інших видань. Авторитетний науковець часто виступає з доповідями на всеукраїнських та міжнародних науково-теоретичних і науково-практичних конференціях.
Наші краяни – городенківці та коломияни – не раз мали щастя зустрічатися
з львівським професором і публіцистом Василем Лизанчуком віч-на-віч: під час
презентацій його популярних в усій Україні книг, на вшануваннях видатних вихідців із Покуття. А взагалі, як можливо рідко хто інший, він повсякчас засвідчує
свій нерозривний, кровний, зв’язок із отчим краєм. У зустрічах із нашим високим
гостем з величезним інтересом беруть участь вчителі та школярі, просвітяни, загалом широка громада Городенківщини – всі, кому не байдужі проблеми, яким
присвятив свою творчість Василь Лизанчук.
Насамкінець звертаюся до Тебе, друже Василю, як і часто в листах, з особистим. Неможливо забути, як одного разу, коли мені було надто сутужно зі
здоров’ям (смішно сказати, але лікар так і не вберіг себе), ти знайшов хвильку
часу, аби провідати мене в лікарні. І знаєш, можливо й це мені додало духу, допомогло швидше одужати, аби й далі прилучитися до нашої спільної з Тобою місії:
невтомно трудитися для любої нашої України.
Іван Романюк
Колишній політв’язень Колими, лікар
Січень 2012 року
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СЛОВО ПРО ХЛІБОРОБА НА ПОЛІ НАУКОВОМУ
Не тільки я беруся дива, звідки у Василя Лизанчука таке молодече завзяття у
такі поважні літа. Розгадка цього феномену працелюбності, здається, лежить у його
родинних і крайових традиціях. Професор Львівського національного університету
ім. Івана Франка народився в хліборобському селі, на покутсько-гуцульському
порубіжжі. Там, над берегами Пруту, лежить його невеличке село, мешканців
якого жартома називають ‘‘кумами’’, бо ж село мале і в ньому всі покумалися.
А називається це село Ганів, хоч совіцька влада повважала, що треба додати ще
одне ‘‘н’’, щоб було зрозуміло, нібито село походить від якоїсь Ганни. Насправді
ж у назві села – корінь ‘‘ган’’ і краєзнавці та мовознавці досі не розтлумачили,
що оте ‘‘ган’’ означає. Можливо, про Ганів згадали б хіба археологи, які на цих
теренах вели розкопи та знаходили там сліди поселенців культури карпатських
курганів. Отже, принаймні вже у II–V столітті там мешкали люди, якщо не раніше. А чому мешкали? Бо земля там родюча, давала їм харч, а ріка давала воду і
рибу, а навколишні ліси давали матеріал на оселі і на паливо. Благодатний край з
тисячолітньою історією… І щаслива та людина, яка виросла з цієї землі, відчуває
з нею свою кровну й духовну спорідненість. Отож Василь Лизанчук, академік,
науковець, один з тих, хто уособлює факультет журналістики доби Незалежності,
виростав на одвічних традиціях свого села, вбирав у себе родинну поведінку, а
поведінка та стосувалася найперше праці.
З ранку до ночі важко гарували наші галицькі хлібороби, не нарікаючи на
землю-матінку, яка годувала їх, і пам’ятаючи Божі слова про те, що ‘‘в поті чола
свого’’ вирощуватимеш хліб. А відтак, коли вже з їхньою працею не рахувалися
і коли їхня праця в колгоспні часи стала їхньою бідою, діти оцих сільських безпаспортних хліборобів утікали зі своєї колиски, зі свого села в міста, де жилося
трохи легше. А були такі діти, що мали талант і той талант давав їм, гейби право
на законних підставах полишити село і податися у світ.
Василь Лизанчук починав з невеличких дописів до місцевої газети ще в 1950-ті роки.
І тепер його можна вважати піонером коломийської журналістики, бо він один з
перших на Коломийщині, з уродженців Коломийщини, отримав журналістську
освіту. Та й подальшу свою долю пов’язав з цією цікавою і водночас небезпечною
професією. Бо ж ідеться про Слово! А як знаємо з Біблії, споконвіку було Слово
і Слово було у Бога. Прикро, що не всі це усвідомлюють. Живемо у таку епоху,
коли людина, яка вміє сяк-так писати літери або ж уміє сяк-так читати й говорити,
вважає, що без таланту, без освіти і без духовних знань вона може спокійно бути
диктором, кореспондентом, власником газети, радіоефіру чи телеканалу. Колись
за це доведеться відповідати…
З Василем Лизанчуком, який є ровесником мого тата, ми запізналися в університетському коридорі, гм, далекого 1981 року. Я вступав на факультет журналістики, а Василь Васильович там уже викладав. Ішов тоді жвавим кроком, привітно
посміхався і був, як казали колись у нашому селі старі баби, вулан-козак.
У 1982 році мені пощастило стати студентом факультету журналістики
Львівського, тоді державного, університету – закладу престижного і певною мірою небезпечного. Дехто в селі заздрив, дехто дивувався, як мені вдалося туди
‘‘пробитися’’, але друзі й родина щиро за мене раділи. Бачте, в епоху розвинутого
соціалізму, на цей факультет вступали дві категорії хлопців і дівчат – перші – за
покликом таланту, другі – за порадою впливових батьків. Другі з факультету журналістики брали старт в бюро комсомолу, в міськ- і райвиконкоми, в КДБ й пар-
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тійні органи. Перші – опинялися в районних газетах. Щастило тим, хто зачіпався
за якесь галицьке містечко чи опинявся в самому Львові або й у Києві. З плином
літ, особливо після проголошення незалежності України, більшість випускників
факультету журналістики перекваліфікувалися. Очевидно, подібне трапляється й
в інших галузях. Не знаю чи хтось колись проводив відповідні соціологічні дослідження, який відсоток людей залишається вірним дипломній професії до пенсії,
але таке дослідження було б доволі цікавим.
У перебігу навчання у Франковому виші я ліпше познайомився з Василем
Васильовичем Лизанчуком, тоді ще кандидатом педагогічних наук, доцентом. А
коли ми справляли випускний і з горсткою друзів та викладачів поїхали за Львів у
якийсь відпочинковий заклад, там ми уперше з Василем Васильовичем наспівалися.
