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ПЕРЕДМОВА

Т

ехнологічна революція відкриває перед сучасним суспільством безмежні можливості для різнобічного розвитку. У цьому процесі до найважливіших національно-духовних цінностей належать освіта, наука та інформація.
Конкурентноспроможним є і буде той фахівець, який опанував основи наук,
володіє новітніми способами виготовлення, передачі та сприймання інформації, усвідомлює, що людина не сяка-така планетарна особина, планетарний
громадянин, а конкретно-історична і національно-культурна індивідуальність.
Тільки таке розуміння глобалізації (жорсткої і невідворотної) – запорука збереження “цивілізованого обличчя” – людського, національного, культурного,
морального, духовного тощо.
Коли глобалізація стане корисною для всіх: великих і малих за чисельністю етносів, народів, націй, держав, можна сподіватися на здорове, добродійне
розмаїття світу, яке збережеться внаслідок повнокровного розквіту кожної
нації і держави; тобто пануватиме гуманістична формула: “Єдність через різноманітність”.
У такому контексті, на наш погляд, доцільно розглядати сферу діяльності засобів масової комунікації. Адже їхніми характерними особливостями є
мобільність, мультимедійність, інтерактивність, універсальність, багатофункціональність. Тому сучасний журналіст повинен володіти універсальними
професійними навиками. Це зумовлено інтеграцією різних засобів масової
інформації: преси, радіо, телебачення, інтернету.
Конвергенція найближчим часом може суттєво змінити систему засобів
масової інформації і комунікації, професійні підходи до підготовки журналістських матеріалів. Цифрові технології створюють передумови для нових
концептуальних взаємодій у системі засобів масової інформації, дають змогу
об’єднувати текстові, візуальні, аудіальні, аудіовузуальні, графічні, анімаційні
та інші елементи.
У науковому і журналістському середовищі по-різному називають редакції, які готують повноцінні матеріали, що поєднують у собі глибину газетної
аналітичної журналістики, емоційність відео, онлайнову інтерактивність тощо.
Є різні назви:“конвергентна редакція”, “мультимедійна редакція”, “об’єднана
редакція”, “інтегрована редакція”, але вони не змінюють глибинної сутності
підготовки універсального продукту для різних засобів масової інформації, не
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Передмова

применшують значення найголовнішого інструмента журналіста – Слова. Слово,
зображення, акустична характеристика події, що несуть доброчинну енергію,
– це хліб душі. Брудні слова, сфальшовані зображення, негативні звуки – це
отруйний бур’ян. Тому зі словом, зображенням (картинкою), шумами треба поводитися так, щоби допомагати читачам, глядачам, слухачам збагнути істину.
Курс “Психологія мас-медіа” в органічному поєднанні з іншими журналістикознавчими дисциплінами, які вивчають студенти, спрямований на
опанування ними психолого-педагогічних засад світоглядно-інтелектуального,
мовно-історичного, морально-духовного, національно-громадянського функціонування засобів масової інформації. Адже покликання українського журналіста
– служити Україні, Правді, Свободі. Для цього він має бути і професійним
репортером, і глибоким аналітиком, і моральним мислителем. Справжній професіоналізм поєднує ці важливі якості, їх не можна протиставляти.
Із дотриманням вимог навчальної програми у підручнику осмислено психологічні аспекти особистісної та масової комунікації, розкрито психологію
медіавиробництва і медіасприймання, проаналізовано особливості психології
журналістської творчості, психологію особистості журналіста, окреслено вимоги до свободи слова і відповідальності журналіста, схарактеризовано методику
формування індивідуальної і громадської думки, психологію толерантності у
професійній діяльності журналіста, привернуто увагу до психологічних аспектів
інформаційної безпеки України.
Опубліковані в підручнику студентські матеріали створюють передумови
для осягнення їхніми майбутніми молодшими колегами не лише моральнопсихологічних таємниць журналістської творчості, а й розширення світоглядного горизонту, формування національно-патріотичного переконання,
розуміння толерантного плюралізму думок, суджень, підходів щодо оцінки
суспільно-політичних процесів, міждержавних відносин, осмислення різноманітних важливих фактів, подій, явищ, виявлення певних поглядів і позицій.
Безперечно, до публікацій можуть бути слушні зауваження, адже студенти ще
на шляху до високого журналістського професіоналізму. Вони вчаться готувати такі матеріали, які би зачіпали сумління людей, пробуджували гордість за
український народ, утверджували у свідомості національні ідеали та цінності
– Бог, Україна, Свобода.
Після кожного розділу подано запитання для самоконтролю, завдання для
самостійної роботи, список рекомендованої літератури. Методика проведення
лабораторних занять передбачає ознайомлення з газетними публікаціями, телеі радіопередачами, їхнє обговорення, рецензування, що сприятиме виробленню
навиків осмислення та оцінювання журналістської практики.
Опанувавши матеріал підручника “Психологія мас-медіа”, студенти набудуть теоретичних знань із психології медіавиробництва, медіасприймання та
вмінь з психологічних засад журналістської творчості. Це стане передумовою
національно-громадянської позиції щодо організації функціонування засобів
масової інформації, забезпечення інформаційного суверенітету України, відсічі
антиукраїнській інформаційній агресії, утвердження української духовнокультурної ідентичності.

Розділ 1
ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ОСОБИСТІСНОЇ ТА МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

П

сихологія мас-медіа (від грецьк. psychе – душа, logos – слово,
вчення) – це порівняно молода наукова галузь психології.
Вона вивчає закономірності, розвиток і форми психічної діяльності
(психіки) живих істот, а також особливості характеру, психіки.
Психіка – це функція мозку, його здатність відображати об’єктивну
дійсність у вигляді відчуттів, думок та інших суб’єктивних образів
об’єктивного світу. Психіка має пізнавальні, мотиваційно-аффективні,
операціональні, особистісні властивості.
Одне з головних завдань загальної психології – найповніше описати
і пояснити переживання, поведінку людини, а також проаналізувати
умови виникнення і зміну тієї поведінки.
Отже, психологія мас-медіа вивчає переживання і поведінку як
працівників засобів масової інформації, тобто “виробників”, “творців”
журналістської продукції, так і її “споживачів” – реципієнтів, тобто
читачів, слухачів, глядачів.
Наголосимо, що�������������������������������������������������
в
������������������������������������������������
центрі уваги психології мас-медіа – медіакомунікація і вплив ЗМІ на поведінку людей у суспільстві.
Комунікація (від лат. communi�����������������������������������
k����������������������������������
o – спілкуюсь з кимось) – це спілкування, передача інформації. У філософії екзистенціоналізму і персоналізму – спілкування, у процесі якого самотня людина відкриває себе
іншій, між ними налагоджується інтимний духовний зв’язок. Комунікація є вищою формою психологічного зв’язку між людьми.
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Тобто під комунікацією розуміють зв’язок, взаємодію двох систем,
під час якої від однієї системи до другої передається сигнал, що несе
інформацію. Під час взаємодії людей комунікація отримує новий якісний зміст.
Заначимо, що у психології комунікації більшість сучасних спроб
описати і пояснити феномен “комунікація” ґрунтується на моделі американських дослідників Шеннона і Вівера, яку вони запропонували
ще 1949 р.: “Повідомлення – Сигнал – Сприйнятий сигнал – Повідомлення”.

Модель комунікації Шеннона і Вівера

Будь-який комунікативний процес складається з трьох компонентів:
– комунікатор, тобто той, хто говорить і повідомляє інформацію
(суб’єкт повідомлення);
– реципієнт або аудиторія, тобто ті, кому говорять і повідомляють
інформацію (об’єкт повідомлення), і які її сприймають;
– повідомлення, тобто, що саме говорять, сама інформація.
Відповідно до цієї тріади комунікацією вважають і те, коли інформацію передають тільки в одному напрямі. Тому важливо знати, як
об’єкт сприймає цю інформацію, тобто реагує на неї (про психологію
медіасприймання йдеться в одному з наступних розділів). Отже, читання газет, слухання радіо, перегляд телевізійних передач – це процес
односторонньої комунікації.
Нині масовою комунікацією прийнято називати переважно односторонній потік соціально значущих повідомлень, адресованих порівняно
анонімній, численній й різнорідній аудиторії. Психологи розглядають
цей процес (а масова комунікація є власне процесом, а не сукупністю
певних текстів, відеозображень чи засобів) як доцільно і цілеспрямовано
організоване систематичне поширення підготовлених повідомлень серед
роззосереджених аудиторій із застосуванням технічних засобів тиражування (преса, радіо, телебачення, кіно, відео, інтернет тощо).1 Доцент
І.М. Лубкович слушно застерігає, що, сприймаючи це визначення,
1
Лубкович І. Соціальна психологія масової комунікації : [підруч. для студ. ф-тів
та від-нь журналістики] / Ігор Лубкович. – Львів : ПАІС, 2013. – С. 147.

Психологічні засади особистісної та масової комунікації
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варто мати на увазі важливе уточнення: потік інформації – зазвичай
односторонній, однак обмін інформацією – взаємний.
Ґрунтуючись на моделі комунікації Шеннона і Вівера стверджуємо,
що особливим предметом дисципліни “Психологія мас-медія” є: а) психологія медіавиробництва, яка вивчає переживання і поведінку, тобто
творчий процес “відправника” повідомлення, його світоглядно-громадянську позицію, морально-етичний рівень професіоналізму, правдивість переданої інформації; б) психологія медіасприймання, що охоплює
вплив ЗМІ на психологічний, політико-ідеологічний стан людей, їхні
знання, компетенцію, переконання і ставлення до навколишнього світу,
своєї держави, мораль і духовність, національну гідність і патріотизм,
рівень агресії, розв’язання актуальних проблем у суспільстві тощо.
Розрізняють індивідуальну (міжособову) і масову комунікацію. Інтернет важко зарахувати до класу індивідуальної або масової комунікації. Якщо радіостанції, телевізійні канали або редакції газет розповсюджують свої матеріали і через інтернет, то йдеться про класичну масову
комунікацією. Відповідно, інтенсивний обмін інформацією електронною
поштою між двома особисто знайомими і взаємозв’язаними людьми
однозначно є прикладом опосередкованої індивідуальної комунікації
(індивідуальної медіакомунікації). Ці дві форми використання інтернету можна вважати найяскравішим прикладом індивідуальної і масової
комунікації за допомогою інтернету.
Професор В.В. Різун так розрізняє міжособове (індивідуальне) спілкування і масову комунікацію: “Особистісне спілкування більшою мірою
діалогічне, спрямоване на формування особистісних структур співбесідника, проте і воно може включати форми маніпуляції, емоційного
навіювання, бути монологічним, нав’язливим, упередженим тощо. Так і
масове спілкування має свої та ймовірнісні характеристики. Воно монологічне, має суб’єктивно-об’єктивну спрямованість, часто директивне,
має агітаційно-пропагандистський характер, включає форми маніпуляції, емоційного навіювання тощо. Проте масове спілкування може
включати й діалогічні форми, набувати ознак суб’єктивно-суб’єктивного
спілкування, тобто перетворюватися на спілкування з демократичними
засадами.”1
Інформація, незважаючи на відсутність у ній зримої оболонки,
є чи не найголовнішим стратегічним товаром. Вона здатна тримати
людину під контролем, впливати на її психіку, стимулювати мислен1
Різун В. В. До постановки наукової проблеми про особливий статус медіакомунікацій
(масового спілкування) в системі соціальних комунікацій [Електронний ресурс] // [Нау
кова сторінка професора Володимира Різуна]. – С. 1 / Інститут журналістики : [сайт] –
К., 2012. Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/Books/Do_postanovky_problemy.
pdf (14.01.2014).
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ня, дії, вчинки. За допомогою ЗМІ можна цілеспрямовано змінювати
свідомість і поведінку чималого загалу людей. Тривалий час російські
засоби масової інформації тотально обдурюють, обовванюють громадян
своєї країни, а також вздовж і впоперек “прострілюють” брехнею, наклепами інформаційний простір України. Козирною картою московської
пропаганди є нацизм, фашизм, “оголтелый украинский буржуазный
национализм”, “бандеровщина”, які, мовляв, загрожують російській
державі, як це робили колись мазепівці, петлюрівці.
Кінцевою метою маніпулювання інформацією є формування індивідуальної і масової свідомості до такого стану, коли подальша поведінка
та алгоритм дій відповідають поставленим завданням. Найважливішою
умовою успішної маніпуляції “є руйнування психологічного захисту
людини, тих засад, на яких тримається його здатність до критичного
сприйняття інформації”1.
Зазначимо, що реальність і медіареальність, як і причини нівелювання дійсності під тиском толерантності (“усе, що з’являється перед
очима, сприймається як справжня реальність, а за екраном чи монітором
нічого не існує”2 чи “бути – значить бути показаним по телевізору”3), – не
мають однозначних підходів науковців до першопричин цих явищ. Про
наявність “псевдооточуючого середовища”4, створеного ЗМК, стверджував У. Ліппман. Учений чітко розумів його місце поряд з реальністю й
наголошував, що не на події цієї емпіричної реальності реагують реципієнти, а на їхнє відображення у медіа. Цілком зрозуміло, що журналістське відображення реальності – не тотожне самій реальності. Сучасники
У. Ліппмана розвинули його погляди на взаємозв’язки зазначених контентів, чітко усвідомивши місце медіареальності в повсякденній роботі
представників поля журналістики. Поява ж телебачення наділила це субполе своєю специфікою: “Демонстрація реальності за допомогою телевізійної камери та режисерського монтажу, хай навіть цілком нейтрального,
зовні позбавленого авторського підтексту, є змодельована реальність”5.
Подальші дослідження показали, що медіа від відображення реальності переходять до конструювання та створення гіперреальності.
Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием / С. Кара-Мурза. – К. : Оріяни. – С. 191.
Грицанов А. А. Жан Бодрийяр / А. А. Грицанов, Н. Л. Кацук. – Мн. : Книжный
Дом, 2008. – С. 118.
3
Бурдье П. О телевидении и журналистике : пер. с фр. Т. Анисимовой и Ю.�����
 ����
Марковой / П. Бурдье ; Отв. ред. и предисл. Н. Шматко. – М.: Фонд научных исследований
“Прагматика культуры”, Институт эксперементальной социологии, 2002. – С. 25.
4
Липпман У. Общественное мнение : пер. с англ. Т. В. Барчуновой / У. Липпман.
– М. : Институт Фонда “Общественное мнение”, 2004. – C. 44.
5
Арутюнова Н. В. Образ реальности на телеэкране и избирательный процесс /
Наталья Арутюнова. – М. : Социум, 2003. – С. 27.
1
2
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На цьому наголошував Ж. Бодрійяр. Зокрема, він запропонував кількаступеневу еволюцію образів через призму їхнього співвідношення з
реальністю. На першому етапі образ просто відображає реальність, на
другому – спотворює дійсність, на третьому маскує відсутність реальності, а на четвертому – стає симулякром, який існує сам собою. На
його думку, реальності більше немає, її замінила гіперреальність, яка
виникла за допомогою симулякрів – маскувань реального. Науковець
закликає не плутати симулякр з феноменом ірреального – він ніколи
не може бути замінений реальним, а “лише замінитися всередині самого себе”1.
Концепція Ж. Бодрійяра розкрила віртуальний характер сучасної
реальності: вона полягає у створенні ефекту реальності, яка виробляється образами реального. “Інформаційна революція, про яку так багато
пишуть в останнє десятиліття, <...> полягає не стільки в тому, що в
сучасному суспільстві з’явились абсолютно нові інтерактивні ЗМК, які
змінили й ще змінять тип міжособистісного спілкування, скільки в
тому, що їх поява здатна вплинути на переміну якості самого суспільства. При цьому віртуальна реальність перестає бути напівказковою і
стає реальнішою за будь-яку дійсність”2, – зазначила Н. Габор.
Про “реальну віртуальність” стверджує американський науковець
М. Кастельс, зокрема, що медіа не лише передають повідомлення, а й
самі також абсолютні й усеосяжні, що немов убирають увесь людський
досвід, упливаючи на глядачів, як сам цей досвід: “Сама реальність
(тобто матеріальне/символічне існування людей) повністю схоплене,
повністю занурене у віртуальні образи, у вигаданий світ, світ, у якому
зовнішні відображення знаходяться не просто на екрані, через який
передається досвід, але самі стають досвідом”3.
Отже, людина відчуває на собі вплив засобів індивідуальної (міжособової) і масової комунікації. Проте вплив ЗМІ на окрему людину,
тобто на мікрорівні індивіда, варто аналізувати тільки з урахуванням
впливу на неї макроструктур (культурних, національних, політичних
та ін.) та мезоструктур (сімейних, професійних, навчальних та ін.).
Євген Сверстюк, розмірковуючи про сучасний творчий процес в
Україні, дійшов висновоку, що зараз дуже багато людей, які вміють
1
Грицанов А. А. Жан Бодрийяр / А. А. Грицанов, Н. Л. Кацук. – Мн. : Книжный
Дом, 2008. – С. 156.
2
Габор Н. Постмодернізм-постжурналізм-постреальність [Електронний ресурс] /
Наталія Габор. – Режим доступу: ��������������������������������������������������
http����������������������������������������������
://�������������������������������������������
www����������������������������������������
.���������������������������������������
lnu������������������������������������
.�����������������������������������
edu��������������������������������
.�������������������������������
ua�����������������������������
/����������������������������
mediaeco��������������������
/�������������������
zu�����������������
rn���������������
al�������������
/������������
N�����������
1/���������
Mediaphilos/gabor.htm. – Назва з екрана.
3
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура /
М. Кастельс / Пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. – М. :  ГУ ВШЭ, 2000. –
С. 351–352.
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писати, а до того ж досягли певного рівня ментального розкріпачення,
мають силу, але не мають вистражданої ідеї. Вони не знають, про що
писати, бо не мають глибокої віри, яка завжди надихала людей. Тобто
бракує справжньої духовної опори і це стосується багатьох українських
ЗМІ. Тому на факультеті журналістики Львівського національного
університету імені Івана Франка значну увагу приділяють психології
журналістської творчості та психології сприймання журналістських
матеріалів.
Методика опанування студентами дисципліни “Психологія масмедіа” передбачає аналіз, осмислення газетних публікацій, теле- та
радіопередач. Подаємо окремі роздуми студентів про засоби масової
інформації України, які вони писали у жовтні-листопаді 2011 р.