Це ще одна характерна риса моїх краян – залюбленість у народну пісню. Покоління
мого тата – це були прекрасні співаки, які хоч не мали вокальної освіти, зате добре
зналися на наших піснях і виспівували їх на толоках, на весіллях та при кожній
оказії. Від Василя Васильовича я почув невідому мені народну пісню ‘‘Ой чия то
крайня хата’’. Це була співанка з його села і з його дитинства, з сумною мелодією
і сумним змістом про зрадливу дівчину. Не знаю чи ще співають її в Ганеві, чи
може вона лишилася лише на Лизанчукових устах…
Очевидно, про нашого ювіляра-академіка колеги мають що сказати у контексті
його наукових праць з теорії і практики журналістики, з мовно-історичних студій, але
треба найперше наголосити на чисто людських рисах Василя Лизанчука. Звідки в нього
добре серце, приємні слова, ґречна поведінка, товариська вдача і пам’ять про багатьох
людей? А вона знову ж з-під селянської стріхи, з тих важких воєнних і повоєнних літ,
коли люди наші страшно бідували, але при тому малі не забували привітати старших
і звернутися до них на ‘‘ви’’, а в хаті поважали тата й маму, а якійсь далекій теті чи
вуйкові з іншого села раділи усім серцем. Панувала тоді в нашому краї велика родинна
любов, було співчуття до скривджених і знедолених. І все це виховували у наших дідів
і прадідів Свята Церква, народна педагогіка, хатня політика. Тим-то уявити собі якогось
іншого Лизанчука, а не усміхнено і привітного – неможливо. Хоч доля була до нього не
завжди ласкавою, і в його душі можна б прочитати багато сумного і прикрого…
Уже в поуніверситетські часи ми деколи зустрічалися з Василем Васильовичем
у Львові, в Коломиї і навіть у моєму рідному Великому Ключеві. Знайшов він час і
приїхати на мій ювілей 2009 року до міста над Прутом та зі сцени виголосити на мою
честь панегірик. Василь Васильович завжди дарував мені, а деколи й моєму синові та
родині, свої нові книжки. А написав їх чимало і розголос про них чималий. Бо в них –
велика й гірка наша правда, з якої одні насміхаються, а інші вдають, що її не знають і
не хочуть про неї чути. І залишається та наша правда з нами самими, з тими людьми,
які народилися на цій землі, які говорять її мовою, які співають її пісень і колядок, які
люблять її традиції й історію. Академік Лизанчук може не мати паспорта, але з одного
погляду в ньому легко вгадати расового українця. А ще як убере вишиванку, то може
претендувати на українця року. І цей образ дуже природно виглядає на колосистому полі.
Мабуть, наша родюча матінка-земля вклала щось своїм дітям пшеничного, сонячного,
світлого у їхній вигляд, вирізнила їх у такий спосіб, що відсутність національності в
паспорті не може їх сплутати з носієм іншої ментальності, іншої культури.
Пригадую собі, як ми їздили з Василем Васильовичем передвиборчими шляхами нашими покутськими селами і як у холодних клубах збиралося багато людей
на зустріч з ним. І тоді він частіше приїжджав до самотньої старенької мами в
Ганів, до своєї численної родини, про яких ніколи не забував. Почуття синівського
обов’язку в ньому ніколи не згасало. Він і тут може вважатися прикладом…
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У Коломиї неодноразово відбувалися зустрічі з Василем Лизанчуком – репрезентації його книжок, відзначення 70-річчя тощо. Місто, в якому він уперше
пробував себе журналістом залишається для нього дорогим і милим. Я навіть не
наважуюся спитати свого вчителя, що йому рідніше – Львів чи Коломия. Хай це
питання залишиться без відповіді…
Літа минають, а з ними минаємо й ми. Ось Василеві Васильовичу виповнилося
75, а мені минуло 52. Здається, багато зроблено, багато досягнуто, багато втрачено.
Але щось залишається з людиною і в такому віці. Принаймні, академік Лизанчук
залишається дорогою для нас людиною. Порадником, взірцем працьовитості й
патріотизму, дбайливим господарем і сім’янином, товаришем, приятелем. Його неодноразово відзначено різними нагородами й преміями, хоча безперечно заслуговує
він ще більших нагород. А ми складаємо йому свої щирі побажання триматися на
силі, творити, працювати і знати, що ми його щиро поважаємо й любимо. А це те,
що неможливо купити ні за які гроші, це те, що не має виміру, це те, що всупереч
нашій цинічній добі, не згасло в серцях і душах моїх дорогих краян.
Микола Савчук
Заслужений артист України, журналіст, краєзнавець,
м. Коломия на Івано-Франківщині

КАВАЛОК ЗГАДКИ ДО ЮВІЛЕЙНОЇ УЧТИ
Було це за часів відомого радянського правителя Микити Сергійовича, прозваного
в народі Хрущом. Редакція нашої районки мала кілька кімнат у приміщенні райкому
партії, – тож ми, скромні трудівники пера, удень і вночі були, як то мовиться, в начальства на очах. Але ця обставина ні дрібки не сприяла нам у нашій роботі: автомобілі – і легкові, і позашляховики, чи то пак ‘‘Бобики’’ возили районне начальство,
а редакція мала один мотоцикл, що був у користуванні відповідального секретаря,
та фіру, якою так само користувався не хто інший, як фірман. Ніхто з редакційних
жінок мотоциклом із секретарем на село їздити не мав права через його до божевілля
ревниву жінку. Фірою ж пускатися у відрядження теж не випадало, – водій користав
із неї для вивезення гною на свої городи та для заготівлі сіна, аби конячки мали що
їсти взимі. Коли ж редакторові щастило вибити нам дрова чи вугілля на опалювальний
сезон, тоді фірман уже змушений був порозвозити те добро по домівках працівникам.
Скромні наші матеріальні блага та близькість до славного міста Львова дуже
вадили ‘‘Червоній зорі’’ – не було жодної змоги з’ясувати питання з кадрами.
Місяць-другий покрутяться рекомендовані обкомом журналісти в наших пенатах
та й вертаються до милого Львова, а редакторові клопіт: де знайти витривалих та
писучих і стабілізувати роботу редакції?
І ось одного весняного ранку (якщо то був не весняний, а літній чи осінній ранок, нехай нам пан ювіляр підкажуть), бо весь жіночий склад редакції вважав, що
та щаслива подія трапилась якраз навесні. Отож достопам’ятного ранку 1960 року на
зборах колективу, які чомусь називалися п’ятихвилинками, хоч, бувало, тривали понад
годину, редактор представив нам нового штатного працівника, – то був наш шановний
сьогоднішній іменинник. Очолив новачок найскладніший відділ – сільськогосподарський. Хоч, правда, не менш складнішим уважався відділ партійної роботи, й очільник
його попосидівши на підвечірок у чайній через дорогу (вона в нас так і називалася:
чайна через дорогу), приходив на чергування в редакцію, умощувався за свій стіл
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та буркотів: ‘‘ніколи в житті не мав до діла з пані на ім’я Партія, а все життя мушу
платить їй аліменти, та ще й описувати, як файно вона мною крутить, цебто керує...’’.
Василько з головою поринув у роботу, і дуже скоро його мова збагатилася
такими неологізмами, як ‘‘сівозміни’’, ‘‘добрива’’, а найбільше він полюбив слово
‘‘трактори’’, саме з таким наголосом: на у.
Та й керівна і спрямовувальна сила не давала нам, журналістам, сидіти склавши
руки: то ми мали найбільше писати про ‘‘королеву полів’’ кукурудзу (за тамтешньої влади цю культуру просували аж за полярне коло, чим дуже пишалися наші
керманичі), то мали оспівувати ‘‘царицю агротехнії’’ хімію, бо саме вона дає змогу
збільшувати врожаї ‘‘королеви’’, тобто кукурудзи.