“День” духовно об’єднує Захід і Схід України
Газета “День” привертає увагу масштабної аудиторії своїми глибокими,
осмисленими, фаховими матеріалами, мотивує, закликає до активних дискусій, викликає ініціативу. Цю газету читаю систематично. Чому?
По-перше, це видання вчить свого читача мислити. Професіонали, які
докладають зусиль до виходу газети, не лише об’єктивно висвітлюють широкий спектр проблем сучасності. Матеріали “Дня” відзначаються глибокою
осмисленістю та аналітичністю. Невід’ємною їхньою ознакою є розгорнуті
коментарі фахівців у різних сферах політики,науки,культури тощо. Це допомагає читачам успішно ідентифікувати сучасні події суспільного життя.
По-друге, роблячи акцент на подіях, що безпосередньо стосуються
України, газета “День” не обмежується загальнодержавним рівнем. Фахівці
видання намагаються зачепити, наскільки це можливо, проблеми світового
масштабу. Часто подають коментарі міжнародних експертів. Завдяки цьому
Україна має змогу ознайомитися з досвідом іноземних колег, дізнатися,
якої про неї думки у світі. Видання виходить трьома мовами: українською,
англійською, російською.
По-третє, безперечним плюсом “Дня” є виховання у своєї аудиторії історичної пам’яті, шанобливого ставлення до минулого. Завдяки публікаціям
рубрик “Україна Incognita”, “Історія та “Я”, “Спадщина”, “Дата”, “Особистість” український мислячий читач має змогу відкрити таємницю численних
білих плям в історії Батьківщини, дізнатися чимало цікавого про визначні
дати минувшини рідної землі, знамениті та маловідомі постаті, які творили її
майбутнє. До того ж, видання ніколи не нав’язує думки, не навішує ярликів,
кого вважати героєм, а кого – зрадником. Цим самим робить свій внесок
у духовне об’єднання Заходу і Сходу України. Газета допомагає українцям
досягти самоусвідомлення як потужної європейської нації.
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По-четверте, мене тішить соціальний оптимізм цього видання. У наш
час, коли засоби масової інформації рясніють зливою негативних новин та
невтішних прогнозів, газета “День” з надією дивиться в майбутнє.
По-п’яте, врівноваженим та розсудливим настроєм матеріалів видання вчить своїх реципієнтів розважливості. Навчає не втрачати рівноваги у
сучасному неспокійному світі.
По-шосте, мені імпонує “День” тому, що це видання вчить відрізняти
справжнє мистецтво від масового. Завдяки рубриці “Рецензії, огляди,
анонси програм і фільмів тижня” я маю змогу чітко розставити для себе
пріоритети: з якими культурними явищами варто ознайомитися, а які лише
змарнують дорогоцінний час.
По-сьоме, я не можу не згадати про оформлення видання. Особливої
уваги заслуговують фотоілюстрації газети “День”. Виконані найкращими
українськими фотомайстрами, вони є не лише вдалим доповненням до
текстових матеріалів. Це справжні витвори мистецтва фотографії. Так тонко
передають настрій зображуваного, так вдало передають характер!
По-восьме, безсумнівною перевагою газети “День” є постійний зворотний зв’язок з аудиторією. На шпальтах видання відбувається активне
спілкування редакції видання зі своїми читачами. Вони мають змогу висловити думку щодо тих чи інших публікацій, розповісти, як медійні матеріали вплинули на їхню свідомість, поділитися життєвим досвідом, врешті,
розповісти про наболіле.
По-дев’яте, привертають увагу зустрічі редакції зі своїми читачами.
Мені двічі пощастило побувати на прес-конференції з головним редактором
“Дня” Ларисою Івшиною. Вона справила враження високоінтелектуальної,
інтелігентної людини, яка чудово знає свою справу і відповідає за зміст
видання. Це вселяє у читача довіру до газети.
Пані Лариса під час активного діалогу з аудиторією вжила фразу “Ми
засиділися на краю лавки у власній хаті”. Пора діяти, еволюціонувати самим
і змінювати свою державу!
По-десяте, своїми високими стандартами роботи газета “День”
є виданням європейського рівня. А це, погодьтеся, додає авторитету
Україні.
Називаю декілька матеріалів з газети “День”, які справили на мене
найбільше враження. Це стаття Сергія Грабовського “Чи варто доторкатися до депутатської недоторканності”, публікація Ігоря Сюндюкова та
Артема Жукова “Прозріння Івана Лисяка-Рудницького”, матеріал Ігоря
Лосєва “Хто кого намагається відмити?” (про висвітлення у медійному просторі загибелі лівійського диктатора Муамара Каддафі), публікація
Вікторії Скуби “Чи здатна влада почути голос журналіста?”. Отож,
газета “День” завдяки своїм високоякісним різноплановим аналітичним
матеріалам, стійкості та послідовності щодо захисту українських позицій є
моїм надійним Другом і Порадником.
Марія Думич
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Із “Днем” я вчуся полемізувати
Газета “День” сприяє формуванню мого світогляду. Згадаю лише про
один матеріал, який виявився для мене знаковим, – це стаття Петра Кралюка “Феномен Степана Бандери”. У багатьох газетах можна прочитати, що Бандера зовсім не герой, а в деяких цю думку подають так, що
змушують читача сумніватися в достовірності цієї інформації. Оскільки ця
постать давно мене цікавила, я досі радію, що натрапила на матеріал
професора Кралюка. У цій аналітичній статті глибоко осмислено все життя провідника ОУН, подано відповіді на запитання, чи був Степан Бандера терористом, яким був його шлях до слави. Усе це дає змогу читачеві
сформувати власну думку про українського патріота Бандеру на достовірних судженнях і фактах.
Десь через два місяці після прочитання матеріалу мені довелося
полемізувати в соціальній мережі зі своїм другом з Донецька щодо цієї
постаті. І та інформація, яку я прочитала в газеті, дуже допомогла мені
в дискусії переконати опонента. Після цього випадку я вже не купувала
газету вроздріб, а передплатила її.
Марія-Ірина Труш

Починаю свій тиждень з “Українського тижня”
Про смаки не сперечаються. Саме тому кожен сам вибирає для себе
“інформаційний заклад”, кухню і меню. Когось більше влаштовують політичні
новини, а комусь до снаги – культурні. Хтось їх “запиває” повідомленнями
про спортивні рахунки, а хтось – прогнозами погоди.
Я, наприклад, за інформаційними делікатесами звертаюся до журналу
“Український тиждень”. Чому? “Український тиждень” – це видання загальноукраїнське, теми його охоплюють щось більше, ніж моє місто і навіть
моя область, – ідеться там про мою Державу. Це – видання, створене для
українців їхньою мовою, українською. “Український тиждень” – якісний
журнал як у плані якості паперу та друку, так і стосовно того, які матеріали
“на смак”. Його меню досить велике, вибір широкий, але зважаючи на те,
що я не інформаційна вегетаріанка, то “м’ясо”– політика мене цікавить
найбільше. Кожен читач знайде собі щось до вподоби: економіка, культура,
світ і т.п. Інгредієнти, тобто інформація, завжди свіжі.
Матеріали насичені і багаті. Вони розгорнуті, кожну проблему автори
розглядають з усіх сторін, намагаються найповніше донести її до читача.
Журналісти знають свою справу, подають “страву” цікаво і несухо. Їхні
аналітичні матеріали довго тримають увагу, захоплюють авторськими судженнями і вдало підібраною лексикою. Здебільшого статті висвітлюють
суспільно важливі теми, тому це видання стає для читача “рідним” і завойовує любов серед людей завдяки своїй небайдужості до нашого життя.
Також хочу зазначити, що приправи вибрані вдало – у статтях можна
натрапити на численні гострі епітети, слова іншомовного походження, які
досить екзотично виглядають у тексті, влучні порівняння, нестандартні
метафори та дозовану іронію.
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Незважаючи на те, що нібито назва “Український тиждень”, як на мене,
мала б передбачати переважання інформаційних текстів над аналітичними,
проте вдосталь є перших і других. Других, на мою превелику втіху, навіть
більше. Карикатури, малюнки і фотографії чудово гармоніюють із матеріалами на сторінках журналу.
Мене приваблює зручний формат. Важко не погодитися з тим, що
глянцеві сторінки приємно (“апетитно”) пахнуть, значно зручніше перегортати одна за одною, аніж морочитися з газетами формату А2 чи А3, не
розуміючи, де початок, а де кінець. Звісно, газети і журнали – це різні речі
і “способи приготування” у них теж різні. Проте варто наголосити, що ніша,
де б мали “тіснитися” і боротися за прихильність читача загальнополітичні
журнали українською мовою, досить простора, в той час, де панують російськомовні, – не продихнути.
Всі ми, люди, грішні. І я, як людина, теж грішила – і в чужі тарілки заглядала і навіть з них пробувала. І хоч, кажуть, що в сусіда трава зеленіша,
я все-таки залишилася на своєму “подвір’ї”. Хоча заради справедливості
хотіла б все ж перерахувати кілька недоліків, які змушують мене заглядати
у “сусідні кафе”, тобто, видання.
По-перше, наукове тло матеріалів, діаграми, професійна лексика, статистичні дані та численні таблиці, якщо чесно, занадто часто з’являються
на сторінках, переобтяжуючи матеріали цифрами і термінами. Без сумніву,
це чудово, що багато з матеріалів змушують мене погортати тлумачний
словник, але інколи незрозумілих слів є справді забагато.
По-друге, хоча ціна видання на тлі інших журналів дуже справедлива,
але не треба забувати, що про політику пишуть і в газетах, які можна придбати кілька разів упродовж тижня і при цьому заплатити менше, аніж за
один екземпляр “УТ”.
По-третє, співвідношення тем в “Українському тижні” – приблизно 85%
політики, економіки та 15% культури. І якщо такі пропорції можуть привабити прихильників пріоритетних у журналі тем, то багато інших людей у
виданні знайдуть мало цікавого про те, чим захоплюються вони.
Підсумовуючи, скажу: незважаючи на незначні недоліки журналу, про
які йшлося вище, мій інформаційній апетит видання “Український тиждень”
абсолютно задовольняє.
Христина Калин

Чому я не читаю “Газету по-українськи”
Тижневик “Газета по-українськи” – влучний приклад ЗМІ, яке своїми
публікаціями зневажає та ігнорує інтелект українців, їхні моральні засади та психологічні потреби. Адже як по-іншому можна пояснити те, що
в багатосторінковому виданні більшість матеріалів несе в собі негатив
щоденних трагедій, побутові поради або ж дратівливі подробиці з життя
знаменитостей?
Моя бабуся передплачує цю щоденну газету, аргументуючи свій вибір
“цікавою інформацією”. Можливо, для пенсіонерів, які не будуть читати

14

Розділ 1

ділове видання “Коментарі”, така газета приваблива завдяки насиченості
буденними новинами та корисними порадами, але не для мене і більшості
молоді. “Газету по-українськи” освіченим і бодай трохи розумним людям
читати важко.
Сторінки цього видання рясніють замітками, репортажами та інтерв’ю,
які описують нещасні пригоди, людські драми, фатальні випадки і т. п.
Публікації такого характеру нічого хорошого не передбачають, гнітять читача і не спонукають до вирішення якихось суспільно-важливих проблем.
Прочитавши матеріал на зразок “Троє безпритульних учаділи на смітнику”
(п’ятниця, 6 травня 2011 року, № 64), або “Керівника Фонду страхування
вбили на порозі квартири” (п’ятниця, 10 червня 2011 року, №83), розумію,
що такі матеріали не лише викликають внутрішній неспокій, псують нерви
та тиснуть на психіку, а й пропагують насильство.
Візьмемо до прикладу матеріал про те, як “В Одесі шукають маніяка”
(28 жовтня 2011 року, №158), в якому журналіст детально описує, де саме,
як і в якому вигляді висіла жертва на гілці. Я, як людина з нормальною
психікою, сприйняла це все з відразою й острахом, але ж не заборониш
читати газету агресивним чоловікам або обділеним увагою підліткам…
Матеріали негативного і насильницького змісту можуть мати різний
вплив на окремі групи суспільства, і тут потрібно бути вкрай обережним,
бо газету може взяти почитати навіть дитина.
Будь-яке видання всеукраїнського масштабу є прикладом чистої української мови, чого не скажеш у контексті розмови про “Газету по-українськи”.
Теоретично потрібно неспотворено подавати пряму мову інтерв’ювованого,
проте, хіба важко збагнути, що передозування сленгами, росіянізмами, діалектизмами та жаргонізмами дратує освічену частину населення, робить
людей, які дають коментарі, посміховиськом для читачів?
Розглянемо такий витяг із репортажу “Намети за Тимошенко стоятимуть
до зими” (14 жовтня 2011 року): “Через них у нас 20 процентів лічного состава звільнилося. Це ж надоїдає кожен день о 5.45 вставати…”
Як це мають розуміти пенсіонери або школярі? Звичайно, вони подумають, що все написано правильно, бо це ж “газета пише”! Мені неприємно читати “невідредаговані” матеріали, бо вони нав’язують примітивне
мислення, безграмотність. Що тут вже й казати про невтішний вплив цього
“живого слова”, її антимісію для українського народу, який і без того не
досконало знає свою мову.
Іван Огієнко писав, що преса, як і література, має обов’язок пропагувати літературну українську мову, щоб люди могли черпати із прочитаного
корисне для свого розуму. У випадку з досліджуваним виданням годі й
згадувати про інтелектуальну насолоду, бо, окрім господарських порад чи
“просвітницьких” матеріалів на тему здоров’я, черпати цілющу речовину
для мозку немає звідки.
Невже, щоб втримати увагу аудиторії, необхідно подавати на половину
шпальти фото оголеної жінки? Це зачіпає тему не лише дискримінації, а й
аморалізації читачів. У номері за 4 вересня 2009 року “Газета по-українськи”
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подає велике фото голої дівчини на карнавалі у Лондоні до рубрики “Світ”.
Окрім світлини, мене неприємно вразило те, що сам текст набагато менший
від вульгарної картини.
У мене виникає питання, якого ефекту прагнули цим досягти журналісти? Невже немає більше новин для рубрики про світові події? Таких
прикладів, на жаль, багато на сторінках цього видання. Можна легко простежити, що в кожному випуску газети є яскраві фото, які принижують
жінок, пропагують секс, розпусту.
Мушу зауважити, що шпальти “Газети по-українськи” славляться не
лише цим, але також замітками про гулянки й марнотратство відомих людей, подробиці їхнього приватного життя. Звичайно, є люди, яким цікаво
це читати, але, як на мене, писати про те, як “Андрій Воронін захворів на
пневмонію” (14 жовтня 2011 року) є вкрай неетичним і, зрештою, кому це
потрібно?
Аморальність полягає в тому, що газета маніпулює свідомістю читачів,
збуджує емоції до негативу. Отже, я не бачу потреби читати газету, яка
нівелює значущість людських почуттів, вражень, інтелектуальні можливості.
Мене дратує інформаційне наповнення “Газети по-українськи”, яке нічого
корисного не віщує, крім того, навіює погані думки, злість та відчай.
Аби вкотре аргументувати своє категоричне “ні” цій газеті, спробую
навести безперечні зразки матеріалів, у заголовку яких використовтані
слова, пов’язані зі смертю, в одному випуску за 6 травня 2011 р.: “Євгена
Савіцького викопали з могили”, “Повз труну проїхали 100 людей”, “Тепер
на кладовищі людей більше, ніж у селі”, “П’ять вазонів троянд стоять на
могилі Георгія Кірпи”, “Табачника зарубали перед поминками” та ін. Мене
здивував такий концентрат “смертного” – хіба не можна скласти бодай
оптимістичніший заголовок? Розумію, працюючи журналістом, доводиться
писати і про погане, але ж у не такій кількості і не так!
Моя критична оцінка цього видання не є безпідставною і, очевидно,
не єдиною. Читати “Газету по-українськи” – означає для мене зіпсувати
собі настрій, принижувати себе до рівня “неосвічених”. Тому, як майбутній
журналіст, я відмовляюся від згубного впливу такого ЗМІ. Однак мені ця
газета служить хорошим прикладом, як не треба писати, що навряд чи
підтвердять українці-нежурналісти.
Ірина Матвіїшин