А взагалі-то ми весь час когось наздоганяли та переганяли, – коли Василь
Лизанчук з’явився в Новому Яричеві, ми саме доганяли Сполучені Штати Америки.
Нікому й на думку не спадало, навіщо нам, найпередовішій країні світу, переганяти
отих відсталих капіталістів...
Мало не щомісяця, а щокварталу – це точно, голови колгоспів та директори
радгоспів мусили звітувати районним начальствам, як вони бавляться в доганялки.
Були вправні балакуни, котрі охоче розводились як про справжні, так і про уявні
успіхи, а були такі спритники, як агроном із радгоспу ‘‘Білківський’’. На всіх нарадах і зборах він виголошував одну-єдину фразу: ‘‘Краще за всіх працювали коні і
баби!’’. І довго стояв мовчки. ‘‘А далі?’’ – пробував хтось підбадьорити чоловіка. ‘‘А
далі – я вже все сказав’’, – пояснював ‘‘доповідач’’ і гордо спускався зі сцени в залу.
Ніхто не міг розговорити цього чоловіка. Але всі знали, що він напрочуд працьовитий, грамотний фахівець, і що в нього таки найкращі врожаї в районі. І ось одного
разу Василько здає в набір цілу сторінку за підписом згаданого агронома. Людина
ділиться досвідом, охоче ‘‘розкриває секрети’’, навіть запрошує у своє господарство,
аби на власні очі переконались, як там налагоджено справи. ‘‘І що, він це сам написав?’’ – із сумнівом у голосі поспитав редактор Василя. – ‘‘Ну, чого ж, – стенув
плечима Василько, – трішки допомогли... Зате як він працює!’’. Організували з
Василевої подачі в небалакучого агронома школу передового досвіду.
По краплині збирав корисне і потрібне в роботі. Часу й сил на це в нього завжди вистачало. Василько найчастіше бував у селах, інколи привозив звідти гарні
світлини. Надто з віддалених сільських бібліотек, а, якщо точніше, то з бібліотекарок. Заходив у відділ культури, до автора цих рядків, питався: ‘‘Правда, гарна
знимка?’’. ‘‘Знимка чудова, – кажу йому. – А дівчина ще краща’’. Ми швиденько
писали текстівку і пропонували Василеву світлину ‘‘В номер’’. Може, то була
не така вже показова бібліотека, але, знаючи, в яких умовах живуть і працюють
ці дівчата з віддалених сіл, ми воліли не уточнювати, хто з них веде перед у соціалістичному змаганні. Та якщо по-честі: Василь Лизанчук приваблював людей
щирих, небуденних і порядних. Був у нас такий хлопчина, – чистий, совісний,
– працював в райстатистиці, – звали його Юлій Макар. Якогось ранку прибіг до
редакції, – спантеличений, розгублений, навіть переляканий:
– Невже таке може бути? Невже?..
Пізно ввечері, фактично, уночі, першій особі району завезли цілу машину
ранніх овочів. Юлій бачив це на власні очі, випадково, звісно, постояв навіть, поки
вивантажували ящики. З темряви яскраво освітлене подвір’я видно, як на долоні...
Макар беззастережно вірив в ідею рівності й справедливості. А тут... Василько
забрав хлопця, вони пішли геть із редакції, – гадаю, старший за віком Василь
мусив рятувати Макарові ідеали заради порятунку самого ідеаліста.
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А ще приятелював Василько з Володимиром Росою, той писав гарні ліричні
вірші, районка друкувала його. Свої твори Володимир пізніше підписував прізвищем ‘‘Русса’’. Невже від Bandera Rossa? Такий романтик, як Володько, міг носити
в душі той революційний флер...
А тим часом влада не давала нам оговтатися. Чотири чи й шестигодинні доповіді та виступи вождя, що їх доконче мусила давати і районна газета, реформи,
не стільки дія скільки балаканина. Якщо до того ми уперто ‘‘присували’’ місто до
села навпаки, село до міста, нехтуючи специфікою та природними відмінностями
міського й сільського життя, то тепер вона, та ж влада, заходилася коло розподілу
на райкоми міські та райкоми сільські. Траплялося, що в одному приміщенні треба
було знайти місце і для тих, і для тих, і бракувало столів, стільців для розбухлих
чиновницьких штатів. Ідея цього розподілу була справжнім абсурдом, і народ це
одразу, як то кажуть, вловив. ‘‘Чули, куме, розділили ДОСАФ? Тепер маємо:
ДОС-риба і ДОС-раки!’’
Так припинив своє існування наш Новояричівський район, Н. Яричів став смт.
Розбіглися хто куди й працівники ‘‘Червоної зорі’’. На якийсь час ми з колегами
загубили одне одного з видноколу.
…Та ось 1 липня 1977 р. пролунав дзвінок до видавництва дитячої літератури
‘‘Веселка’’ в Києві, де я на той час працювала.
Василько! Лизанчук! Захистив кандидатську! Сприйняла цю звістку з невимовною
радістю, – знай наших! Трохи оговтавшись, замислилася: так воно й повинно бути.
Василь акумулював у собі все по-справжньому духовне, про все мав свою думку...
Вечеряли з нагоди знаменної події в ресторації Дніпровського порту, столи
накрили на відкритій веранді, з панорамою на Славуту. Могутня спина прадавньої
ріки залюбки катала на собі прудкі човники, яхти, неповороткі баржі, катери для
прогулянок; повз усю цю дрібноту білими лебедями пропливали ошатні туристські
лайнери (Дніпро тоді ще не був такий зарегульований, і на його прибережних
хвилях ще не гойдалися отруйні водорості...).
Народу на вечері зібралося чималенько, за браком стільців поклали між ними
дошки. Друзі Володимир Качкан та Ярослав Калакура тішилися з Василевого
успіху, чого й не приховували у своїх тостах та побажаннях. Не обійшлося без
курйозу. Котрась із паній, статечна і гарно вбрана, теж намірилася виголосити
спіч, та хоч скільки поривалася підвестися, це їй не вдавалося, – не пускала сукня,
затиснута між дошкою та стільцем. Розгарячіла панія смикнула нарешті щосили
– сукня розірвалася. Що тут вдієш?! Сміятися чи плакати? Всі кинулися втішати
жінку, дозволили сказати своє слово навсидячки, хтось із гречних кавалерів пообіцяв подарувати їй до її захисту новий, ще кращий убір...
…На згадку про пам’ятний день у його житті я подарувала Василеві зимовий
пейзаж: на пухнастих сосенках узлісся, щедро засипаних снігом, діамантово виграють сонячні зблиски, а внизу, на незайманому сніжному обрусі хтось уже проклав
першу лижню – майстерну і стрімку. Вона мовби кликала за собою в синю незвідану далеч... Я побажала Василеві прокласти свою лижню в науці, і, як бачимо,
він це зробив. Ти зробив це, Васильку! Ти проклав значно ширший, глибший і
помітніший слід у науці, ніж була твоя перша лижня. Честь і хвала тобі, друже!