Чому я не дивлюся “Файну Юкрайну”
Україна – вона гарна. Файна, можна й так сказати. Однак чомусь у
першому українському гумористичному скетч-шоу “Файна Юкрайна” Батьківщина виглядає не такою вже хорошою. Ні-ні, од співати нам не треба.
Але б хотілося відчувати любов до України, а не суцільне висміювання.
Пам�����������������������������������������������������������
’����������������������������������������������������������
ятаю старт “Файної Юкрайни”. То була бомба. По-перше, ніхто нічого подібного ще не робив. Тож Притула і Молочний (актори шоу)
стали мало не першовідкривачами на теренах вітчизняного телебачення.
Люди прикипіли до екранів, регочучи з наївних і смішних героїв “Юкрайни”.
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Суржик додавав гумористичного ефекту. Та й сюжети були доволі цікаві,
життєві. Після занудних російських серіалів то було щось незвичне. Та ще
й наше, українське. Я також була однією з “поціновувачів таланту” авторів
скетчу, і сміялася разом із країною.
Та й загалом ідея непогана. Показ українських реалій через призму
гумору. Сміхом подолаємо негаразди – таке собі псевдогасло шоу. Однак,
якщо придивитися, замість викорінення недоліків сміх сприяв іншій меті:
показу українців як якоїсь недолугої отари, яка тільки те й робить, що хитрує та норовить, аби вкрасти чи випити.
Початок шоу зроблений якісно, не маю претензій. Цікава музика,
вступ стилізований під український дизайн. Потім диктор ідеальним голосом каже: “Тут (у Файній Юкрайні – А. Р.) живуть найкрасивіші жінки,
найсильніші чоловіки та наймудріші у світі політики”. І замислюєшся – це
всерйоз, чи іронія? Бо політики у нас явно не “наймудріші”. Виходить,
іронія. Значить, і жінки в нас не найгарніші, і чоловіки не найсильніші. Такі
собі посередності. Якщо ж не іронія, то вступ взагалі суті немає. Отака-от
нерозгадана таємниця.
Далі – набір скетчів (коротенькі сюжети про різних героїв). Почнімо з
того, що майже усі герої балакають суржиком (за винятком геїв-націоналістів, що володіють українською, та продюсера Валентина і Савви Шустрого,
повністю російськомовних). Непогане узагальнення. Оскільки автори шоу
називають своє дітище народним – таким, що відображає життя українців,
то значить ми – така малограмотна нація, що навіть мовою своєю розмовляти не може. Мусимо “позичати” словечка в сусіда, аби виразити власні
емоції.
Суржик використано з гумористичним ефектом, однак невже для того,
аби розвеселити українців, ми мусимо нівечити, спотворювати нашу мову?
Таке каліцтво “язика” показує непрофесійність авторів. Однак більшість
українців радо переглядають випуски “Юкрайни”, навіть не помічаючи, як
вони ганьблять українську мову та самих себе.
Наступні сюжетні лінії відштовхують від перегляду найбільше. До прикладу: найпопулярніші герої “Юкрайни” – Марічка й Антон, закохана парочка, що живе у селі коло Жашкова (Черкащина). Антон – “успішний
бізнесмен”, має “ларьки” курей-гриль. Він щоденно читає Марічці, своїй
сільській дівчині, свої “стіхі.
Отака-от пара. Ці герої, які здобули найбільшу популярність серед
українських глядачів (коронна фраза Антона “Багіня!” стала крилатою),
є водночас нашою найбільшою ганьбою. Вслухаймося у діалоги. Антон
“пестливо” називає Марічку кобилою, а вона у відповідь заплющує очі на
його “бухання”. Це – висміювання молодих закоханих українців. І це лякає.
Невже для нас є типовою така поведінка – зневага партнерів, алкоголізм,
обмеженість, неграмотність. Якщо так – то, звичайно ж, “Файна Юкрайна”
– саме те, що треба. Однак я вірю, що ми вищі за ці примітивні жарти. Тому
я не дивлюся “Файну Юкрайну”.

Психологічні засади особистісної та масової комунікації

17

Ще одна причина – ставлення до України й українців. Про геїв-націоналістів чули? Ні? А от у “Файній Юкрайні” такі є, ціла організація. Їхня мета
– “покарати геїв-москалів” цілком зрозумілим (для геїв) способом. Цікаве
трактування національної ідеї. Виходить, бути патріотом – значить, бути
геєм. Ні, я не гомофоб, але подібний сюжет ніби промовляє: ви, українці,
нездатні до патріотизму. Він у вас може бути лише в найабсурдніших проявах. Хіба геям така дурниця в голову втрапить. Значить, бути патріотом
– абсолютна сміховина, і ми навіть на неї неспроможні.
А решта скетчів… Даїшник, дід відун, депутат, олігарх…Всі побудовані за
принципом : “Гроші”. Українці у сюжетах так і норовлять обікрасти сусідів,
заробити якнайбільше нечесним шляхом…Така собі нація бандитів. Звісно
ж, публіка позитивно реагує на це – так і має бути, хіба ні?
Скетч про західноукраїнських сусідів показує нашу “характерну рису” –
заздрість, скетч про журналістів – продажність ЗМІ, скетч про продюсера
та співака – бездарність наших музикантів…Чи варто продовжувати? А найсумніший скетч – про молодь. Два київських парубки щодня намагаються
зробити якусь пакость. То, виходить, ми, молодь, отака? Бездарна, яка
немає де подітися, та тільки й мріє про те, щоби довше посидіти у батьків
на шиї? А про студента, який вчиться завдяки татовим грошам? Я стикаюся з такими “спудеями” щодня, однак суспільство сприймає їх як типове
явище. Хіба це нормально?
Я не дивлюся “Файну Юкрайну” тому, що вона зомбує українців. Сміючись
зі скетчів, ми ніби не бачимо негативу в тому, що роблять герої, сприймаємо
як належне хабарництво, вульгарність, агресію, обмеженість. Це стає нормою.
Але нормою воно бути не повинно. Я не дивлюся “Файну Юкрайну”, бо не
хочу стати однією з отих недолугих героїв шоу. Не дивлюся, бо бачу, що то
злорадна насмішка над Україною та українцями, над нашою мовою. Це – не
спроба вказати на недоліки з метою їхнього виправлення, а намагання нас
примітизувати, деградувати. Діти вже ходять і називають одне одного “багінями” і “кобилами”, соромляться бути патріотами аби не здаватися геями та
не вважають, що це соромно – давати хабарі та купувати знання.
“Файна Юкрайна” створює негативний образ України як нації бовдурів,
злодіїв та заздрісників. Крім того, вона нав’язує цю думку українському
суспільству, змушує його думати, що так і є. Але найгірше те, що популярність шоу, здобута примітивними жартами, переконує українців у тому,
що ці вади – цілком нормальні, і нема нічого дивного чи неприйнятного у
такій поведінці. Даїшник у “Юкрайні” бере хабарі – та це ж цілком звичне
явище. Всі даїшники хабарі беруть. Це природно. От стану я даїшником – і
теж так робитиму. Всі олігархи крадуть народні гроші. Що ж тут дивного?..
Грошей усі хочуть, і я собі крастиму.
Так міркує людина після перегляду сумнозвісного шоу. Таким недоукраїцем вона може стати після “Файної Юкрайни”, яка маскується під скетч “народний та український”. Однак нічого українського там нема, і ми, українці,
маємо це зрозуміти та відкинути будь-які риси, що нав’язує нам ця передача.
Анна Романдаш
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Проект “Розсміши коміка” – це глумлення над людиною
Телеканал “Інтер” вже майже рік показує проект “Розсміши коміка”.
Головна мета – позабавляти глядачів, заставити ні про що не думати, розслабитися.
Ведучий – Дмитро Шепелєв, відомий журналіст і телеведучий не тільки
в Україні, а також в Росії. Судді – Михайло Галустян, комік зі стажем, та
Володимир Зеленський, також комік і головний продюсер каналу “Інтер”.
Попри рекламування й обіцянки чогось дуже свіжого, суть та концепція
проекту не є новими. Подібних шоу багато і в Росії, і в Європі, і, звісно ж,
у Сполучених Штатах. Тому їхню якість можна порівняти.
Брати участь у передачі може кожен, потрібно заповнити і надіслати
анкету та чекати відповіді. Система відбору конкурсантів свідчить про те, що
все відбувається за приблизним сценарієм. Тому зовсім не раптово виникають люди, які протягом хвилини просто ганьбляться й отримують свисток.
Беруть участь й літні люди, які погано володіють українською та й, гадаю, будь-якими мовами, не зовсім адекватні, недотепні тощо. Ще є такий
психологічний момент – не можу просто спостерігати, як люди ганьбляться
в екранах телевізорів, мені стає соромно. Одразу виникає відчуття, що це
ніби я стою на місці тієї людини, ніби зі мною це все відбувається.
Врешті-решт все виглядає приблизно так: судді – не просто судді, а
“королі і боги”, учасник демонструє жалюгідне видовище, а зал тішиться і
радіє. “Ну што ето ваабщє такоє?”, – тільки встигає вигукувати Зеленський
після будь-якого виступу. “А па-моєму атлічниє рєбята!”, – парирує Галустян.
Уся трійця – Шепелєв, Галустян та Зеленський спілкуються винятково
російською. Вони старі і добрі друзі, тому атмосфера між ними досить злагоджена. Учасники також старалися не відставати і жартували російською.
Всього їх було вісім, але заробити грошей вдалося тільки трьом.
Жодний виступ не був по-справжньому цікавим чи веселим. Вони стояли
на арені, глядачі і судді витріщалися на них, як на шматки чогось апетитного, і пафосно розглядали. Сміх лунав не від жартів, а від невдалих спроб.
На останок виступ мала жінка років під вісімдесят з українського села, яка
почала розповідати якусь історію. Мова її була діалектна, але розрізнити
слова можливо. Мені здалось, що вона взагалі не зрозуміла, де вона, що
з нею, і чому вона там, але її розповідь доволі щиро лилась і вона навіть
намагалась продемонструвати щось: нахилялась, робила ще якісь рухи.
Це і розсмішило коміків.
Після її виступу Шепелєв (головний ведучий) каже Зеленському: “Я
нє понял ні єдіного слова. Пєрєвєді єй, што она виіграла 5 тисяч грівєн”.
Я готова була не здивуватися, якщо він навіть “не впізнав би” класичної
української. А той Зеленський почав кривлятися, якось імітувати її манеру,
говорити. Що, навіщо і до чого він це робив, я так і не збагнула! Невже для
того, щоб насміятися з літньої українки?!
Тому не дивлюся цієї передачі і всіляко стараюсь минати цей канал.
Вони залишили мені неприємний відбиток і за людей, і за мову, і за всю атмосферу глумлення над людиною. Пробачити можна багато, окрім зневаги.
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Якщо це є запорукою підвищення рейтингу, то це свідчення аморальності,
а не журналістського професіоналізму.
Марія Пасельська

Вірю в майбутнє українського телебачення
Я вкрай рідко вмикаю телевізор. На це є дві об’єктивні причини. Перша
– більшість потрібної мені інформації знаходжу в Інтернеті, а друга – дивитися, по суті, нічого. Ефір забитий різного роду “Букінами” чи “Інтернами”,
ток- і талант-шоу. Враження складається таке, ніби українці лише співають,
танцюють, одним словом – розважаються, при тому частенько приправляючи все це діло грубим слівцем.
Ні, я зовсім не проти розважальних програм! Іноді потрібно увімкнути
телевізор і дати своєму мозку перепочити за розважальною телепередачею,
але ж потрібно їх не в такій кількості і не такої якості. До речі, більшість
ведучих таких програм або не з України, або українською мовою не володіють, або, що ще гірше, і те, й те.
Але щопонеділка о 23:25 вмикаю “1+1” і захоплююся авторською
програмою-інтерв’ю “Tkachenko.ua”. Генеральний директор групи каналів
“1+1” Олександр Ткаченко зустрічається з відомими політиками, громадським діячам, яскравими представниками культури, шоу-бізнесу, науки
та спорту України і світу. Програма виходить у записі, проте має елемент
інтерактивності: глядачі можуть пропонувати свої запитання гостям на сайті
tkachenko.ua.
Триває розмова приблизно 40 хв. Це завжди плавний, спокійний діалог,
під час якого гості розкриваються – говорять щиро та мудро. Складається
враження, ніби гість програми завітав не у студію, а прямісінько до оселі
глядача. Іноді трансляція ведеться з території героїв програми (зокрема, діалог із президентом Грузії Міхаїлом Саакашвілі вівся в Тбілісі, з керманичем
Чечні Рамазаном Кадировом в Гудермесі, співаком Андрієм Макаревичем
у рок-кафе, співвласником якого він є, актором Богданом Ступкою в театрі
ім. Івана Франка. Інтерв’ю з Михайлом Жванецьким писали в його рідній Одесі).
Мені подобається ця програма за простоту її структури, насиченість
відповідей гостей, за те, з якого боку їх відкриває ведучий. До речі, Олексанр Ткаченко – особистість непересічна. Він – український телевізійний
менеджер, головний редактор, продюсер, телеведучий, журналіст, який
розвивав свою кар’єру поступово, але впевнено.
Цитую Олександра Ткаченка: “Головним мотивом моєї роботи “в кадрі”
завжди був інтерес: коли був студентом – зробити щось, як робили на той
час авторитети, але ще краще; потім розказати правду; згодом – пізнати
світ. Зараз – розкрити людей та певною мірою сприяти встановленню трохи
іншої інтонації в нашому ефірі – відвертої інтонації”.
Як на мене, йому це повністю вдалося. Мої улюблені випуски – розмова
з актором Богданом Ступкою та співаком Олегом Скрипкою. З Богданом
Ступкою говорили про театр, родину та життя. Також про вітчизняне кіно,
про те, що українські актори “біла пляма”. Найбільше запам’яталася фраза
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Б. Ступки: “І добре було б, щоб Верховна Рада прийняла закон, що іноземці
не мають права працювати, бо забирають кусок хліба в українських акторів”.
З Олегом Скрипкою говорили про музику та політику. “Ми живемо
в еру глобалізму, і все так сильно змішується. І завтра вже ніхто не буде
знати, пам’ятати, що воно, де і звідкіля. І для того, щоб бути людиною
естетичною й інтелектуальною, треба розуміти чистоту стилів. Треба
знати, що таке Франція, що таке Іспанія, що таке Україна”, – наголосив
О. Скрипка про внутрішню потребу бути українським патріотом, відповідальним громадянином.
В авторській передачі журналісту дозволено дотримуватися своєї точки
зору, і не може не радувати серце мовна політика ведучого. Згадаймо запитання, задане Миколі Азарову: “Мы сейчас с вами говорим по-русски.
А вы Премьер-министр Украины. Вы украинский перестали учить?” або
початок передачі з Юлією Висоцькою: “Добрий вечір! В ефірі програма
Tkachenko.ua. І сьогодні в нас у гостях ведуча, актриса і ще кулінар Юлія
Висоцька. Добрий вечір!
– Добрый вечер! Как приятно и красиво звучит по-украински!”
Отож, коли в понеділок увечері у вас з’явиться бажання ввімкнути телевізор, не відмовляйте собі. Подивіться мою улюблену передачу. Вона збагатить
вас на інтелектуальному рівні, підживить розум на ніч й емоційно розрядить.
Ніколи не розчаровуйтесь в українському телебаченні – я вірю в його майбутнє
і щиро бажаю такої віри вам, адже нове покоління уже на підході!
Софія Федишин



Отже, студентські роздуми про морально-психологічні засади функціонування ЗМІ спонукають до таких висновків: в Україні діяли потужні зовнішні і внутрішні механізми витискання національного, свого
із власної духовної території, що є також однією із причин російської
агресії в Україні. Теперішній ситуації передувало те, що Україна перебувала під подвійним соціально-економічним і морально-психологічним
пресом: глобалізації, яка не є ідеологічно нейтральним процесом, та
“Русским миром”, головною метою якого є виробити в українців особливу форму російської свідомості. Зазначимо, що глобалізація, яка,
на жаль, не виражає всієї поліфонії світу, а посилює у планетарному
масштабі нерівність, а також агресивність “Русского мира” (інформаційна, гуманітарна, економічна тощо) щодо України збігаються в одному – не дати можливості українцям різних регіонів усвідомити себе
єдиною, соборною, незалежною, державною нацією.
“Щоб стати модерним українцем, потрібні зусилля”, – наголошує
головний редактор газети “День” Лариса Івшина. Саме цілеспрямова-
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ними зусиллями всупереч “Русскому миру” треба повернути українцям
втрачену історичну, національну, мовну, культурну, духовну пам’ять,
психологічно збагнути, хто я, хто ти, хто він, хто вони, якого народу,
звідкіля і що за кожним стоїть; зрозуміти, який мій, твій, його рід, моя,
твоя, їхня мова, усвідомити свою ідентичність і, зрештою, відповісти
собі на запитання: хочеш ти до неї повернутися, чи ні? Велике минуле
зобов�������������������������������������������������������������������
’������������������������������������������������������������������
язує до великих вчинків у сьогоденні, “...своїм життям до себе дорівнятись!” (Леся Українка). Тому на перший план виходить стратегічний
ресурс націєтворення – журналістська інформація, яка “повинна вчити
громадян розрізняти і думати”1, та знання історичної правди.
Засоби масової інформації не повинні пропагувати насилля, ворожнечу, ненависть, національний, соціальний і релігійний розбрат,
а також гріховні людські інстинкти, хоча б заради комерційних інте
ресів. Працівники ЗМІ, які володіють потужним впливом на аудиторію, несуть моральну відповідальність за виховання людей, особливо
дітей, підлітків, юнацтва і молоді. Постійне злорадство, кепкування
над вадами української ментальності породжує почуття невпевненості,
загнаності, песимізму, ущербності. Не применшуючи, не забілюючи негатив, потрібно підносити, пропагувати шляхетні, героїчні, патріотичні,
жертовні риси українців. Дивитися на істинне треба істинно, міряти
велике потрібно великими мірками. Українська нація цього вартує,
вона дотримується принципів гуманності, толерантності, поваги до інших націй, їхніх культур, але на своїй землі вона має природне право
бути повноцінним господарем. Цьому активно сприяють ті журналісти,
які дотримуються високих професійних стандартів, що ґрунтуються на
моралі, духовності, українській національній свідомості.
Феномен засобів масової інформації в суспільному просторі полягає
в тому, що вони покликані не лише правдиво повідомляти про соціально важливі факти, події, явища, а й розкривати та пояснювати їхню
сутність з позицій Доброчинності.