Марина Слов’янова
Літератор, перекладач, член НСП України,
редактор першої категорії Інституту журналістики
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
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З КОГОРТИ ОГІЄНКОЗНАВЦІВ
Моє перше знайомство з Василем Лизанчуком сягає далеких 70-х років минулого століття, коли ми обоє були слухачами курсів при аспірантурі ІваноФранківського медінституту по складанню кандидатського мінімуму з філософії.
Він тоді був працівником Івано-Франківського радіомовлення, а я – на випадковій роботі після переїзду в Івано-Франківськ з Тернопільщини, де вчителювала.
Кандидатський мінімум ми успішно склали. Відтоді наші шляхи розійшлися. Згодом
була випадкова зустріч у 80-ті у Києві на вул. Грушевського біля секції суспільних
наук НАН України. Я тоді вже працювала в Кам’янець-Подільському педінституті.
Він після більш як десятирічної перерви мене, на жаль, не впізнав. Зате впізнала
його я, згадала про наші перші потуги до наукових вершин.
Забути його було неможливо. Пригадую, коли він з’являвся (правда, зрідка)
на чергових семінарах з філософії, біля нього завжди збиралася компанія. Він
жартував, розповідав цікавинки. Його приємна усмішка, імпозантний вигляд приваблювали і виділяли з-поміж гурту.
І от повстала Незалежна Україна. Тепер Василь Лизанчук уже відомий науковець, доктор філологічних наук, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного університету імені Івана Франка. З-під його пера
виходять солідні монографії, однією з наскрізних проблем яких є відродження і
розвиток рідної мови, культури, духовності, розбудови Української держави. Ця
проблема тісно переплітається у науковця з проблемою осмислення московської
лиходійності довготривалої асиміляції українців, а також осмислення нинішніх
методів і форм російщення. Його монографії виділяються науковою глибиною,
професійним підходом і емоційною пристрастю, зокрема, “Завжди пам’ятай: Ти –
Українець!” (2001 р.), “Кайдани ще кують” (2004 р.), “Творімо разом Україну”
(2009 р.). Вірним собі залишається Василь Лизанчук у найновішій праці (у співавторстві з Миколою Рожиком) “Історія російщення українців” (2011 р.).
Привабливою рисою праць ученого є оптимістична тональність. Приділяючи
велику увагу важким умовам розвитку української мови у минулому (та й у сучасному), автор накреслює шляхи подолання наслідків колишньої і сучасної агресивної
антиукраїнської політики, зосереджує увагу на проблемах формування державницького мислення, національної свідомості, патріотизму, духовності, громадянської
гідності, самоповаги, утвердження української України.
Таким же глибоким дослідником української мови, великим популяризатором
і її захисником був Іван Огієнко (1882–1972 рр.). Тому, як на мене, висунення
у 2000 році Василя Лизанчука на здобуття Всеукраїнської премії Івана Огієнка
було справедливим і заслуженим. У своєму відгуку про претендента, надісланому
у Комітет у справах присуджень названої премії, я писала, що його книги “виконують важливу роль у навчально-виховному процесі філологічних факультетів ВНЗ,
мають високий виховний заряд, виховують у молоді глибокі патріотичні почуття
та почуття громадянського обов’язку, активної позиції у відродженні рідної мови,
культури, духовності, утвердженні Української Держави […] Відомою в Україні
є його наукова публіцистична діяльність, велика пропагандистська робота щодо
визначення державного статусу української мови”.
Треба відзначити, що за кандидатуру Василя Лизанчука у Комітеті проголосували всі. Згодом згідно з квотою Всеукраїнського Товариства Івана Огієнка
(членом якого він став) науковець працюватиме у Комітеті, будучи його членом.
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Працюючи у Комітеті, учений палко підтримуватиме тих претендентів, які реально
працюють на українській ниві, мають вагомі здобутки.
Так розпочався другий етап нашого знайомства, який триває донині. У подячному листі на мою адресу після вручення йому премії (премію вручають 29 березня, у день кончини Івана Огієнка, у Брусилові, містечку, де народився Великий
Українець) він писав: “Безмежно вдячний Вам за Ваше вболівання, щоби я став
Лауреатом премії імені Івана Огієнка. Це дуже зобов’язуюче лауреатство, високе
визнання моєї скромної праці. Буду й надалі працювати так, щоб Вам не було
соромно за мене.
У Брусилові побачив, хоч побіжно, і порозмовляв з цікавими людьми, патріо
тами України. Нам треба все робити, щоб утверджувалася українська Україна”
(31.03.2001р.).
Своєї огієнківської “клятви” він твердо дотримується. У зініційованих
Товариством виданнях наукових збірників “Іван Огієнко і сучасна наука та освіта”
(які тепер функціонують як ВАК-івські) періодично друкуються його статті, які
є справжньою окрасою видань. Ось неповний їх перелік: “Міркуймо глобально,
працюймо локально, творімо національно” (рец.на працю О.Гриніва “Збуджена
Україна: самоствердження нації після контузії населення. Непретензійні нотатки.–
Львів, 2004); “Національні пріоритети у політичній журналістській діяльності”;
“…Од Бога і голос той і ті слова ідуть меж люди!” (у співавторстві з Мирославою
Лубкович); “Життєдайний дух розвитку та утвердження української України”;
“Поки живе мова, житиме й народ, як національність” (осмислення науково-популярного видання “Рідна мова” Івана Огієнка, яке впорядкував і видав професор
Микола Тимошик); “Мова – наскрізна складова української національної ідеї
державотворення”.
Підкуповує те, що майже у всіх статтях зрілий, глибокомудрий науковець
залучає до співпраці своїх студентів, подає їхні коментарі з важливих проблем
державотворення і функціонування української мови в Україні. Це є живим
прикладом дбання про зміну наукових поколінь, про передання свого досвіду
молодим. Науковий потенціал Василя Лизанчука є міцною запорукою формування нових кадрів, одержимих українською національною ідеєю. У передмові
до книги “Творімо разом Україну!” (2009р.) професор Микола Тимошик зазначив: “Переконаний: частинка душі автора-професіонала, порядної людини,
патріота – передасться кожному. І спонукатиме до добротворення – на нашій,
українській, землі; до ствердження національної гідності – в наших душах, у
наших помислах і діях”.
Важко не погодитися з цими словами. Так і буде!
Поздоровляючи Василя Лизанчука, визнаного наукового діяча, журналіста
і публіциста з ювілеєм, бажаю йому реалізації нових творчих планів, здорового
довголіття й завжди пам’ятати: “Ти – огієнкознавець”.
Євгенія Сохацька
Професор кафедри історії української літератури та
компаративістики Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка,
керівник Центру огієнкознавства університету,
голова Всеукраїнського Товариства Івана Огієнка,
лауреат премії Івана Огієнка (1998 р.)
Січень 2012 року
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КЕРІВНИК МОЄЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Майже за сорок років своєї журналістської діяльності – у газетах, на радіо і
телебаченні – доводилося, та й нині доводиться, зустрічатися з різними людьми:
за освітнім рівнем і уподобаннями, характерами і звичками, темпераментом, внутрішнім і зовнішнім світосприйняттям. Траплялися (на превелике щастя – дуже
рідко!) й такі, з якими волів би ніколи більше в житті не бачитися. Василь Лизанчук
належить до тієї когорти людей, котрі з першої зустрічі викликають захоплення,
повагу, бажання чути його і бути з ним почутим.
Вересень 1978 року. Саме тоді ми, молоді та ‘‘зелені’’ першокурсники вперше
переступили поріг факультету журналістики Львівського ордена Леніна державного університету імені Івана Франка. А невдовзі я разом зі своїми однокурсниками,
а згодом і нерозлучними друзями, Володимиром Баталовим (на жаль, нині вже
покійним), Зіновієм Висоцьким, Василем Артимом та Сашком Радишевським
познайомилися з Василем Васильовичем Лизанчуком. Його ми на кафедрі теорії
і практики журналістики чомусь запримітили одразу. Можливо тому, що й сам
новоспечений асистент кафедри був з нами, першокурсниками-заочниками, як
рівний з рівними. Незважаючи на те, що між нами таки була суттєва різниця:
ми – всього-на-всього початкуючі журналісти-практики в районних газетах, а він,
– дипломований спеціаліст, пройшов добрий вишкіл на посадах кореспондента
‘‘Прикарпатської правди’’ і старшого редактора Івано-Франківського обласного
телерадіокомітету, захистив дисертацію та здобув ступінь кандидата педагогічних
наук. Це вже згодом ми, студенти, зрозуміли, яким далекоглядним був тодішній
завідуючий кафедрою професор Володимир Йосипович Здоровега, запрошуючи
молодь для роботи на факультеті журналістики. Бо, як ніхто інший, розумів:
до когорти аксакалів (а такими по праву тоді називали Дем’яна Семеновича
Григораша, Бориса Даниловича Машталярчука і Юрія Григоровича Шаповала)
неодмінно треба долучити молоду генерацію. То ж не випадково саме в ті роки
на провідній факультетській кафедрі розпочали працювати Ігор Лубкович, Іван
Крупський, Степан Кость, Володимир Гой. Останнім цю когорту поповнив Василь
Лизанчук. Не помилився Володимир Йосипович Здоровега: ніби провидець, він
зумів розгледіти в кожному з новачків талант вчителя, наставника, науковця і,
звичайно, журналіста?!
Під кінець свого навчання в університеті я вже працював кореспондентоморганізатором Гощанського районного радіомовлення, а згодом – завідуючим відділом сільського господарства газети ‘‘Радянське життя’’ у тому ж районі, мав за
плечима вже з десяток років практичної роботи в журналістиці. Та, незважаючи
на це, як і незважаючи на те, що упродовж усіх шести студентських років я був
ще й старостою групи (а це, погодьтеся, завжди давало певні преференції) жодної
лекції Василя Лизанчука намагався не пропускати. Чому? Та найперше тому, що
вони у нього ніколи не були ‘‘сухими’’, заяложеними, завжди базувалися на свіжих
і конкретних фактах із журналістських буднів. А коли на шостому курсі довелося
обирати тему своєї майбутньої дипломної роботи – рішення було однозначним: це
обов’язково має бути власне журналістське дослідження, а не переказ давно уже
відомих та переспіваних тем. Сама ж тема дипломної звучала так: показ людинитрудівника на шпальтах найтиражнішої в той час газети ‘‘Сільські вісті’’. Розумів:
скористатися подібними дослідженнями дипломників-попередників не вдасться (бо
таких просто не було), а от попрацювати самотужки доведеться чимало. Зрештою,
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всі побоювання розвіялися, коли дізнався, що керівником моєї дипломної призначений не хто інший, як Василь Васильович Лизанчук.
Звичайно, можна було піти шляхом найменшого опору: взяти товстелезну
підшивку ‘‘Сільських вістей’’, перелистати її, вибрати ті матеріали, котрі, як то
кажуть, ‘‘йдуть в тему’’, і, систематизувавши їх, вибудувати концепцію дослідження. Мій керівник не заперечував й такого розвитку подій. Однак твердо настояв на
своєму: аби ліпше дослідити тему, треба обов’язково побувати у творчій лабораторії
газети – у її редакції, поспілкуватися з її провідними журналістами – авторами
публікацій, які мали лягти в основу дослідження. Уже з висоти сьогодення можу
сказати: без мудрих порад Василя Лизанчука та живого спілкування з головним
редактором ‘‘Сільських вістей’’ Іваном Сподаренком, майстрами пера Олександром
Горобцем, Миколою Пуговицею моя дипломна, найімовірніше, не була б оцінена
найвищим балом.
Після закінчення університету наші з Василем Васильовичем дороги трохи
розійшлися. Він очолив кафедру радіомовлення і телебачення, а я, після здобуття
ще однієї вищої освіти, став працювати редактором Дубровицької районної газети
‘‘Поліський маяк’’, згодом – обласної молодіжної газети ‘‘Зміна’’, заступником
головного редактора телекомпанії ‘‘10 канал’’, представником Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення у Рівненській області. Але коли
доводиться бувати у Львові – завжди намагаюся викроїти час, аби зустрітися зі
своїм вчителем, наставником і порадником.
Про Василя Лизанчука з теплотою згадують й інші його учні, котрі працювали
або ж нині працюють у засобах масової інформації краю.
Андрій Ситай, генеральний директор Рівненської ОДТРК у 1993–2004 роках,
заслужений журналіст України:
- Василь Лизанчук для мене завжди був і залишається дуже симпатичною
людиною, яка чудово володіє риторикою та українською стилістикою. У нього приємна харизма, він завжди лаконічний у висловлюваннях, ерудований у творчих і
просто житейських питаннях. Це, якщо хочете, справжній український аристократ
з його благородством, шляхетністю та гордовитістю.
Ольга Мітчук, декан факультету журналістики Міжнародного економікогуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, кандидат філологічних наук (м. Рівне):
- Наукові праці Василя Васильовича Лизанчука знають у всіх куточках
України, ними виховується не одне покоління журналістів-практиків і науковців. Водночас це людина виняткової порядності і виняткового почуття обов’язку.
Справжній патріот України. У його серці – щира тривога про майбутнє країни, а
відтак і нас – його учнів.