Запитання для самоконтролю
1.
2.
3.
4.

Визначення поняття “психологія”.
Одне з головних завдань психології.
Що вивчає психологія мас-медіа?
Що в центрі уваги психології мас-медіа?

1
Івшина Л. Про батьківщину “жирафів”: складне “одужання” української
журналістики / Лариса Івшина // День. – 2008. – 30 трав.
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Назвіть вищу форму психологічного зв’язку між людьми.
На якій психологічній моделі ґрунтується феномен “комунікація”?
Охарактеризуйте визначення масової комунікації.
Особливості міжособової (індивідуальної) і масової комунікації.
Чому інформацію вважають найголовнішим стратегічним товаром?
Назвіть стратегічний ресурс націєтворення.
Особливості функціонування російських ЗМІ в сучасних умовах.
Схарактеризуйте студентські матеріали про українські засоби масової комунікації.



Завдання для самостійної роботи

Опрацювати рекомендовану викладачем літературу до теми лекції, основні положення якої виписати в конспект та обговорити на практичному занятті.
Ознайомитися зі студентськими відгуками про матеріали засобів масової інформації, які подані до теми лекції, оцінити їх у контексті психології медіавиробництва
і психології медіасприймання.
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Розділ 2
ПСИХОЛОГІЯ МЕДІАВИРОБНИЦТВА

Л

юдські спільноти творяться мережами інформаційних комунікацій, через які передається необхідна державно-політична, суспільно-економічна, ідеологічна, історична, етнічна та інша інформація. Інформація
як духовно-інтелектуальна національна вартість у демократичному
суспільстві вільно пульсує по вертикалі – від покоління до покоління, і
по горизонталі – на рівні одного покоління чи особи. Свідоме й активне
прискорення руху правдивої інформації знань академік С.Й. Вовканич
називає духовною інформаційною мобільністю нації.1
За допомогою вертикальних форм (структур вертикальної передачі
інформації від покоління до покоління) формуються історична пам’ять,
духовність, національна свідомість, гордість і менталітет народу, базовий (ресурсний) рівень знань – національна освіта, культура, традиції,
громадська думка і виховний ідеал, норми поведінки, ціннісні орієнтації тощо. За допомогою горизонтальних форм передачі (на рівні одного покоління чи особи) створюється інтелектуальна власність народу,
наука, система інтелектуальних національних центрів, різні творчі та
інноваційні організації.2
У вертикальному русі під час формування суспільного інтелекту
першорядна роль належить культурним традиціям, які передаються
Вовканич С. Й. Духовно-інтелектуальний потенціал України та національна ідея
/ С. Й. Вовканич. – Львів : Видавництво ЛБА, 2001. – С. 14.
2
Там само. – С. 15.
1
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через сім’ю, школу, релігію, а в горизонтальному – національній науці,
різним формам творчості, інноваціям тощо. Творчість по горизонталі
стимулює горизонтальну ідентифікацію людини в соціумі, її трансформацію з об’єкта впливу інформації в суб’єкт її активного творення.
Таким суб’єктом творення є засоби масової комунікації, працівники
яких організовують медіавиробництво.
Журналістський продукт (замітка, звіт, репортаж, інтерв’ю, коментар, кореспонденція, стаття, огляд, рецензія тощо) – результат індивідуальної і колективної праці. Індивідуальний (від франц. individuеl
– особистий): а) властивий окремому суб’єктові, індивід; б) розрахований на одну особу; в) поширений на кожного зокрема; г) одноосібний.1
Колектив (від лат. сollectivus – збірний) – суспільна форма об’єднання
людей, що виникає на основі їхньої спільної праці, спільних громадських інтересів, яким підпорядковуються дії, вчинки, інтереси окремих
осіб (напр., виробничий колектив, трудовий колектив).2 Психологи,
філософи, політологи наголошують, що для виникнення колективу потрібно декілька передумов:
“По-перше, колектив – це справді мала, однак не будь-яка, а власне
неформальна група людей. По-друге, у цієї групи є спільна мета, яка
породжує інші зв’язки, ніж у будь-якій іншій групі. Та цього мало,
інакше колективом довелося би назвати і банду, у якої також є спільна мета – скажімо, пограбувати банк. Тому, по–третє, колектив – це
об’єднання, цілі якого визнає і підтримує суспільство та суспільна
мораль, оскільки сприяють його, суспільства, функціонуванню й розвитку. Саме інакшості цілей породжують стосунки, які ми у колективі
називаємо колективною відповідальністю, а у банді – круговою порукою. Нарешті, колектив – це добровільне об’єднання вільних людей
на базі ідейної спільності стосунків, товариського співробітництва та
взаємодопомоги.”3
Редакційний колектив будь-якого засобу масової комунікації – це
своєрідна кооперація людей, які об’єднані спільною метою і завданнями,
тобто суспільною необхідністю готувати, випускати газети, журнали,
радіо- і телепередачі й за їхньою допомогою задовольняти інформаційні
потреби аудиторії. У редакційному колективі працюють журналісти,
технічні і комерційні спеціалісти, які володіють знаннями та вміннями, щоби продуктивно функціонував певний засіб масової комунікації.
Морально здоровий редакційний колектив характеризується єдністю
суспільно-історичних та індивідуально-психологічних засад творчості
Словник іншомовних слів / За ред. Мельничука О. С. – К., 1974. – С. 280.
Там само. – С. 338.
3
Лубкович І. Соціальна психологія масової комунікації : підручник / Ігор Лубкович. – Львів : ПАІС, 2013. – С. 54.
1
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на всіх етапах підготовки журналістського матеріалу: вибір і розробка
теми, перевірка фактів, літературне опрацювання. У цьому процесі
психологічно поєднуються індивідуальна і колективна праця, які ґрунтуються на загальній, конкретній і психологічній підготовці як журналіста (оператора, режисера тощо), так і цілого колективу редакції.
У теорії журналістики застосовують спеціальний термін
“креативність”1 для визначення ступеня якості результатів творчого
процесу, в якому поєднуються морально-духовні, психолого-педагогічні та політико-ідеологічні цілі. Кінцевий результат діяльності засобу
масової комунікації залежить від морально-психологічного клімату
в редакційному колективі, його згуртованості, взаєморозуміння, взаємоповаги, взаємовимогливості. У цьому контексті визначальна роль
належить керівникові, лідерові редакційного колективу. “Лідер ніби
уособлює систему цілей і цінностей, яким надає перевагу група, він є
їх носієм, активним запроваджувачем у життя. Лідером сприймається і
вважається той, чиї орієнтації і настанови стають референтними, тобто
визначальними еталонами для всіх або більшості членів групи в їхній
оцінці значущих аспектів життєдіяльності колективу.”2 В редакційному
колективі існують і розвиваються певні традиції, акумулюється професійний досвід, відбувається виховний вплив на кожного члена. При
цьому виникає нова якість, яку усвідомлюють журналісти як “обличчя
колективу” й об’єктивно розуміють як “обличчя газети” (радіоредакції,
телевізійної організації).
Пишу ці рядки, а перед очима постає мій перший редактор Ніна
Пилипівна Головко. Вона очолювала редакцію Коломийської районної
газети “Червоний промінь”, у якій я працював коректором (1954–1956)
після закінчення десятого класу. Тоді, зрозуміло, я не знав, що психологи поділяють лідерів на демократичних, авторитарних і м’якотілих.
Вважають найоптимальнішим типом лідера – демократичного, інколи
ефективним є авторитарний лідер; найгірші результати дає управління
лідера м’якотілого.3 Не знаю, до якого типу лідерів психологи зарахували би Н.П. Головко. У роздумах про пережите я написав так: “Ніна
Пилипівна дбала, щоб наш редакційний колектив із чотирьох осіб (тоді
ще працювали О. Єрковський і Л. Саф’яник, а згодом її замінив М. Нечипоренко – В. Л.) був однією доброю сім’єю. Найбільше часу витрачала
на мене. Навчала вести коректуру, журналістських азів. Випускати гаГорохов В. М. Слагаемые мастерства (особенности журналистского творчества) /
В. М. Горохов. – М. : Мысль, 1982. – С. 25.
2
Волковский Н. Л. Психология журналистики: учеб. пособие / Н. Л. Волковский,
А. Н. Гришанина. – СПб., 2010. – С. 38.
3
Кричевский Р. Если Вы – руководитель. Элементы психологии менеджмента в
повседневной работе / Р. Кричевский. – М., 1993. – C. 39.
1
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зету було клопітливо. Часто ламався лінотип (набирали також вручну)
і тоді доводилося підписувати газету до друку серед ночі, навіть удосвіта. Не раз процес випуску затримував цензор. Не сподобалося йому,
росіянинові, якась думка, речення – переробляй, перебирай матеріал,
знову вичитуй, а час на місці не стоїть. Ніна Пилипівна заспокоювала:
“Взявся за гуж – не кажи, що не дуж”. Хоч часто повертався з друкарні пізно, але з піднесеним гастроєм. Ніс у руці свіжий номер газети і
подумки розмовляв із зустрічними: “Ви тільки завтра, а то й пізніше
отримаєте газету, а я уже знаю, що в ній написано. Я пишу те, що ви
будете читати”.1
Десятиріччя роботи в редакціях газет “Червона зоря” (смт Новий
Яричів Львівської обл.), “Радянська Гуцульщина” і “Червоний прапор”
у Коломиї, наукове осмислення морально-психологічних особливостей
журналістської праці дає підставу стверджувати, що в редакційного
колективу є своя ієрархія – у головного редактора, відповідального секретаря, завідувача відділом, інших працівників складаються політичні,
соціальні, моральні, естетичні, професійні орієнтації, які інколи можуть
не збігатися з поглядами, настановами журналіста. Виникає проблема,
як знайти в колективі однодумців, щоби зберегти свою творчу, людську
індивідуальність, цілісність поглядів, тобто залишатися самим собою і
задовільняти потреби самоствердження, саморозвитку і самореалізації
в контексті праці колективу. Адже редакція – це не тільки соціальна
група людей, а й певна система, що постійно розвивається. Як стати
рівноправним членом редакції, щоби виконувати спільне завдання – випускати колективний журналістський продукт – номер газети, теле- чи
радіопередачу?
“Прізвище В. Лизанчук в Івано-Франківській обласній газеті “Прикарпатська правда” було відоме, адже вона друкувала мої матеріали.
Дехто знав мене особисто, але більшість працівників колективу зацікавлено придивлялася, мовляв, чи доцільно мене було з району брати
на роботу в обласний центр������������������������������������������
?�����������������������������������������
Адже претендую на квартиру, а серед журналістів газети декілька осіб також без житла. Переживав: чи впишуся
в колектив редакції? Чи стану їхнім? Чи наберуся такої впевненості,
як у Христини Сорохтей, Людмили Романюк, Віктора Шмигленка,
Івана Богданова? .. Чи зумію писати так, щоб не підвести колектив,
редактора? Адже я уже не позаштатний дописувач... Критерії оцінки
штатних працівників значно вищі. Настороженість, скованість, внутрішню боязнь допомагали долати Олександр Лісковський, Михайло
Медведенко, Микола Ротін, Михайло Лев. Не випускав мене з поля зору
редактор Віталій Михайлович Виноградський. Він не упускав нагоди
1

Лизанчук В. З-під іга ідолів / В. Лизанчук. – Львів, 1997. – С. 37.
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поговорити про написаний матеріал, життя-буття ... Коли я збирався у
відрядження, а він був в редакції і мав вільний час, то запрошував до
себе в кабінет, розпитував, яку проблему вивчатиму, що мені про неї
уже відомо, чи маю намір писати про когось із передовиків сільського
господарства. Заглядав у свій товстий записник, інформував про оцінку стану справ у районах на бюро, секретаріаті чи у відділах обкому
партії. Не раз під час такої розмови з редактором я уточнював або навіть змінював творчий план. Після приїзду з відрядження він також
часто цікавився якими враженнями, думками, фактами заповнений
мій блокнот. Хвалив, коли вдавалося добре реалізувати творчий задум.
Дорікав, коли матеріал, на його думку, був схематичний, трафаретний,
без інтригуючих “родзинок”.1
Хоч цей фрагмент спогадів про роботу в редакції, як і попередній, переносить у часи зловісного комуністичного режиму, але і в них розкривається розуміння головної сутності журналістики, яка за своєю природою
є індивідуально-колективною формою діяльності. Результатом творчого
виробництва редакційного колективу є духовно-прикладна продукція –
певна кількість знань, відомостей, поданих у журналістських жанрах.
У сучасних умовах особливо загострилися дві світові тенденції:
а) глобалізація (економіки, торгівлі, інформаційних процесів тощо);
б) ренаціоналізація світу, тобто духовне і національне відродження народів та народностей, творення їхніх нових держав. Однак, наголосив
С.Й. Вовканич, вектори цих тенденцій “не лише не збігаються, а часто є
протилежними за дією, за національними інтересами держав, особливо
колишніх метрополій і колоній. Відсутність рівнопартнерського діалогу
не сприяє виникненню синергетичного (додаткового, спільнодіючого)
ефекту співпраці світової спільноти”.2 Це яскраво видно на прикладі
ставлення Росії до України.
Нинішню так звану гібридну війну, яку розв’язала Російська Федерація проти України, психологічно обумовлювали, обґрунтовували
засоби масової інформації насамперед у головах росіян. Підтвердженням
цього є соціологічні дослідження, за даними яких 83–87% росіян підтримують путінську війну в Україні. Україна у свідомості російського
суспільства є другою за ворожістю до Росії (після США). Жаль, але
Путін і російський народ – єдині, а толерантність, гуманність, взаємоповага, про які багато йшлося в українських ЗМІ, закінчуються для
росіян там, де бере свій початок соборна, незалежна, демократична
Україна (пишу ці рядки 20 липня 2014 р.).
Лизанчук В. З-під іга ідолів / В. Лизанчук. – Львів, 1997. – С. 54–55.
Вовканич С. Не даймо сильним загубити ні людини, ні нації / С. Вовканич //
Молодь України. – 2001. – 2 серп.
1
2
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Відомий російський медіаексперт Ігор Яковенко слушно наголосив,
що “ЗМІ в Росії є найнебезпечнішою структурою, небезпечнішою за
“Аль-Каїду”, за терористичні структури, тому що вони є пусковим механізмом для перетворення моєї країни (Росії – В.Л.) на найнебезпечніший
геополітичний об’єкт у світі. Нещодавно ще таким найнебезпечнішим
об’єктом був у 90-ті роки ісламізм як тоталітарне вчення, як проблема
майже мільярдного пускового гачка до ісламського світу. А сьогодні
ось цю пальму першості отримала Росія, і головне середовище, в якому
полягає ця небезпека, – це, безумовно, російські ЗМІ”.1 Вони, як свідчить аналіз журналістських матеріалів, виконують функції дебілізації
населення Росії та України, мобілізації Росії на те, щоб населення підтримувало війну з Україною, а частина – ще й брала активну участь.
Чимало російських журналістів є учасникам путінської спецоперації
проти України.
“Знавісніла антиукраїнська пропаганда Кремля набирає вже не просто людиноненависницького, а людиноїдного характеру, – наголосив
академік Іван Дзюба. – Не зупиняються ні перед чим”.2 Наприклад,
сюжет російського телебачення, в якому нібито біженка зі Слов’янська
розповідає на камеру про звірства, вчинені українськими “карателями”
в її місті. Апогей цих публічних звірств: дитину розіп’яли, різали ножем
на очах у матері, а як дорізали, прив’язали матір до танка й волочили
її вулицями Слов’янська. Люди ридали, а дехто втрачав свідомість.
Виникають з цього приводу запитання суто антропологічного, психічного характеру. Тим часом заступник міністра зв’язку і масових
комунікацій Російської Федерації Олексій Волін в інтерв’ю телеканалу
“Дождь” так схарактеризував зухвало цинічний наклеп на українців: “Моя позиція – все нормально. Перший російський канал брав
інтерв’ю, він показав те, що сказали в інтерв’ю. Це повністю відповідає
всім нормам, правилам і критеріям журналістської етики. Є людина,
вона говорить. Синхрон дали”3. Отже, О. Волін від імені держави видав індульгенцію на подальшу тотальну брехню, маніпуляцію, яку
всебічно підтримує В. Путін. Тому вся Росія живе спільним міфом про
“неповторну велич”, “особливий шлях” і путіноподібного “культурного героя”. Вся країна замість правдивої інформації “не кривлячись
споживає пропагандистське фуфло”,4 яке виробляють колективи реМарченко Н. Російський бенкет “нерукостискальних”/ Наталя Марченко, Марта
Франчук // День. – 2014. – 18–19 лип.
2
Дзюба І. Потрібен міжнародний журналістський осуд / Іван Дзюба // День –
2014. – 15 лип.
3
Яковенко І. Мутація… / Ігор Яковенко // День. – 2014. – 18–19 лип.
4
Щоткіна К. Ефірна сутність / Катерина Щоткіна // Дзеркало тижня. – 2014.
– 22 берез.
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дакцій газет, радіо, телебачення тощо. Якщо брати до уваги передачі
російських телеканалів, то Східна Україна – це російська територія,
тимчасово окупована ворогом, а діячі культури, письменники, журналісти повністю готові вбивати “українських окупантів”. Оруеллівські
п’ятихвилинки ненависті (із роману “1984”) – це дитяче белькотання
порівняно з російськими репортажами про Україну. Олександр Проханов у своїй програмі “Реплика” (канал “Россия 24”) виразно описав,
як українці, коли їх не завоювати, будуть “вспаривать животы русским
беременным женщинам” (цитата).
Відомо, що 4 березня 2014 р. В. Путін безлично розповів, як російські війська в Україні прикриватимуться жінками й дітьми, і вже
через кілька днів у Криму ми побачили, як під прикриттям цивільних
“ввічливі” путінські найманці без розпізнавальних знаків на військовій
формі штурмують казарми українських військових. На Донбасі вони
вже прикривалися цілими містами-мільйонниками, втілюючи в життя
іншу тезу свого президента про “найбільшу гуманітарну катастрофу
століття”. Якщо катастрофи немає, її треба створити власноруч.
Автор оглядів під рубрикою “Сім п’ятниць на тижні” у газеті
“День” Андрій Плахонін наголосив, що нинішня мета В. Путіна –
“перетворити Донбас на пустелю, зруйнувавши його економіку й цивільну інфраструктуру, понівечивши долі мільйонів і забравши життя
десятків тисяч людей, звинуватити в цьому Україну, щоб нейтралізувати фінансові позови за окупацію Криму. План божевільного, гідний посмертної слави великого попередника російського президента
– Адольфа Гітлера”.1
Захоплення Геббельсом з боку Путіна не є дивним. Досить подивитися російські федеральні телевізійні канали, щоб переконатися: заповіти гітлерівського міністра живуть у Росії. Путін з великим пієтетом
стверджує, що “Геббельс був талановитою людиною”. Геббельс говорив:
“Чим неймовірніша брехня, тим швидше в неї повірять. І він домагався
свого”. Для Путіна Сталін, Гітлер і Геббельс були надзвичайно талановитими людьми.
Андрій Плахонін обґрунтовано наголошує, що телевізор і ядерна
кнопка – от і все, що є сьогодні в Путіна. Кнопка додає йому величі
у власних очах, а телевізор – єдина зброя, що дозволяє йому тримати
в узді свій народ, і єдина дієва наступальна зброя Росії на зовнішньополітичній арені. Поки “пульт” від усіх блакитних екранів країни
залишається в його руках, ніякі “змови генералів”, ніякі економічні
катастрофи й голодні бунти йому не страшні. Подібно до Адольфа
1
Плахонін А. “Сім п’ятниць на тижні” / Андрій Плахонін // День. – 2014. – 18–
19 лип.
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Гітлера, кремлівський щуролов чаклунською телевізійною картинкою
зведе Росію в свою могилу.1
Наголосимо, що впроваджувані у свідомість жителів Російської
Федерації ідеологеми по лінії Солженіцин – Жириновський – Дугін чи
Проханов – Кисельов – Соловйов – Мамонтов – Пушков – Доренко та
інші приносять поживу для імперських шовіністичних маніакальних
забаганок Кремля. Вони є в контексті стратегічної політики офіційної
Росії. “У лоні цієї зловісної парадигми чорносотенної великодержавності, імпералістичності всіма засобами виховували цілі покоління,
яким царські, радянсько-російські чи нинішні неоімперські режими
закладали, вживлювали в генетичний код неприйнятність, нетерпимість, агресію, зверхність до інших народів, культур, традицій, зокрема й до українського”.2 Зафіксовано 480 агресивних антиукраїнських
актів (циркуляри, укази, постанови, ухвали, обіжники, директиви,
звернення, резолюції, рішення тощо), спрямовані на російщення (в
освіті, культурі, літературі, мистецтві, звичаях, традиціях), знищення
української національної ментальності та заміну її російською.3 Нині
яскраво виявилося, що для російської держави, яка так запопадливо
пропагує самодержавно-монархічне православ’я, християнські цінності
у взаєминах з ближніми не є вартісними.
Російська інформаційна політика в сучасних умовах – це масовий
гіпноз і, за потреби, сеанс колективної психотерапії. Погоджуюсь з
Катериною Щоткіною, що інформаційна політика Росії, вся її пропаганда виходить з того, що Росія – медіакраїна. У різних її регіонів (як
і Україна з Росією) немає нічого спільного, крім медіапростору. Єдність
цієї величезної частини суші як “країни” забезпечується винятково
“точкою Ру” – спільною точкою зору”. Спільними словами – мемами.
Це те, що об’єднує населення Росії. “І будь-яке вторгнення в медіапростір, будь-який замах на меми й міфи – це замах на саму Росію. Бо вона
сама тільки – мем”.4
Вся історія творення Російської держави – це водночас історія переплавлення різних ідентичностей (насамперед української – В.Л.) в одну
– російсько-православну, російсько-імперську, російсько-євразійську.5
Плахонін А. “Сім п’ятниць на тижні” / Андрій Плахонін // День. – 2014. – 18–
19 лип.
2
Філіпчук Г. Про найголовніше в політиці / Георгій Філіпчук // Слово Просвіти.
– 2014. – 26 черв. – 2 лип.
3
Лизанчук В. 480-й агресивний антиукраїнський акт / Василь Лизанчук // Дзвін.
– 2013. – №1. – С. 96–101.
4
Щоткіна К. Ефірна сутність / Катерина Щоткіна // Дзеркало тижня. – 2014.
– 22 берез.
5
Пахльовська О. Тарас Шевченко – письменник ХХІ століття / Оксана Пахльовська
// День. – 2013. – 24–25 трав.
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Московити присвоїли собі величезний культурний спадок, починаючи
ще з часів давньоукраїнської держави Русі і Київської Русі, ізолювали
Україну від Європи і світу. Навіть питомим українським етнонімом
Русь Петро І назвав Московію, яка стала “Российским государством”.
Витворений за часів Петра І постулат, що Російська держава – це єдине
і нерозривне ціле, як Свята Трійця, де Московія – “Бог-Отець”, Україна
– “Бог-Син”, а Білорусія – “Бог-Дух Святий”, нині наполегливо нав’язує
московський патріарх Кіріл.
За царювання Катерини ІІ було висунуто ідею “національного единства” українського і російського народів. Згодом В. Бєлінський писав, що
історія Малоросії – це побічна ріка, що впадає у велику ріку російської
історії. Він стверджував, що малоросіяни завжди були племенем і ніколи
не були народом, а тим паче – державою. Нема, мовляв, української
мови, а “есть областное малороссийское наречие, как есть белорусское,
сибирское, и другие подобные им областные наречия”.1 Цей шовіністичний голос В. Бєлінського вплітався у зловісний хор російських царів і
їхніх вірнопідданих сановників, які після Переяславської угоди 1654 р.
постійно, цілеспрямовано принижували, цькували, фізично і духовно
знищували українців.
Нинішня російсько-українська війна страшніша і небезпечніша
як для України, так і для всієї Європи. Світові по-новому відкрилася
московська зоологічна ненависть до всього українського, людського,
морально-духовного. Московський письменник, есеїст і кінокритик
А.Р. Бессмертний-Анзіміров у грудні 2013 р. писав, що “мета Москви
– ізолювати і паралізувати Україну руками Януковича. Підім’яти її під
грабіжницький “Митний союз”. Відібрати в України Крим і Донбас.
Перетворити величезну багату країну на чергову “галузь” путінської
економіки, заснованої на круговій поруці, грабежі й корупції. Якщо
замість покаяння і вибачень (за геноцид, етноцид і лінгвоцид українців
– В. Л.) Москва починає в черговий раз тягнути і не “пущать” українців до Європи, мимоволі виникає питання про психічну нормальність
московської адміністрації, яка з холодним садизмом чекає, поки Україна остаточно задихнеться в її братерських обіймах. Про моральність
московської адміністрації питання не виникає вже давно. Росія перетворилася на грудну жабу пострадянського простору”.2
Лауреатка Нобелівської премії, німецька письменниця Герта Мюллер вражена тим, що відбувається в Україні. Це – “жахливо. Уже
1
Белинский В. Сватанье / Виссарион Белинский // Собр. соч. в 9-ти томах. – М.,
1976. – Т. 4. – С. 417.
2
Бессмертний-Анзіміров А. Задушення України як російська національна ідея /
Андрій Бессмертний-Анзіміров // День. – 2013. – 20–21 груд.
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перший крок – анексія Криму – був неприйнятний. Путін веде антифашистську пропаганду, але його цінності характерні для крайніх
правих. Він усюди бачить ворогів, тому що кожен диктатор потребує
ворогів, щоб мати змогу виправдовувати порушення прав людини. Путін
– фахівець із дестабілізації: в нього є підготовлені співробітники, він
виховує сепаратистів. По суті, він не хоче привласнювати Україну – він
лише хоче дестабілізувати її настільки, щоб вона не могла вступити
до ЄС. Це огидно… Путін хворий на минуле. Усе те, що відбувається
в Україні, – це біль, який виходить від його радянських фантазмів”.1
Одне з головних “радянських фантазмів” – безапеляційне партійне
керівництво засобами масової інформації, які були вмонтовані в комуністично-радянську систему. Вони зобов’язані були систематично,
цілеспрямовано пропагувати марксисько-ленінську ідеологію, соціалістичний спосіб життя, інтернаціональну дружбу народів на чолі з
великим російським народом, розвінчувати спосіб життя в загниваючих капіталістичних країнах. У матеріалах різних жанрів потрібно
було наголошувати, що тільки завдяки мудрій політиці комуністичної
партії, безкорисливій допомозі росіян розквітають народи інших національностей, бо їм сяють зорі із Кремля. Ці ідеологічні постулати були
засадами діяльності будь-якого редакційного колективу в СРСР. Найменше недотримання комуністичного морально-психологічного клімату
в редакції вважали злочином.
Нині “радянськими фантазмами”, які сповідує Путін і його шовіністично-імперське оточення, заражені колективи найбільшої кількості
засобів масової інформації Російської Федерації. Їхні працівники, на
жаль, не розуміють, або не хочуть усвідомити, що засоби масової інформації, які брешуть, маніпулюють фактами, – недалеко від тих істот,
що вбивають. Адже вони готують психолого-ідеологічне підґрунтя для
вбивства. Саме таку функцію у процесі медіавиробництва виконують
журналістські колективи російських редакцій газет, теле- і радіоорганізацій, які тотально обдурюють, обовванюють громадян своєї країни, а
також уздовж і впоперек прострілюють брехнею інформаційний простір
України, отруюючи свідомість українців, насамперед східних і південних регіонів. Козирною картою московської пропаганди є нацизм, так
званий український фашизм, “оголтелый украинский буржуазный национализм”, бандерівщина, які, мовляв, загрожують російській державі,
як це робили колись мазепинці, петлюрівці. Тому, мовляв, будь-якими
методами і способами потрібно захищати, розширювати “Русский мир”.
Путінське російське керівництво і вірні йому засоби масової інформації не залишають середньостатистичному росіянинові жодних шансів
1