Андрій Бабінець, головний редактор Рівненської громадсько-політичної газети ‘‘Вільне слово’’, заслужений журналіст України:
- Василя Васильовича Лизанчука пам’ятаю ще студентом. Як викладач, завжди був точним до педантичності, порядним, ніколи не карав студента за якісь
дрібні провини. А ще – патріотом. Кілька разів доводилося їхати з ним з рідної
Івано-Франківщини поїздом, де велися різні розмови про життя-буття. А тому,
коли задумували створювати факультет журналістики у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті, порекомендував ректору Анатолію Степановичу
Дем’янчуку звернутися до Лизанчука. Саме Василь Васильович і запропонував тих
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науковців, які зможуть ‘‘підняти’’ факультет. Завдяки їм так і сталося. Бо Василь
Лизанчук належить до тієї когорти, які були побратимами Володимира Здоровеги.
І цим все сказано.
Дмитро Тарасюк
Випускник 1984 року факультету журналістики
Львівського державного університету ім. І. Франка,
представник Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
у Рівненській області, голова обласної організації
НСЖУ, заслужений журналіст України

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ, ЛЮДЯНІСТЬ, ПОРЯДНІСТЬ
У яскравому сузір’ї видатних журналістів, інтелектуалів вищого ґатунку,
справжніх носіїв української науки та культури є чимало унікальних особистостей,
от як Василь Васильович Лизанчук, професор, завідувач кафедри радіомовлення і
телебачення Львівського національного університету імені Івана Франка.
Уже в імені цієї людини прихована велика таїна, Василь – із грецької базилеус
– цар, царський, князь, правитель. Але це жодною мірою не стосується зверхності,
надмірності, себелюбства. Тут інше – царська постава, сонцедайна посмішка, лицарське поводження з колежанками. Його дзвінкоголосе та співуче ‘‘ластівоньки
мої’’ (при зустрічах на конференціях) не залишають байдужою жодну жінку.
Я тішуся з того, що знайома із цією людиною, пишаюся тим, що доля подарувала щастя (на конференції у Львові, що присвячена ювілею заслуженого
професора Олександри Антонівни Сербенської) почути його гостинне та щире:
‘‘Передаю слово любій колежанці з Великої України’’.
Думається, що найбільшим талантом цієї людини є вміння спілкуватися – просто, щиро, невимушено, – а також розуміння й тонке відчуття інших – студентів,
аспірантів, колег. Викликають захоплення та подив спокій, привітність, легкість у
вирішенні будь-яких складних питань, здатність серед безлічі власних справ дбати
про наукові пошуки та майбутні перспективи молодших колег.
…Пригадую нашу першу зустріч на моєму захисті кандидатської дисертації
в Інституті журналістики в Києві (жовтень 2006 р.). Три царських запитання,
що з добросердечною усмішкою сформулював професор Лизанчук В. В., зняли
напруження, острах, вселили спокій, тепло та впевненість у тому, що все буде добре. Пан Василь – сонячний, життєлюбний, щирий, душевний, щедрий, веселий,
співучий…!!! Як і його світле й радісне ім’я.
Василю Васильовичу, дорогий колего, вельмишановний наставнику, дякую
Вам за професіоналізм, людяність і порядність!
Нехай любов завжди супроводжує Вас, а шана й повага людська не минають.
Хай Вашу працю й мрію увесь час лише вінчають щирі визнання!
Із повагою та вдячністю
Ольга Федоренко
Доцент кафедри журналістики, реклами та
PR-технологій Черкаського національного
університету імені Богдана Хмельницького
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ЕСЕЙ ПРО ЧАРІВНИКА
(про друга й вченого, наставника й добру людину
Василя Лизанчука)
‘‘Сидить отой сивий дядько під час захисту дисертації і уважно, навіть похмуро
як сова, дивиться на тебе. Слухає уважно: то насуплює свої брови, то підводить
їх до верху, нібито дивуючись дисертантовим чудернацьким словам. Я думала, що
саме він і буде тебе розхрещувати своїми злими питаннями. Один професор вийшов,
другий, за ними потягнулися до коридору інші, а він, сивий і нашорошений, все
сидить і уважно слухає’’. Такими словами описала моя дружина, Ірина, сивого й
мудрого дядька – професора Василя Васильовича Лизанчука. Мова йшла про мій
захист докторської дисертації в Інституті журналістики Київського національного
університету імені Тараса Шевченка. Після вдалого захисту Василь Васильович
майже тими самими словами почув від моєї дружини розповідь про її острахи. Його
щира промениста усмішка запевнила Ірину в тому, що слухав Василь Васильович
дисертанта саме тому, що хотів глибше й детальніше зрозуміти його, увійти в тему.
Пам’ятаю, ми довго потім обговорювали ‘‘негативне’’ враження моєї дружини від
уважного погляду професора зі Львова. Саме так розпочалася наша дружба. Куди
б я тепер не їхав на конференцію, на засідання спецради чи на засідання експертної
ради ВАК України, Ірина дає настанову: ‘‘Побачиш Василя Васильовича, передавай від мене особисто вітання!’’. Я погоджуюсь і їду на зустріч із цією веселою й
чарівною людиною з надією на мудре українське слово, вітання, пораду…
Знайомство з Василем Васильовичем розглядаю для себе як провидіння Боже
з таких причин:
1) тепло й мудра порада від нього допомагають мені жити, приймати рішення,
додають людського досвіду;
2) у науковому плані вчинки Василя Васильовича надихають на активну,
далекоглядну й виважену позицію;
3) наукові праці колеги дають право стверджувати широкий розмах його думки
і разом із тим прискіпливу точність у деталях;
4) патріотизм професора Лизанчука В. В. є взірцевим для мене, а книги про
важку долю розвитку рідної української мови не дозволяють мені спокійно
спостерігати за тим, як плюндрують і ґвалтують її нині.
Кожну з причин ілюструю і подам тлумачення.
По-перше, засвідчую людське душевне тепло і мудрість порад Василя
Васильовича в тому, що в годину злої люті й емоційної несправедливості власних
вчинків отримував від шановного колеги і друга втіху у словах виважених, спокійних, батьківських.
Одного разу, під час зустрічі на конференції в Черкасах, коли мені було погано на душі і хотілось висловити прилюдно одній недобрій людині своє ставлення, чарівник Василь Васильович помітив мій дурний настрій. Підійшов, розповів
анекдот, смисл якого не стосувався ані мене, ані ситуації (так тоді мені здалося).
Після почутого від професора-чарівника анекдоту я не підійшов до поганця і не
висловив свої сірі думки щодо його недостойного вчинку. На ранок, коли емоції
згасли, колір вчинку вчорашнього образника мені здався не таким вже й чорним.
Я знову пригадав анекдот Василя Васильовича: смисл смішної історії став туманно
доходити до мене. Нині я дивуюсь тихим словам мудрого колеги: саме його вчинок
збалансував мою емоційність і рішучість знайти ввечері правду світу.