Мюллер Г. “Путін хворий минулим” / Герта Мюллер // День. – 2014. – 16 лип.
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бути психічно здоровою людиною, перекриваючи всі альтернативні джерела інформації. Увімкнення зомбувальної машини відбулося задовго до
введення російських бойовиків на територію України. Найяскравішим
аспектом московської пропаганди було і є навіювання тривоги щодо
подій на Євромайдані в Києві, Львові, Івано-Франківську та інших
великих і малих містах, розповіді про фашистів, які, мовляв, захопили Київ і хочуть заборонити все російське. Виконавши елементарний
аналіз інформації з різних джерел, “увімкнувши” свідомість, людина
може скинути зі своїх очей полуду брехні.
Осмислення російсько-українських відноси виявилося вагомою передумовою для лауреата Шевченківської премії Андрія Кравченка,
щоби закликати: “Доcить тішити себе ілюзією, що культурний освічений народ тимчасово підпав під вплив злочинної путінської влади,
раптом опинився в полоні патологічних людиноненависників. Нічого
подібного! Він і не виходив із-під цього впливу. Це не фашизм, який
на кілька десятиліть затьмарив країни Європи владою злочинних режимів, чужих своїм народам, країнам, історії, культурі, традиціям. У
Росії все інакше”.1
Російський фашизм, тобто рашизм, – явище небезпечніше. У рашизму аморальна палітра багатша, відпрацьована століттями. Отруйне
історичне вариво – “московську блекоту” (Т.Шевченко) створили з
ініціативи Катерини ІІ. Познайомившись з архівними матеріалами,
імператриця вжахнулась. Виявилось, що у держави, якою вона править, немає своєї історії, а те, що до того так називалося, є збіркою
примітивних байок. Тому 4 грудня 1783 р. Катерина ІІ підписала
указ про створення Комісії для складання записок про давню історію
Росії. Замість того, щоб організувати пошук істини, Катерина ІІ та
її поплічники вдалися до шахрайства. Головним завданням “Комісії”
було з’єднання історії Московії з історією давньоукраїнської держави
Русі і Київської Русі. Отже, народ, якого виховували і виховують на
вкраденій у русинів-українців і переписаній історії та великодержавних міфах, ввібрав у себе уявлення про особливу винятковість, благословенну місійність. Звідси маніакальна зосередженість на фальшивій
ідеї, понівеченій пристрасті, в жертву яким дозволено приносити все.
“Для росіян це служіння, прислужування, самопожертва, приниження
і лакейство перед владою, ідея холопства, кріпацтва, рабства, – наголосив А. Кравченко. – Звучить не вельми привабливо, але імперія
вже давно навчилася виховувати гордих холуїв і величних лакеїв, які
1
Кравченко А. Що таке рашизм? / Андрій Кравченко // Слово Просвіти. – 2014.
– 29 трав. – 4 черв.
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живуть у своєму холуйстві, як риба у воді, а тому його не помічають,
змагаючись у своїй величі”1.
Безперечно, тепер російські владоможці не б’ють батогами на конюшні своїх кріпаків. Часи змінюються, все ж таки ХХІ століття! Проте
дещо залишається тривким, таким самим, як і в минулих століттях,
та вільно конвертується в атрибути новітніх технологій. Наприклад,
за даними опитування фонду “Общественное мнение”, понад 70% росіян хочуть бути обманутими ЗМІ, дві третини опитаних вважають, що
інформація офіційних російських джерел про нинішні події в Україні
об’єктивна, більшість населення вважає нормальним спотворення інформації в державних інтересах, а 72% спокійно ставляться до цензури.
Тривалий час у медіапросторі України відчувався потужний антиукраїнський вплив інформаційної політики Росії. “Не могло бути в
Україні іншого телебачення, якщо українській владі було начхати на
свою державу. Вся наша влада, передовсім, вирішувала свої вузькопартійні, кланово-олігархічні інтереси, – наголосив ведучий “5-го каналу”
Віталій Гайдукевич. – Питання формування і показу національних
українських сенсів, розумної пропаганди українськості, перспектив
сильної держави ніколи не хвилювало керівників країни, а відтак такого завдання не було перед керівниками телебачення”2. За винятком
окремих острівців українського інформаційного простору в Криму, на
Сході і Півдні України не було. У 2011 р. керівник неурядової організації “Донецький інститут інформації” Олексій Мацука опублікував
у “Журналісті Україні” (№3) листа, в якому, роздумуючи про свободу
слова, зазначив, що ця проблема для Донецька неактуальна, бо “99%
місцевих ЗМІ контролює регіональна влада і партія регіонів, чиї представники мають або безпосереднє, або опосередковане відношення до
редакцій”3. Сповідуючи під жорстким тиском партії регіонів її промосковські ідеологічні постулати, більшість донецьких ЗМІ нейтрально або відчужено ставилися до українських національних інтересів.
Також деякі редакційні колективи займали відверто антиукраїнську
позицію, сприяли утвердженню особливої форми російської свідомості
в українців, яка вбирає в себе малоросійство, манкурство, хахлуйство,
яничарство та інші аморальні якості.
У квітневому числі за 2014 рік “Журналіст України” опублікував
щире звернення головного редактора цього журналу Віри Черемних
Кравченко А. Що таке рашизм? / Андрій Кравченко // Слово Просвіти. – 2014.
– 29 трав. – 4 черв.
2
Лубчак В. “Усі на фронті…інформаційному” / Вадим Лубчак // День. – 2014. –
14–15 берез.
3
Мацука А. Единый язык донецкой журналистики / Алексей Мацука // Журналіст
України. – 2011. – № 3. – С. 11.
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під назвою “Моим друзьям на Востоке”. З болем у серці вона констатувала, що більше, ніж за 20 років, її донецький регіон не позбавився
психології “совка”, не скинув із себе кайданів минулого. А сталося так
насамперед тому, що місцеві бізнес-еліти жили і живуть за принципом “Хоч день – за те моє!”. “І сьогодні (йдеться про лютий-березень
2014 р. – В.Л.), не сумніваюсь, – пише В. Черемних, – всі проросійські
істеричні мітинги і проголошення власних республік у складі Росії тишком-нишком підтримують і фінансують представники бізнес-еліт тільки
для того, щоби побільше виторгувати у центральної влади”1. Черемних
В.М. проаналізувала десятки матеріалів різних газет і дійшла висновку,
що у складних суспільно-політичних процесах редакційні колективи
займають “не найкраще місце”2. Адже ні критичні стріли, ні навіть
аналітичні мікроскопи на сторінках більшості обласних і районних
газет не націлені на дії місцевої влади і місцевого великого бізнесу. Насправді ж є про що поговорити і подумати місцевій громаді! Не ховати
голову в пісок, а подивитися правді в очі: вугілля – дотаційне, тільки
багатомільярдні щорічні дотації чомусь вичерпуються, не дійшовши
до шахтарів. Металургія безнадійно відстала від світових стандартів.
Навіть машинобудування застигло на місці, а альтернативні галузі для
зайнятості населення не розвивають тощо. Проте глибокого аналізу
місцевих проблем не вистачало. У багатьох публікаціях лише цитували
місцевих нуворишів або начальників, які, зрозуміло, себе не критикують. “Відомо, що весь схід країни трясло від чуток про можливі наїзди
бендерівців. Газети описують мітинги, цитують виступи. Наприклад,
таке: “Ці столичні загарбники повинні знати, який пам’ятник стоїть на
в’їзді у наше місто – легендарному Макару Мазаю. В роки фашистської
окупації він відмовився співробітничати з німцями”. У матеріалах переважає описовість, нема навіть спроби аналізу. Де учасники мітингів
бачили фашистів, хто їм про це розповів? Виникає запитання: яка
мета подібних звітів? До речі, вчора кричали про фашистів із заходу,
а хто сьогодні захопив облдержадміністрацію, управління СБУ? Борці
з міфічними фашистами? І кого повинен боятися Донбас?
Навіщо, приміром, друкувати у місцевій газеті великий матеріал
“Семь мартовских тезисов Путина”? Побіжно сказане у врізці “хоч і не
безперечних тверджень Путіна” не рятує ситуації. Якщо зіставити дві
великих світлини на сусідніх сторінках – безпритульних українських
десантників та рукостискання усміхненого Путіна і кримських правителів, створюється гнітюче враження. Може це відповідає стандартам
Черемних В. Моим друзьям на Востоке / Віра Черемних / Журналіст України.
– 2014. – № 4. – С. 3.
2
Там само. – С. 11.
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журналістики: об’єктивність, баланс думок, але не відчувається глибокого розуміння ситуації”1.
“Мене сьогодні просто вбиває, коли в українські ток-шоу запрошують сепаратистів. Наразі вже очевидно: хто наш, а хто – не наш. Росія
поливає Україну брудом. Бреше так, що погано робиться. Найвище
керівництво їхньої країни відверто бреше. А наші, так звані плюралісти, запрошують на ток-шоу Єфремова, Шуфрича та інших регіоналів з
комуністами, які продовжують поширювати дезінформацію, – наголошує головний редактор каналу “Культура”, відома телеведуча Тамара
Бойко. – В умовах війни говорити про якийсь “баланс думок” не можна. Знаєте, коли я чую, як на Донбасі кричать: “Росія! Росія!” – мені
відверто шкода цих людей. Вони ж не знають, хто вони, в якій країні
живуть, яка її історія... І в цьому заслуга медійників, зокрема їхнього
“балансу думок” під час війни”2. Таких персонажів, як Шуфрич, Єфремов, Левченко, Олійник, Королевська, Симоненко, Мартинюк, Лук’янов
знають усі, а світлих людей з “Небесної Сотні” ми вперше побачили
на екранах…мертвими. Отже, це проблема інформаційної гігієни, а не
свободи слова, нею мала би займатися психіатрія. Кожний редакційний
колектив повинен усвідомлювати, що українське суспільство страждає
від посттравматичного синдрому. Тому потрібно не маніпулювати фактами, а у своїй роботі виходити з цінностей, що близькі українцям, які
хочуть жити у правовій, демократичній, соборній, незалежній, багатій
Україні, бачити її гідною частиною європейського співтовариства.
На щастя, ситуація в інформаційному просторі України, хоч повільно, але позитивно змінюється. Переломним став 2014 р. Є телеканали,
радіостанції, газети, працівники яких усвідомлюють національну відповідальність в епоху кризи світового порядку, коли російська агресія
загрожує не лише Україні. Щоб вистояти, треба максимально консолідувати всі проукраїнські сили, всіх, для кого Україна – своя держава,
своя Батьківщина є найголовнішою морально-духовною, національною
цінністю. Всі журналісти України зобов’язані самовизначитися у цьому
суспільно-політичному процесі.
“Енергію людей треба витрачати дуже раціонально. Після першого
Майдану 10 років проминуло, але жодних інформаційних висновків
зроблено не було, – зазначила Лариса Івшина. – Тому зараз буде або
реальний прорив до стандартів людської та професійної поведінки, або
дуже погані результати! Не треба забувати про могутнього гравця (Ро1
Черемних В. Моим друзьям на Востоке / Віра Черемних / Журналіст України.
– 2014. – № 4. – С. 11.
2
Лубчак В. “Розвернути телекамери в народ!” / Вадим Лубчак // День. – 2014.
13–14 черв.
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сійську Федерацію – В. Л.), який має особливий інтерес у тому, щоб
ми провалилися зі своїм сценарієм націотворення і державотворення”1.
В Україні тривалий час реалізовували російський сценарій політики
пам’яті, суть якого полягає в поверненні комуністичної моделі історичої
пам’яті на базі сталінської історії ВКП(б). Останніми роками інструментом для втілення цього задуму слугувало Міністерство освіти і науки
на чолі з Дмитром Табачником, а також більшість ЗМІ, адже для них
не стало об’єктом розслідування “зачищення” шкільних бібліотек від
літератури, яка “не відповідала політиці керівництва країною”. Підручники про “Бандер” та “Шухевичів”, що видані за влади В. Ющенка,
влада В. Януковича вважала “шкідливими”, і вони підлягали вилученню. Хоч прямої письмової міністерської вказівки на проведення такої
інквізиції годі й шукати, та зачистка йшла повним ходом, зокрема, у
південних та східних регіонах країни. Широкого розголосу набуло повідомлення, що начальник Одеського міського управління освіти Зінаїда
Цвірінько на березневій (2013) нараді директорів шкіл дала підлеглим
усну вказівку організувати роботу бібліотек відповідно до курсу влади
Януковича. Йшлося про утилізацію значного масиву книжок, плакатів
та рефератів. Коли один із присутніх зауважив, що низка матеріалів
стосується тем, які ще значаться у шкільній програмі, чиновниця йому
відповіла: “Ті, хто складав програму, теж могли не додивитися. Ви всі
тут – розумні люди, й самі все розумієте…”
Довідавшись про це, активісти місцевих осередків партій “УДАР”
і “Фронт змін” негайно забили тривогу і зажадали офіційних пояснень
від міського управління освіти. Прагнучи вигородити свого керівника,
заступник начальника управління Вікторія Іщенко заявила, що нібито
йдеться не про цензуру, а звичну утилізацію списаних старих книжок,
але потім, як та вдова, що сама себе висікла, сказала, що списанню
підлягають книжки “неактуальні й ті, що не мають грифа Міністерства
освіти”.
Зрозуміло, таке “роз’яснення” лише посилило підозру опозиціонерів
щодо того, що фонди шкільних бібліотек будуть приведені у відповідність із написаними під орудою Дмитра Табачника підручниками з
історії. У них, зокрема, було вилучено розділи про Героїв Крут, Українських Січових Стрільців, про визвольну боротьбу УПА, а Другу світову війну подано у радянському трактуванні – як Велику вітчизняну.
Тож новітній підручник з історії для учнів 10–11-х класів, написаний
львівськими вченими, де чільне місце відведено правдивому висвітленню
боротьби українського народу за незалежність держави, чи не першим
1
Івшина Л. Чи змінить революція “сітку мовлення”? / Лариса Івшина // День.
– 2014. – 6–7 черв.
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мали викинути на смітник. Адже він – “антитабачнівський”, а отже,
й не має міністерського дозвільного грифа.
Натомість електронний підручник для восьмикласників з історії
Одеси, створений міським головою Олексієм Костусєвим, затверджено
Міністерством освіти і науки. У ньому, як і варто було сподіватися,
замовчувалася більш як 600-літня історія українського міста Коцюбієв (Хаджибей), яке Катерина ІІ лише перейменувала на Одесу, і тому
її почали вважати його засновницею. У книзі він вихваляє колишніх
царських сановників, досягнення Новоросії, навіть про себе не забув
сказати тепле слово – голова міста. “Це справжній посібник з українофобії, зерна якої так заповзятливо сіяли такі, як Табачник та Костусєв, – наголосив Сергій Горицвіт. – Дійшло до того, що вчителі історії
змушені були викладати свій предмет за рекомендаціями написаного у
Москві в умовах секретності спільного російсько-українського посібника. Всеохоплююча толерантність Табачника до московського “старшого
брата” не мала меж”1.
Посилаючись на статтю 20 відверто антиукраїнського Закону “Про
засади державної мовної політики”, Міністерство освіти і науки під
час формування перших класів у 2013 р. вимагало від батьків або ж
осіб, що їх замінюють, обов’язкових заяв про бажану мову навчання
дітей. Перед освітянами, за повідомленнями ЗМІ, поставлено завдання
отримати максимальну кількість заяв про бажання навчатися російською мовою. За цим простежується плани впливу на мовну ситуацію в
дусі неоколоніальної політики так званого русского мира. У зверненні
українських учених до батьків, учнів та студентів України “Наш оберіг державності” зазначено: “Поважаючи право кожного на здобуття
освіти рідного мовою, ми наголошуємо, що лише досконале володіння
державною мовою є ознакою інтегрованості людини в сучасне суспільство. Доба некомпетентних, корумпованих чиновників і політиків, які
демонстративно зневажають усе українське, неминуче відійде у минуле.
Ми, українські вчені, представники різних галузей знань, люди різних
політичних поглядів, люди, які спілкуються українською, російською та
іншими мовами, закликаємо усіх вас у цей критичний час підтримати
своїм вибором українську мову як найважливіший оберіг української
держави!”2.
Антиукраїнську ситуацію в гуманітарно-інформаційному просторі
України створили законодавча, виконавча і судова влада тому, що не
1
Горицвіт С. Табачник заходився “зачищати” шкільні бібліотеки / С. Горицвіт //
Українське Слово. – 2013. – 16–22 квіт.
2
Бродин М. Наш оберіг державності / М. Бродин, М. Жулинський та інші // Слово
Просвіти. – 2013. – 20–26 черв.
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мала бажання протистояти російській інформаційній експансії. Журналіст Вадим Лубчак стверджував, що дискусії про проблеми та виклики
інформаційного простору все частіше ініціювали не лише у столиці, а й в
обласних центрах. Це важливо, адже йдеться про спільний український
інформаційний простір. Учасники дискусії зазначали про відсутність
національного обличчя багатьох телевізійних каналів, FM-радіостанцій і
газет, цензуру та самоцензуру, “розріджену інтелектуальну атмосферу”,
брак підтримки “розумного середовища”, байдужість влади до проблем
українських національних ЗМІ, перетворення частини журналістів у
комерсантів–джинсоловів, нівелювання моральної, інтелектуальної та
просвітницької місії журналістів, розширення інформаційних маніпулятивних технологій.
Професор Ноам (Аврам) Хомський (Чомськи) із США, батько якого
Вільям народився і виріс в Україні, видав книжку “Десять стратегій маніпуляцій у ЗМІ”. Системне осмислення діяльності ЗМІ в Україні відкриває
способи промивання мізків громадян, про які написано в інтелектуальній
праці 84-річного Ноама Хомського: “відволікати увагу на другорядне”,
“самим створювати проблему і самим заходитися її вирішувати”, “привчати до негараздів поступово”, “відтермінувати виконання і подарувати
надію”, “звертатися до суспільства, як до дітей”, “породжувати емоції,
але перешкоджати думкам”, “тримати в неуцтві й культивувати сірість”,
“захоплюватися посередністю”, “підсилювати відчуття власної провини”,
“знати про людей більше, ніж вони самі про себе знають”1.
За кожною з десяти стратегій маніпуляцій у ЗМІ криється глибокий зміст. Наприклад, теле- і радіопрограми та риторика політиків в
Україні була насичена словами про патріотизм, любов до людей і природи. Проголошували безліч закликів до добра, безкорисливості тощо.
Водночас звучала значна кількість застережень про неминучий крах
Української держави, непримиримість людей Сходу і Заходу. У штабах
політичних партій планували емоційні провокації на кшталт скидання
пам’ятників, обливання опонентів фарбою та іншого тролінга, що примушувало супротивника заковтувати блешню опонента. Зазвичай ці
новини заповнювали телерадіоефір, займали головні сторінки газет і
сайтів. Водночас серйозний аналіз подій і проблем українського національного державотворення, розвитку української культури зміщували
з прайм-тайму, з перших шпальт багатьох газет, як такий, що не викликає зацікавленості у більшості громадян.
Низький рівень освіти, неуцтво і посередність були потужним знаряддям у руках провладних ЗМІ. Підпорядкування волі можновладців1
Прилипко О. Ноам Хомський: 10 способів промивання мізків / О. Прилипко //
День. – 2013. – 29–30 берез.

40

Розділ 2

антиукраїнців відбувається небагато простіше, коли в руках перебуває
слухняний матеріал. “Якість освіти, що надається нижчим суспільним
класам, має бути посередньою і мізерною, аби неуцтво, що відділяє
нижчі суспільні класи від вищих, служило роз’єднуючим бар’єром”.
Ноам Хомський називає це тихою зброєю правлячих еліт. Стосовно
України – це, наприклад, скорочення кількості українськомовних
шкіл. Річ не лише в підміні фахівців та аналітиків “представниками
народу”, тобто Партії регіонів, комуністів, а й у руйнуванні системи
української освіти. Політики билися кожен за своє, а в лабораторіях
освітньої сфери вирощували покоління next. У головах майбутнього
електорату національно-гуманістичні цінності замінювали технічними,
космополітичними, а їхнє соціальне призначення зводилося до вміння
лише заробляти на життя.
Доки читачі, телеглядачі, радіослухачі дивуються, звідки береться тупість, вульгарність і невихованість, ці якості стають критеріями
відбору людей у соціальні ліфти. Інтелектуали не потрібні системам,
покликаним виконувати волю верхів. “Телеекран в Україні часто кричуще негігієнічний. Маю на увазі передовсім морально-етичний вимір.
В усяких політичних шоу народні обранці, які мали би бути взірцем
культури й коректності, таку бридоту одне на одного виголошують,
мовби це не парламентарі й претенденти в державні діячі, а звичайні
базарні перекупки, яких розлютили несприятливі для їхнього ремесла
обставини, – наголошував директор Чортківського державного медичного коледжу Любомир Білик. – Гидко буває чути й плоскостопий гумор
штатних гумористів на телеекрані, які нерідко ображають національну
гідність українців, та й не тільки українців, а й молдаван, вірменів та
ін. Якби таке сталося на Заході, то цих веселунів негайно потягли б
до суду”1.
Безперечно, в Україні є національні медіапроекти. До них привернув
увагу кандидат філософських наук Юрій Килимник (День. – 2013. –
21–22 черв.): “5 канал” до 20-річчя незалежності України провів 52-годинний телемарафон у прямому ефірі, встановивши світовий рекорд,
за що увійшов до Книги рекордів Гіннеса.
Микола Хрієнко працював над проектом “Українці за Уралом” –
безпрецедентний за масштабами виконаної роботи, тривалістю маршруту та тематикою дослідження в історії української журналістики. Це
був проект тривалістю у три етапи, шість років та 118 тис. км. Саме
стільки знадобилося українському журналістові, щоби пройти – проїхати – пролетіти слідами українців, що волею долі чи недолі опинилися
1
Білик Л. Чи дочекаємося такого телебачення? / Л. Білик // Літературна Україна. – 2013. – 25 квіт.
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у далекому Заураллі, а ще – 341 фотоплівка та 12 276 фотокадрів, з
яких для майбутніх фотовиставки, фотоальбому та книжки відібрано
300 найліпших.
Одним з найкращих за останні роки медіапроектів є музичний телевізійний марафон “Пісня об’єднує нас”, який транслювали з 12.00
31 березня до 19.30 2 квітня 2012 р. у прямому ефірі Першого Національного і телеканалу “Ера”. Завдяки його організації представники
Книги рекордів Гіннеса зафіксували новий рекорд світу з найтривалішого виконання національних пісень. Це найпрестижніший презентаційний проект у царині української культури: 110 год 4 хв 30 с
без перерви на рекламу в прямому ефірі транслювали лише українські
пісні, які побачили і почули в 155 країнах світу. За весь цей час на
сцені побували 375 колективів, 1 807 солістів. Загалом у підготовці та
практичній реалізації цього мегапроекту взяли участь 2 012 людей,
серед яких не лише співаки та музиканти, а й технічна підтримка
проекту – режисери, оператори, техніки, освітлювачі, звукорежисери,
гримери, стилісти, костюмери та ін. До речі, українці перевершили на
7 год попереднє досягнення італійців, які в 2010 р. свої пісні співали
103 год і 9 хв.
Медіапроект київської ТРК “Золоті ворота” фахівці вважають коштовною театральною колекцією. У телескарбниці режисера та ведучої
цієї телерадіокомпанії Наталії Грабченко та її творчої команди – понад
130 кращих театральних вистав переважно столичних колективів, які
знято за 15 років. Завдяки телеверсіям ТРК “Золоті ворота” глядачі телеканалу “Культура” мають змогу насолоджуватися кращими зразками
українського театрального мистецтва у всіх його жанрах.
До впливових національних медіапроектів, що стали не лише всеукраїнським надбанням, Ю. Килимник справедливо відносить різнобічну
діяльність газети “День”. Йдеться як про безпосередній багаторічний
випуск газети, так і про започатковані редакційні проекти: випуск
“Бібліотеки газети “День” як реальний доказ впровадження стандартів
якісної преси; проведення щорічного Міжнародного фотоконкурсу, що
завершується виставкою найкращих світлин; запуск унікального вебпроекту “Україна Incognita”; діяльність Острозького клубу вільного
інтелектуального спілкування молоді; навчання у Літній школі журналістики; випуск кольорового тематичного щомісячника “Маршрут
№ 1” як складової частини газети; вручення премії “За громадянську
позицію” імені Джеймса Мейса; організація доброчинної акції “Подаруй
книжку!”; влаштування Днів газети у регіонах України; поява “клубної
хустки “Дня” тощо. Неможливо сьогодні уявити медійне, культурне
поле України без газети “День”, що виходить українською, російською
та англійською мовами. Є з кого брати приклад в українській журна-
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лістиці, є чим пишатися. Безперечно, працівникам мас-медіа також є в
кого вчитися. Свідчення того – видана газетою “День” серія “Бронебійна
публіцистика”. Журналісти, які думають, добре розуміють: усвідомлення власної недосконалості наближує нас до досконалості.
Однак, на жаль, частими гостями на телеекранах України є насилля,
хамство, грубощі, якими переповнені незліченні примітивні кіносеріали. “Телебачення в Україні претендує називатися українським, але ж
Україна часто там майже відсутня. Починаючи з того, що українську
мову помітно витісняють з телебачення, й закінчуючи тим, що навіть під
мікроскопом там не розгледите такої важливої речі, як україноцентричність. Натомість – щось ефемерно загадкове, національно невизначене.
У німців, французів, італійців, шведів їхньоцентричність – є. Це – як
душа в людини. У нас же – немає. Звідси й усі ці телеаномалії, які
треба дуже довго перелічувати, – наголошує Л. Білик. – Дехто вважає,
що ЗМІ не впливають на життя. Ще й як впливають! Вони або навіюють депресію, розчарування, зневіру, сповнюють індивіда обуренням,
або ж окрилюють, підносять його душу і його самого у власних очах”1.
Слушно зауважує О. Прилипко, що ЗМІ активно беруть участь у
популяризації безмозких людей з багатьох причин. Зокрема, одні платять (зумовлюють розквіт джинси-продажності), інші заохочують, треті
стають у чергу. Брати інтерв’ю в сірих політиків-космополітів, українофобів вигідно. Вони завжди відкриті для зустрічей і не полінуються
всоте повторити прописний проросійський, прокомуністичний постулат.
У більшості пропагандистських виступів, розрахованих на широку
публіку, використовують аргументи, персонажі, інтонації, слова, зрозумілі навіть малим дітям або людям, що затрималися в розумовому
розвитку. Інфантилізм мовних зворотів не випадковий. Якщо з телеглядачами і радіослухачами говорять такою мовою, то вони мимоволі
знижують рівень своїх відповідей або заперечень, ніби їм насправді
12 років. Правило сполучених полемічних посудин можна побачити
і почути майже в кожній дискусійній теле- і радіопередачі та під час
людних виступів політиків усіх рівнів. В Україні воно посилювалося
поганим знанням державної мови, малим словниковим запасом міністрів
і перших осіб країни. У такий спосіб більшість представників управлінської еліти робили українську мову непрестижною, непотрібною. Це
було своєрідним продовженням реалізації ідеї, на яку працювали ще за
часів Російської імперії. Під час комуністичного режиму Москва здійснювала цю ідею під інтернаціональними гаслами злиття мов, культур,
націй і виховання нової радянської людини з російською ментальністю.
1
Білик Л. Чи дочекаємося такого телебачення? / Л. Білик // Літературна Україна. – 2013. – 25 квіт.
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“Лінгвістична псевдонауковість, або недонауковість в так званих
ідеях недомови, мови з малопотужним простором, граничним виявом
чого постає утвердження тези про хуторянство української мови та
інше. Апологети ж таких тверджень ідуть далі: недомова, тобто неповноцінна мова, а ті, хто нею користується, закомплексовані, інтелектуально нерозвинені. Мабуть, більшість упізнали в останніх думках
усіх тих, хто так активно впроваджував ідею ухвалення Закону “Про
засади державної мовної політики”, який у першому читанні більшістю
Верховної Ради (“Більшовиками”) ухвалено протягом двох хвилин, а
в другому читанні – протягом однієї”1. Цей закон – замаскована ідея
максимального знекровлення української мови і витіснення її із загальнодержавного інформаційного простору.
Повністю погоджуюся з важливими думками доктора філологічних
наук з Донецька Анатолія Загнітка, який наголошував, що кожний
українець покликаний Всевишнім пам’ятати: 1) про власне Я як цінність не тільки свою, а й складника нації і народу. Втрата своєї самоідентифікації та ототожнення зі своєю нацією послаблює не тільки саму
особистість, а й знекровлює націю; 2) шанобливе ставлення до інших
народів та їхніх мов аж ніяк не означає “розчинення” власного Я в них;
3) українська мова завжди мала високий потенціал інтелектуальності
та інформативності, абстрактності й розгалуженості, є рівноконкурентною з будь-якою іншою мовою; 4) злісні випади проти української
мови свідчать про слабкість їхніх авторів; 5) руйнація власного мовного
середовища зумовлює психологічну і морально-естетичну видозміну
особистості2.
Знати державну мову, володіти, послуговуватися нею – це святая
святих кожного патріота своєї Вітчизни, кожного, хто шанує і поважає
український народ та інші народи держави, кожного, хто є на службі
своєї Держави (якщо він вважає її Державою), кожного, хто бачить
Україну на просторах світової цивілізації, кожного, хто шанує і цінує
пам’ять пращурів, їхній дух, здобутки та завоювання.
Психотерапевти знають, що відчуття провини – багор, яким легко
підчепити навіть найсильнішу особистість. Той, хто володіє багром, як
сплавник направляє маси колод у потрібний потік. Якщо ЗМІ змушують людину повірити у власну провину з приводу всіх негараздів, що
оточують її, залякують безвиходом (цим психологічним інструментом
користувалася Партія регіонів через підпорядковані їй ЗМІ), тоді простіше відвернути людей від боротьби за економічні, політичні, україн
Загнітко А. Що необхідно для державності української? / А. Загнітко // Слово
Просвіти. – 2012. – 1–7 листоп.
2
Там само.
1
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ські національні права. Адже самоприниження призводить до апатії
і бездіяльності. “У вас не склалося з помаранчевою революцією, значить, ви не здатні змінити суспільство, і будь-які протести – безглузді.
Революція нічого не вирішує. Історія країни – це історія поразок, у
яких винні самі українці. Чи не ці слова ви чуєте від тих, хто має намір постійно керувати кожним із нас?”1, – так коментував політикоідеологічну ситуацію в Україні Олександр Прилипко. Він має рацію,
бо в Україні жодної української лінії формування політики правдивої
історичної пам’яті не було.
В Україні реалізовувався російський сценарій політики пам’яті.
Наприклад, 5 червня в Україні не було приспущено державні прапори,
не майоріли чорні стрічки на знак жалоби і величезної історичноної
втрати. Адже в цей день далекого 1775 р. Російська імперія знищила
українську вольницю – Запорізьку Січ: 86-літнього кошового Петра
Калнишевського заслано у Соловецький монастир на Білому морі (у
вузькому і низькому льосі без вікон пробув 25 років і помер у віці
113 літ); військового писаря Івана Глобу заслано на Сибір у Білозерський
монастир (помер 1790 р.); військового суддю Павла Головатого заслано
у Тобольський монастир; полковників Чорного, Кулика, Пелеху і Порохню, курінного отамана Головка і багато іншої старшини запорозької
запроторено до різних фортець та казематів, де вони і закінчили своє
життя.
Запорозька Січ була зруйнована згідно з маніфестом російської
імператриці Катерини ІІ, що вирішила ліквідувати останній форпост
української самостійності. Однак навіть за радянських часів на території України ніхто не наважувався встановлювати пам’ятники “сучій
дочці”, яка “доканала вдову-сиротину” Україну. Проте, вже у незалежній Україні монументи московській цариці таки відкрили в Одесі
(27.10.2007) і Севастополі (15.08.2008). Носилися з подібними ініціативами в Дніпропетровську, Луганську, Кременчуці на Полтавщині,
Мелітополі Запорізької області. “В Одесі пам’ятник поставили при
прем’єрі В. Януковичу і міському голові Е. Гурвіцу, в Севастополі –
вже за урядування Ю. Тимошенко, за міського голови В. Саратова (за
Януковича став головою Севастопольської міськдержадміністрації, а
згодом керівником Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг), – зазначив президент благодійного фонду “Україна-Русь
Ростислав Новоженець. – Пам’ятники, звісна річ, ставлять не простотак для увіковічнення, а на добру згадку. Виходить для прихильників
ідеї встановлення пам’ятників Катерині ІІ, ліквідація Запорозької Січі
1
Прилипко О. Ноам Хомський: 10 способів промивання мізків / О. Прилипко //
День. – 2013. – 29–30 берез.
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є шанованою і бажаною подією. Тоді, що вони роблять на керівних
посадах у незалежній Україні? Адже сучасна Україна без історичної
легендарної Січі є немислима. Ми ж бо – козацька нація!”1.
Давнішнє, якщо не сказати віковічне, українсько-російське протистояння, яке з перших днів Незалежності тривало на підкилимному
рівні, тепер яскраво оголилося. У цьому, на думку філософа Юрія
Лободи, й полягає філософія нинішньої російсько-української війни.
Московська агресія у формі терору відбувається під прикриттям соціального бунту, спровокованого безжалісною експлуатацією олігархів і
владоможців. На Донбасі українській державницькій ідеології протистояв люмпенізований елемент, який користується ерзац-ідеологією,
породженням якої є корумповані ДНР, ЛНР. Паростків цієї ідеології
в українському суспільстві не було ніколи, бо це штучне утворення.
Звичайно, існувала певна ідеологічна фронда до Української держави,
але вона ніколи не передбачала застосування зброї й утворення ерзацдержав. Цю фейкову ідеологію придумала для Донбасу Росія й активно
її експлуатує. Уражений алкоголем, наркотиками безробітний і криміналізований Донбас, розчавлений соціально-економічними проблемами,
напрочуд легко її сприймає: зі зброєю в руках криміналізований люмпен
почувався вершителем доль, що досі був ніким, а став усім.
Нині відбувається війна цінностей, світоглядних орієнтирів. Українці завжди були будівничими – і в матеріальному, і в духовному сенсі.
На їхньому креативі (згадаймо історію) поставали і Російська, і Радянська імперії. Росія завжди була споживачем, часто агресивним, який
загарбував і паразитував, i з того й жив. “Війною Росія показала своє
справжнє ставлення до України – агресивно-вороже. І в цьому, я б сказав, конструктив цієї війни, – наголошує Ю. Лобода. – Для українців
вона – певний момент істини. Українці побачили справжню природу
російської “братньої допомоги”. А війна ідей і цінностей з Росією не
закінчиться ніколи. Принаймні доти, поки й Росія не зробить новий
цивілізаційний вибір”2.
Україна має всі морально-духовні, національно-інтелектуальні можливості показувати Росії приклад цивілізаційного розвитку. Треба тільки в усіх ЗМІ запровадити змагання чеснот. Адже медіасфера – це засіб
породження і тиражування певних месиджів у суспільній свідомості.
Якщо ЗМІ пропагує певні ідеї, то вони починають жити у свідомості
людей. Та людина, яку запрошують в ефір, повинна виражати позитивну
1
Новоженець Р. 238 років без Січі / Р. Новоженець // Українське Слово. – 2013. –
19–25 черв.
2
Безкоровайна Г. Війна з Росією не закінчиться ніколи / Ганна Безкоровайна //
Україна молода. – 2014. – 24 черв.
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суспільну думку, адекватно, з історичною тяглістю та авторитетом. Її
думки можуть бути непопулярними, але ні в якому разі – не антиукраїнськими, не протизаконними. Адже йдеться не лише про безпеку, а про
територіальну цілісність України, то давати слово тим, хто розриває її
на частини, – безвідповідально, аморально.
Україна зіткнулася з найпотужнішою у світі російською пропагандистською машиною, яка також успадкувала всю інфраструктуру,
технології, ноу-хау ще холодної війни СРСР та Заходу. У відкритих
джерелах ідеться, що проти України працює десять потужних медіагруп
Російської Федерації, тисячі найнятих фізичних осіб, для яких журналістика не творчий процес, а вигідний бізнес. Вони взяли на озброєння
методи геббельсівської пропаганди. Постулати її добре описав помічник
Геббельса Вільфрід фон Овен у “Декалозі пропаганди”. Геббельс свого
часу казав, що “за наявності в руках мас-медіа – він може легко перетворити будь-яку націю на стадо свиней”. Напевно, його рецепти добре
спрацювали, бо інакше, як пояснити такий високий рівень зомбування
більшості населення Росії та частини українських громадян у Криму,
на Сході та Півдні держави. До того ж Росія звикла жити брехнею. Починаючи з Московського царства, Російської імперії та СРСР державна
пропаганда була незмінно побудована на тезі про виняткову роль Росії
у світі (єдиної спадкоємниці Першого й Другого Риму, або колиски
комунізму) й особливу моральну чистоту її народу на тлі занепаду й
аморальності Заходу. “Будь-який гіркий п’яниця в Росії півтора століття знав, що в моральному плані він вищий за будь-якого європейця
або американця” (А. Плахонін). Той факт, що в 90-х роках ХХ ст. криве дзеркало російсько-комуністичної пропаганди замінили дзеркалом
звичайним, народ не пробачив ні Горбачову, ні Єльцину. Тому з такою
легкістю та вдячністю піднялися з духом росіяни та промосковські,
проесесерівські сповідники і п’ятиколонники в Україні, коли В. Путін,
використовуючи пропагандистсько-маніпулятивні потужності відданих
йому російських ЗМІ, повернув на круги свої.
Промосковські ЗМІ в Україні функціонували в руслі російської
імперсько-шовіністичної антиукраїнської ідеології. Технології маніпулювання, наприклад, на луганських регіональних телеканалах схарактеризував Є.О. Соломін. Це – формування та розповсюдження образів
(конструювання образів громадських діячів, політиків, керівників –
синтез “реал-іміджу” з “фальш-іміджем” і систематичний їхній показ
по телебаченню); частота та характер згадувань у ЗМІ (керівників,
політичних і громадських діячів у контексті діяльності провладних
структур); потенціонування чи акцентування та приклеювання ярликів (тенденційна інформація – позитивна або негативна, привабливість
або несприйнятливість певних поглядів, образливі епітети, метафори,
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назви); обман, замовчування невигідної інформації та розповсюдження
неправдивої (дезінформація – акція регіоналів Луганської міськради “Рідна мова – російська!”); повторення фраз, фактів, що є передумовою ефективного позасвідомого впливу (“психологічні трюки” –
С. Кара-Мурза); висвітлення псевдоподій, гучних фіктивних кампаній
(підтримка чи засудження когось або чогось, організація фіктивної кампанії, яка створює враження справжньої народної підтримки (кампанія
Партії регіонів “Збережемо Україну” 14 грудня 2013 р.), засудження
(паплюження учасників Євромайдану); напівправда, інтерпретація чи
подача матеріалу під певним кутом зору (уведення нової інтерпретації,
боротьба з чужою інтерпретацією, утримання меж своєї інтерпретації –
Г. Почепцов, закріплення потрібної точки зору в громадській свідомості); сяюче узагальнення або блискуча невизначеність (зміна імені
конкретної людини або назви організації, соціальної групи, визначають певне соціальне явище як узагальнене родове ім’я, яке має позитивне емоційне забарвлення та зумовлює доброзичливе ставлення
до носіїв цих назв – “Успіхи Партії регіонів у вирішенні економічних питань відчуває кожний луганчанин”); загальний вагон, спільна
платформа або фургон з оркестром (добір суджень, висловлювань,
фраз, які створюють враження, ніби так роблять усі – “Луганщина
має захистити свій вибір, зроблений під час демократичних виборів у
2010 р.”); гра у простонародність на телекамеру (вихід у люди “своїх
хлопців” з метою налагодження довірливих стосунків з аудиторією);
телерадіомонтаж (маніпулювання відбувається не лише за допомогою
слова, зорових образів й акустичних засобів, а й монтажем телерадіоматеріалів). Поєднання цих трьох способів різко підвищує втручання
у свідомість реципієнта1.
Нинішня суспільно-політична, ідеологічна ситуація засвідчує, що
сучасна Росія як “гідна” наступниця царату і комуністичної імперії зла
продовжує у найрізноманітніші способи (мілітарно також) чинити тиск
на будь-який український самостійний, соборний поступ, спрямований
на утвердження власної ідентичності й національної свободи, зберігаючи
поведінку колоніста, імперіаліста, але аж ніяк не гуманіста. Особлива
прикмета російського імперіалізму – спадкоємця стародавнього московського месіанізму – “це вмілість зняти поневоленому народові голову
так, щоб він цілував катові руку і дякував за визволення. Ця вмілість
– один із проявів цинізму, притаманного російському імперіалізмові,
що межує із садизмом. Є в російському імперіалізмі елементарно дика
Соломін Є. О. Луганське інформаційне телемовлення: регіональна парадигма:
дис. на здобуття наукового ступеня канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 – теорія
та історія журналістики / Є. О. Соломін. – Луганськ, 2014. – С. 130–141.
1
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і водночас вишукано рафінована, люта ненависть супроти кожного, хто
прагне бути вільною людиною і не хоче йти в неволю до “визволителів”1.
Найголовніше нині завдання українців – позбавляти себе і наступні
покоління багатьох ілюзій позірного братерства, єдності та дружби з
росіянами, які можливі лише на ґрунті рівності, взаємоповаги і свободи. Суспільство повинно зачищати наш інформаційний простір від
російського психологічного втручання, фейкового терору так само наполегливо, цілеспрямовано, як українські бійці зачищають від путінських загарбників і доморощених терористів-сепартистів східні терени
України.
Будь-яке медіавиробництво, що зачіпає інтереси і потреби тієї чи
іншої людини або українського суспільства загалом – незалежно від
того, чи стосується соціальних проблем, політики, економіки, культури тощо, – повинно ґрунтуватися на високому патріотичному професіоналізмі (професійних принципах і стандартах), бути спрямоване не
тільки на правдиве, об’єктивне інформування своєї аудиторії, а й на
формування здорових морально-психологічних якостей, національної
свідомості, державницького мислення, людської і громадянської гідності. Вболівання редакційних колективів про духовний стан людини і
суспільства охоплює розкриття позитивних рис української ментальності, національних ідеалів, ідеї державотворення, а також розвінчування
зла, гріха, вад.
Визначальну сутність української національної ідеї державотворення
осмислив Тарас Шевченко через архетипи “Дім”, “Поле”, “Храм”. “У
широкому плані символіка концепту “Дім” позначає святе довкілля буття людини, в якому вона (як хазяїн оселі) може займати чільне місце...
Символ �������������������������������������������������������������
“Дім” характеризує антропоцентричне буття від сім’ї до національної солідарності. “Дім” – це ніша людини в Універсумі. Так само в
загальному визначенні символіка концепту “Поле” знаменує життєвий
топос людності… Тут йдеться насамперед про “поле життя”, джерело
багатства, економічний простір виживання… Ідея “Храму” пов’язана зі
святинями людини та її етносом. Він поєднується з національною ідеєю
і в цілому розумінні означає зв’язок небесного та земного, ідеологію
софійного, освяченого мудрістю буття”2.
Національна держава на всіх рівнях Словом і Ділом може захистити націю та її буття, створити потрібні умови для її розвою. Тільки
у власній “хаті”, у своїй державі людина, народ стає справжнім госпо1
Добрянський-Демкович М. Україна і Росія: історичні нариси на тему російського
імперіялізму / М. Добрянський-Демкович. – Рим: Укр. Катол. ун-т ім. Св. Климента
Папи, 1989. – С. 27.
2
Кримський С. Під сигнатурою Софії / С. Кримський. – К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. – С. 291–292.
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дарем своєї долі на своїй землі, не слугою, а ґаздою перед світом стає
(І. Франко). Феномен невмирущості української нації міститься в інформаційному феномені збереження, розвитку, незнищенності національного слова у найширшому його значенні для суспільного розвитку.