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По-друге, стверджую, що в науковому плані вчинки Василя Васильовича
надихають мене на активну, далекоглядну й виважену позицію. Пригадую як
2009 року ми зустрілись із ним на пленарному засіданні конференції, яку проводила
шановна колега професор Галич Валентина Миколаївна. Після того, як завершилось пленарне засідання, хтось із колег спитав у мене чи не бачив я професора
Лизанчука В. В. Я відповів, що він тут десь, серед колег. Чую: немає Лизанчука В. В., він тільки поїхав на луганське радіо. З’ясувалось, що професору Лизанчуку В. В. через півгодини призначено прямий ефір на радіо. Через години дві-три
чарівник Лизанчук В. В. вже виступав на секційному засіданні в одній із аудиторій
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (де і проходила
наша конференція). Думаю, що енергія Василя Васильовича – чарівна!
Інший випадок: на пленарному засіданні професор Лизанчук В. В., виступаючи
з трибуни, дарує дві свої книжки і розповідає про те, що ще не все сказано про
українську мову, про те, як її – багатостраждальну – у вимученій польськими та
російськими ідеологічними батогами країні забороняли й мордували. Після виступу
професора Лизанчука В. В. був виступ мій. Пам’ятаю, що почав розповідати про
теоретичні підходи до вивчення соціальних комунікацій, а завершив … думками
про українську мову в сучасній Україні. Навіяв мої сумні думки палкий виступ
чарівника-професора Лизанчука Василя Васильовича.
По-третє, стверджую, що наукові праці колеги професора Лизанчука Василя
Васильовича мають широкий розмах думки і разом із тим прискіпливу точність у
деталях. Прикладом тут може бути багатолітня праця професора-чарівника, яку
він назвав ‘‘Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка’’. Мав високу
честь читати згаданий твір і навіть написати рецензію.
Варто зазначити, що патріотизм професора Лизанчука В. В. є взірцевим для
мене, і, як я зауважив раніше, його книги про важку долю розвитку рідної української мови не дозволяють мені спокійно спостерігати за тим, як плюндрують і
ґвалтують її нині. Мабуть, саме таке тендітне і тремтливе ставлення до своєї мови
дозволяє вирізнятися серед тих, хто брехливо йменує себе українцем. А й справді,
нині не слід зі зброєю в руках захищати право своєї мови на існування. Достатньо
тільки заявити про те, що ти є українським патріотом. Повірять! Або, якщо не повірять, не звернуть уваги на голос у пустелі. Професор Лизанчук Василь Васильович
не просто говорить, пише, втлумачує, розповсюджує інформацію. Він свято вірить
у те, що нас, українців, повинно бути більше, ми повинні міцно триматись один
за одного і вірити.
Ідеї Василя Васильовича, його поведінка, поради і завжди оптимістичний настрій, дійсно, схожі на чарівництво. Мало нині таких людей, таких вчених! Мало!
Дякую тобі, Господи, за щастя бути знайомим із професором-чарівником,
любим Василем Васильовичем!
Олександр Холод
Доктор філологічних наук, професор, завідувач
кафедри масової комунікації Інституту
журналістики Київського міжнародного
університету
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ВІДЗНАКИ ЗА СУМЛІННУ ПРАЦЮ
1. Спілка журналістів УРСР нагородила Дипломом 2-го ступеня В.В. Лизанчука
– переможця Республіканського конкурсу 1982 р. на кращий матеріал в
«Журналісті України».
2. За багаторічну активну методично-практичну допомогу місцевому радіомовленню
і з нагоди Дня преси Комітет по телебаченню і радіомовленню Львівської обласної ради народних депутатів нагородив 5 травня 1984 р. Почесною грамотою
В.В. Лизанчука – доцента Львівського державного університету імені Івана
Франка, члена громадської координаційної ради облтелерадіокомітету.
3. За успіхи в підготовці спеціалістів для народного господарства країни та у
зв’язку з 50-річчям Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР
нагородило 30 січня 1987 р. Почесною грамотою В.В. Лизанчука – кандидата
педагогічних наук, доцента кафедри теорії і практики радянської преси, доцента
Львівського державного університету імені Івана Франка.
4. З нагоди 50-річчя випуску першого номера газети «Червоний прапор» редакція міськрайонної газети «Червоний прапор» нагородила Почесною грамотою
В.В. Лизанчука 1 жовтня 1989 р.
5. За багаторічну сумлінну творчу працю на терені розвою української журналістики, присвяту своїх сил та енергії справі підготовки її молодих кадрів Секретаріат
Спілки журналістів України нагородив 1994 р. Грамотою В. В. Лизанчука – завідувача кафедри, професора факультету журналістики Львівського державного
університету імені Івана Франка.
6. За активну участь у військово-патріотичному вихованні допризовної молоді і військовослужбовців та з нагоди 5-ої річниці Збройних Сил України Міністр оборони України О. Кузьмук нагородив у грудні 1996 р. професора В.В. Лизанчука
Грамотою.
7. За вагомий особистий внесок у розвиток української журналістики, високу
професійну майстерність Указом Президента України від 6 червня 1997 р.
В. В. Лизанчуку присвоєно Почесне звання «Заслужений журналіст України».
8. За підсумками проведеного в 1998 р. Всеукраїнського творчого конкурсу
друкованих засобів масової інформації «Українська мова – мова державна»
Міністерство інформації України, Державний комітет України у справах національностей та міграції, Спілка журналістів України, Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка нагородили 17 лютого 1999 р. Дипломом і
першою премією В. В. Лизанчука – позаштатного автора періодичних видань.
9. За активну співпрацю та з нагоди 10-ліття видання редакція газети «Коломийський
вісник» 18 травня 2000 р. нагородила В.В. Лизанчука Почесною грамотою.
10. За віддану працю, знання, труд і зусилля, покладені в розбудову і закріплення
Української держави Президія Головної управи об’єднання бувших вояків українців у Великій Британії 16 вересня 2000 р. нагородила професора, академіка
В.В. Лизанчука Золотим хрестом заслуги 1 кляси і грамотою.
11. За значний здобуток у галузі науки і техніки Президія Академії наук вищої
школи України 26 грудня 2000 р. присудила В. В. Лизанчуку нагороду Ярослава
Мудрого і відзначила Дипломом лауреата нагороди Ярослава Мудрого.
12. Комітет у справах премії імені Івана Огієнка 26 березня 2001 р. присудив
В. В. Лизанчуку Огієнківську премію в галузі науки.
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13. Фонд Воляників-Швабінських при Фундації Українського Вільного Університету
в Нью-Йорку в 2001 р. нагородив професора В. В. Лизанчука дипломом і премією за твір «Завжди пам’ятай: Ти – Українець!» і цим висловив подяку авторові за цінний внесок до скарбниці української культури (Вручення відбулося
у дзеркальній залі Львівського університету 15 березня 2002 р.).
14. За сумлінну працю, вагомі здобутки в науковій і педагогічній діяльності ректор
Львівського національного університету імені Івана Франка 11 жовтня 2001 р.
оголосив професору факультету журналістики В. В. Лизанчуку Подяку.
15. За вагомий науковий внесок у дослідження історії та теорії української преси,
довголітню плідну співпрацю з Науково-дослідним центром періодики директор ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України 24 жовтня 2003 р. оголосив
В. В. Лизанчуку Подяку.
16. За багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки в науковій і педагогічній
діяльності ректор Львівського національного університету імені Івана Франка
24 вересня 2004 р. оголосив докторові філологічних наук, професорові, завідувачеві кафедри радіомовлення і телебачення факультету журналістики
В. В. Лизанчуку Подяку.
17. За вагомий особистий внесок у підготовку журналістської зміни Секретаріат
Національної спілки журналістів України у 2004 р. нагородив завідувача кафедри радіомовлення і телебачення, професора В. В. Лизанчука Почесною
Грамотою.
18. За монографію «Кайдани ще кують» Президія Академії наук вищої школи
України 17 грудня 2004 р. нагородила академіка В. В. Лизанчука Почесною
грамотою.
19. Секретаріат Національної спілки журналістів України в 2006 р. нагородив
В. В. Лизанчука Почесним знаком Національної спілки журналістів України.
20. За заслуги в розвитку інформаційної сфери Державний комітет телебачення і
радіомовлення України 23 травня 2006 р. нагородив В. В. Лизанчука відзнакою
третього ступеня.
21. З нагоди відзначення 150-річчя від дня народження видатного українського
мислителя, громадського діяча, письменника, національного генія Івана Франка
ректор Львівського національного університету імені Івана Франка 31 серпня
2006 р. нагородив В. В. Лизанчука ювілейною медаллю «150 років від дня народження Івана Франка».
22. За поданням правління Коломийського товариства «Просвіта» імені Тараса
Шевченка (Витяг з протоколу№7 від 3 липня 2006 р.), за активну наукову,
громадську і політичну діяльність Коломийська міська рада занесла прізвище
В. В. Лизанчука у Книгу шани м. Коломия.
23. За багаторічну сумлінну працю, вагомі здобутки в науково-педагогічній діяльності та вихованні висококваліфікованих фахівців ректор Львівського національного університету імені Івана Франка 28 грудня 2006 р. оголосив докторові філологічних наук, професорові, завідувачу кафедри радіомовлення і
телебачення факультету журналістики В. В. Лизанчуку Подяку.
24. За вагомий особистий внесок у справу українського національного відродження, розбудову та зміцнення Української держави Центральне правління
Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка 9 січня 2007 р.
нагородило В. В. Лизанчука медаллю «Будівничий України».
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25. За науково-публіцистичну працю «Творімо разом Україну!» Президія Академії
наук вищої освіти України 16 жовтня 2009 р. нагородила В. В. Лизанчука
Дипломом і другою премією у номінації «Монографія».
26. Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації
(№1599/0/510 від 28 грудня 2010 р.) В. В. Лизанчукові призначено стипендію в галузі наукової публіцистики.
27. За вагомий особистий внесок у збереження та розвиток гуцульської культури
Правління суспільно-культурного товариства «Гуцульщина» у Львові 7 травня
2011 р. нагородило В. В. Лизанчука відзнакою «Патріот Гуцульщини».
28. За ґрунтовні книги для утвердження української України, виховання свідомого покоління громадян на етнічних національно-державних засадах
Покутський фонд імені Леся Гринюка (м. Коломия) 24 серпня 2011 р. нагородив
В. В. Лизанчука Дипломом і Премією ім. Леся Гринюка.
29. Згідно з положенням про ювілейну медаль «Львівський національний університет імені Івана Франка» ректор Львівського національного університету імені
Івана Франка 4 жовтня 2011 р. нагородив В. В. Лизанчука ювілейною медаллю
за багаторічну працю на розвиток Університету.
30. За перше місце підручника «Журналістська майстерність» у конкурсі
«Найкращий підручник гуманітарного напряму 2010–2011 навчального року»
ректор Львівського національного університету імені Івана Франка 4 жовтня
2011 р. нагородив професора, завідувача кафедри радіомовлення і телебачення
факультету журналістики В. В. Лизанчука Грамотою і преміював.
31. За друге місце підручника «Психологія мас-медіа» у конкурсі «Найкращий
підручник гуманітарного напряму 2014 – 2015 року» ректор Львівського національного університету імені Івана Франка нагородив В.В. Лизанчука Грамотою
і преміював.
32. За вагомий внесок у розвиток національної освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди
350-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка Указом
Президента України від 10 жовтня 2011 р. В. В. Лизанчука нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
33. За бойову майстерність та відмінні показники під час стрільби зі стрілецької
зброї начальник Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
15 жовтня 2011 року вручив В. В. Лизанчукові Грамоту.
34. За успіхи в науково-педагогічній діяльності Президія Академії наук вищої освіти
України 5 листопада 2012 р. нагородила академіка В. В. Лизанчука Медаллю.
35. Президія Академії наук вищої освіти України 20 листопада 2012 р. нагородила
академіка В. В. Лизанчука медаллю «20 років АНВОУ».
36. За найкращу публіцистичну статтю в журналі «Дзвін» за 2012 рік редколегія
часопису в 2013 р. нагородила В. В. Лизанчука Дипломом лауреата літературної
премії імені Романа Федоріва.
37. За плідну співпрацю із Львівським національним аграрним університетом та
великий внесок у розвиток української науки, освіти та культури ректор аграрного університету в 2013 р. оголосив докторові філологічних наук, професорові,
завідувачеві кафедри радіомовлення і телебачення Львівського національного
університету імені Івана Франка, заслуженому журналістові України, академікові АН ВО України В. В. Лизанчуку Подяку.
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38. Секретаріат Національної спілки журналістів України 21 травня 2013 р. нагородив члена Спілки журналістів з 1966 р. В. В. Лизанчука Золотою медаллю
української журналістики.
39. За особливі заслуги в розвитку науки й освіти, підготовку наукових кадрів
вищої кваліфікації, довголітню науково-педагогічну та громадську діяльність
в Університеті Вчена Рада Львівського національного університету імені Івана
Франка 25 вересня 2013 року присвоїла В. В. Лизанчукові почесне звання
«Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана
Франка».
40. За значні внески у розвиток традиційної гуцульської культури, відновлення
народних традицій, любові до рідного краю Рада суспільно-культурного товариства «Гуцульщина» у Львові 31 січня 2015 р. нагородила В. В. Лизанчука
дипломом і медаллю «Гуцул року».
41. За вагомий особистий внесок у розвиток традиційної гуцульської культури та з
нагоди 25-річчя створення суспільно-культурного товариства «Гуцульщина» у
м. Львові управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської
обласної державної адміністрації нагородило 30 січня 2016 року В. В. Лизанчука
Грамотою.
42. За багаторічну наукову, педагогічну та журналістську діяльність правління
Львівської обласної організації Національної спілки журналістів України
6 червня 2016 р. нагородило грамотою В. В. Лизанчука – доктора філологічних наук, завідувача кафедри радіомовлення і телебачення, заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка, академіка
Академії наук вищої освіти України, заслуженого журналіста України, лауреата
Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка.
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