Запитання для самоконтролю
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

Що означає вираз С. Й. Вовканича “духовна інформаційна мобільність нації”?
Чому журналістський продукт вважають результатом індивідуальної та колективної праці?
Які передумови потрібні для виникнення редакційного колективу?
Чому редакційний колектив називають своєрідною кооперацією людей?
Назвіть засади, якими характеризують морально здоровий редакційний колектив.
Від чого залежить кінцевий результат діяльності редакційного колективу?
Якими морально-професійними якостями має володіти лідер (керівник) редакційного колективу?
Як називають продукцію творчого виробництва редакційного колективу?
Схарактеризуйте вектори тенденцій сучасного світового розвитку?
Визначте морально-психологічні та політико-ідеологічні складові російської
антиукраїнської інформаційної агресії.
Окресліть особливості свободи слова і журналістської відповідальності в умовах
російсько-української війни.
Схарактеризуйте вислів лауреата Нобелівської премії, німецької письменниці
Герти Мюллер “радянські фантазми”, якими заражені майже всі колективи засобів масової інформації Російської Федерації.
Яким є змістове наповнення війни ідей і цінностей між Росією та Україною.
Які головні особливості українського медіавиробництва в сучасних умовах?
Назвіть технології маніпулювання на луганських регіональних телеканалах.

Завдання для самостійної роботи



Ознайомитися з роботою редакційного колективу (на вибір – газети, теле- чи
радіоорганізації), письмово схарактеризувати морально-психологічний клімат його
діяльності, оглянути результати праці журналістів (газетні публікації, теле- чи радіопередачі) в контексті суспільно-політичних подій в Україні та світі.
Зіставити змістове наповнення матеріалів російських та українських газет,
або теле- чи радіоорганізації (на вибір) стосовно сучасних російсько-українських
відносин.
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Розділ 3
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ

С

амостійна, вільна особа, її громадянський, державницький дух,
всебічний моральний розвиток можливий лише в національно-культурному і високодуховному середовищі, за межами брехні, лукавства,
насильства, зневаги, асиміляції. Воля відображена в Духові, а Дух – у
національному Слові, яке покликане служити насамперед порозумінню,
злагоді, об’єднанню, інтеграції української людності. У цьому контексті
розглядатимемо психологічні складові особистості журналіста, які назвали вчені Санкт-Петербурзького державного університету М.Л. Волковський і А. М. Гришаніна. До професіограми творця-журналіста належать: відкритість досвіду, спонтанність та експресивність; віддання
переваги новизні, переважання внутрішньої мотивації; широке коло
інтересів; здатність до широкої категорізації; велика фізична енергія,
але часте перебування в стані думання; чергування реальності та фантазії; сильна воля, самодисципліна, віра у визнання; незалежність суджень і стерпність до невизначеності; прагнення до самоудосконалення;
оригінальність, гнучкість мислення; інтуїтивність1.
Ціннісні орієнтації функціонування ЗМІ залежать від світоглядної
позиції журналістів, в основі внутрішнього переконання яких має бути
1
Волковский Н. Л. Психология журналистики: учеб. пособие / Н. Л. Волковский,
А.Н. Гришанина. – СПб., 2010. – С. 28.
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українська національна свідомість, державницьке мислення, висока
моральність і духовність, патріотизм і громадянська мужність. Така
змістова наповненість світоглядних принципів журналістів вписується
у європейський і світовий контексти.
Актуальні думки Т. Шевченка щодо літературної творчості письменників також безпосередньо стосуються журналістської праці. “Отак-то,
братія моя возлюбленная. Щоб знать людей, то треба пожить з ними. А
щоб їх списувать, то треба самому стать чоловіком, а не марнотрателем
чорнила і паперу. Отойді пишіть і дрюкуйте, і труд ваш буде трудом чесним. А на москалів не вважайте, нехай вони собі пишуть по-своєму, а ми
по-своєму. У їх народ і слово, і у нас народ і слово. А чиє краще, нехай
судять люди”1, – наголошував Т. Шевченко у “Передмові” до “Кобзаря”,
яку написав у 1847 р. Проте арешт завадив видати “Кобзар”, який 1859 р.
російська цензура дозволила видавати, зробивши суворе застереження, щоб
до книжки ввійшли лише ті твори, які вже були опубліковані до 1847 р.
“Передмова” 1847 р. і на цей раз не вийшла у світ. До того ж вона була
глибоко захована в архівах департаменту поліції серед паперів, відібраних
у поета після арешту. Вперше ознайомив читачів з цим блискучим твором
Т. Шевченка журнал “Былое” аж у 1906 р. (книга VІІІ).
Важливі думки про сутність журналістської діяльності, які залежать
від суспільно-політичної атмосфери, “суспільної совісті”, “суспільної
моралі”, висловив Іван Франко: “Гнила “суспільність” не видасть собі
здорових та сміливих заступників. …Вона не прийме їх, відтрутить
або – що гірше – затопче, оглушить”. Там, де “література, і політика,
і все суспільне життя хромають на сухоти совісті, …нема рук робучих,
нема голів мислячих, нема серць сміливих та щирих”2.
Іван Франко, головним принципом життєдіяльності якого була єдність слова і діла, геніально бачив злети і провали в духовному житті
суспільства. Мабуть, уперше в українській мові вжив для позначення
певного стану суспільства термінологічне словосполучення “духовний
vacuum”, чим, безперечно, збагатив як соціолог україністику. Це поняття він ввів для характеристики “морального занепаду”, “патологічного стану” суспільства, його “хвороби”, до чого, як вважав, спричинилося моральне каліцтво “одиниць і всієї суспільності”, “здичіння та
розпиячення”, безмірне “чинопочитання”, “повна духовна безплідність
інтелігенції”3. Франковим терміном “духовний vacuum” можемо харакЛизанчук В. Шевченкове Слово / В. Лизанчук. –Львів : ЛНУ імені Івана Франка,
2014. – С. 133.
2
Франко І. Перша передмова до перекладу “Фауста” Й. В. Гете / Іван Франко //
Зібр. творів: У 50 т. – К.: Вид-во “Наукова думка”, 1980. – Т. 26. – С. 156.
3
Франко І. Стара Русь / Іван Франко // Зібр. творів: У 50 т. – К.: Вид-во “Наукова
думка” , 1982. – Т. 37. – С. 80-82.
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теризувати нинішні психологічні деструкції морально-духовних якостей, порожнини в національно-патріотичній ціннісній ієрархії читачів,
глядачів, слухачів, хитливий стиль ЗМІ. До створення такої ситуації
причетні також ті журналісти, які не стали зрячими очима суспільства,
а здалися в полон джинсі, бо в їхній творчій діяльності нема україноцентристських принципів.
Журналіст у концепції Івана Франка – це чесна, порядна людина,
яка вміє “переконувати не самою силою аргументів, але моральним і
психологічним впливом особи на особу, живого слова, тону, колориту
бесіди”1. Національно-патріотичні переконання, мислення, мова, навіть
правописна система – це речі настільки пов’язані у Франка між собою, що
відхід від правди в одному призводить до фальші в іншому. “Мертвеччина
мови і думок для нього (І. Франка. – В. Л.) – явища взаємозумовлені”2,
– наголосила дослідник основ мовотворчості журналіста в інтерпретації
Івана Франка, відомий мовознавець, професор Олександра Сербенська.
Принцип довіри до слова і зображення в ефірі має бути визначальним у діяльності журналістів усіх ЗМІ. На жаль, нині багато хто
з них перестав ототожнювати головну вартість інформації з правдою.
Їхня меркантильно-політична заангажованість відчужує національні
інтереси українського суспільства. Аморальність, брак національногромадянської позиції зумовлюють спрощеність, примітивність, сірість,
деградацію журналістської професії.
Привертаємо також увагу до думок журналістикознавця, полтавця
з Прилук, професора Степана Сірополка (1872–1959) про морально-психологічні, фахово-громадянські вимоги, що випливають із принципів
журналістської творчої роботи: “Хто не оволодів ту справу, про яку
збирається писати, той приносить шкоду справі, а себе самого може
виставити на сміх, бо відсутність знання не може компенсувати жвавість пера та добір хвиських слів. Але, з другого боку, хто не опанував
журналістської форми вислову, той і при найліпшому ознайомленні із
справою не досягне успіху. Відповідна форма вислову разом із якістю
думки й силою переконання є передумовою журналістичної праці для
досягнення найбільшого успіху...”3.
Журналіст мусить глибоко вірити в те, що пише, усвідомлюючи
свою моральну відповідальність за усне чи писемне слово, за кожну
Франко І. Іван Вишенський і його твори / Іван Франко // Зібр. творів: У 50 т. –
К.: Вид-во “Наукова думка”, 1981. – Т. 30. – С. 71.
2
Сербенська О. А. Мова преси в контексті вимог перебудови: навч. посібник /
О. Сербенська. – К.: УМК ВО при Мінвузі УРСР, 1989. – С. 55.
3
Бочковський О. І. Українська журналістика на тлі доби (історія, демократичний
досвід, нові завдання) [За ред. К. Костева й Г. Комаринського] / О. І. Бочковський,
С. Сірополко. – Мюнхен, 1993. – C. 146.
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думку, за кожне твердження. “Особа, яка добре не знає своєї літературної мови, яка глибоко не збагнула свого національного обов’язку й
яка не усвідомила собі потреб своєї нації, – не сміє бути журналістом
та взагалі працівником пера”1, – наголошував професор Костянтин
Костів. Таких переконань був Іван Огієнко, який зазначив: “Особа, що
не знає добре своєї соборної літературної мови та своїх рідномовних
обов’язків, не може бути робітником пера”2. Надто категоричні вимоги,
але небезпідставні, бо й нині досить актуальні, коли йдеться про дотримання морально-психологічних, національно-громадянських вимог
до журналістської творчості.
Відколи існує журналістика – відтоді триває дискусія про журналістський професіоналізм, журналістську майстерність. Доречно нагадати, що слово “професіонал” [від латинського prоfessio (professionis)
– спеціальність] – особа, що зробила якесь заняття предметом своєї
постійної діяльності або одержує оплату за виконання певної функції3.
“Професія” (від лат. рrоfessio – офіційно зазначене заняття, спеціальність) – рід трудової діяльності, що вимагає певних знань і трудових
навичок (виокремлення наше – В. Л.) і є джерелом існування4.
З огляду на те, що журналістика є специфічним видом суспільної
діяльності, має духовно-прикладний характер, журналістський професіоналізм складається з багатьох важливих компонентів: “Від моральногромадянських (мужність, сміливість), психологічних (оперативність,
відчуття актуальності), освіченість (знання, компетенція) до суто літературних (уміння цікаво, стисло, образно викладати думку)”5. На радіо
важливе значення має також голос журналіста, а на телебаченні – голос
та зовнішній вигляд. Професор В.Й. Здоровега стверджував, що високий професіоналізм журналіста охоплює ще й глибинніші психологічні
людські якості, особливу внутрішню енергетику, яка дає змогу йому
впливати на інших людей, підпорядковувати їх своїй духовно-моральній владі.
Логічно виникають запитання: чи ми, журналісти, глибоко замислюємося над тим, яке змістове, емоційне насичення журналістської
інформації, який її дух, якою є спонукальна енергія? Чи журналістське
слово сприяє утвердженню українських національно-гуманістичних
цінностей, високої духовності і моралі, життєвого оптимізму? Чи наша
Костів К. Моральні й етичні засади журналіста // Животко А. Історія української
преси. – Мюнхен, 1989-90. – C. 314–315.
2
Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки / І. Огієнко. – Львів, 2001. – С. 24.
3
Словник іншомовних слів / За ред. Мельничука О. С., – К., 1974. – С. 556.
4
Там само.
5
Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : підручник. –
[2-е вид., перероб. і доповн.] / В. Й. Здоровега. – Львів : ПАІС, 2004. – С. 32.
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журналістська діяльність сприяє розбудові такої української України,
у якій би кожний громадянин будь-якої національності відчував себе
українцем, тобто політичним українцем, для якого Україна є Батьківщиною, а не місцем перебування чи проживання, або лише нагромадження капіталу.
На цьому варто наголовити, бо журналістський професіоналізм – не
лише уміння цікаво, стисло, образно викласти думку, не лише оперативно донести інформацію до читачів, слухачів, глядачів, тим паче,
коли враховувати українські історичні реалії розвитку. Адже упродовж
століть противники державності України нівечили, зневажали, вбивали
наше Слово (російщили, полонізували, мадяризували, ромунізували,
чехізували), щоб українці як етнос, народ, нація втратили себе, перетворилися на безмовних, слухняних рабів, стали донорами чужинців,
а свій дім віддали на поталу колонізаторам різних мастей.
На жаль, тривала російська антиукраїнська інформаційна агресія
у 2014 р. переросла в російсько-українську війну, про що уже йшлося
в попередньому розділі. Зазначимо, що кожний з більшості російських
журналістів використовує особистісні психологічні складові професіоналізму (знання, навики, уміння – важливі ознаки творчої індивідуальності)
для маніпуляції фактами, абсурдної брехні, щоби руйнувати українські
національні ціннісні орієнтири, витравлювати зі свідомості правдиву історичну пам’ять, створювати передумови для поглинання України Росією.
Надто багато російських журналістів виконує “помийні” замовлення імперського Кремля. Вони перетворилися в неохайно-аморальних,
продажних пропагандистів-маніпуляторів. Матеріали російських журналістів заполонили не лише Росію, Україну, а й Європу неправдивою
інформацією на кшталт тієї, яку продукує головний путінський пропагандист Д. Кисельов. Директор Мережі етичної журналістики Ейден
Уайт (Великобританія) справедливо, хоч дещо стримано, сказав, що
“Д. Кисельов – демагог, який у своїй позиції зловживає пропагандою.
Завдання справжнього журналіста – не пропаганда, а з повагою до аудиторії подавати якісну інформацію, що ґрунтується на фактах”1. Тобто
задля сумнівного ефекту не варто маніпулювати фактами, істиною. Потрібно дотримуватися етичних цінностей. Матеріали будь-якого жанру
подавати на засадах історичної правди, в межах людської і національної гідності. Адже маніпулювання фактами призводить до ненависті,
конфліктів, викривлення історичних подій, явищ.
Слово “маніпуляція” має коренем латинське слово manus – рука
(manipulus – пригорща, жменя, від manus й ple – наповнювати). У
1
Войцехівська О. Питання етики і стандартів в Україні особливо складне /
О. Войцехівська // Журналіст України. – 2014. – № 6. – C. 34.
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словниках європейських мов слово тлумачиться як дії з об’єктами з певними намірами, цілями. Отже, під маніпуляцією, або маніпулюванням,
розуміємо мистецтво управляти поведінкою за допомогою цілеспрямованого впливу на громадську психологію, на свідомість та інстинкти
людини. Науковець Валентин Молодиченко назвав такі головні родові
ознаки маніпулювання: 1) це – вид духовного, психологічного впливу
(а не фізичне насильство або погроза насильства). Мішенню дій маніпулятора є дух, психічні структури людини. Німецький соціолог Герберт
Франк – автор книги “Людина, якою маніпулюють”, наголосив, що
під маніпулюванням у більшості випадків варто розуміти психічний
вплив, що відбувається таємно, а отже, і на шкоду тим особам, на яких
воно спрямовано; 2) маніпуляція – це прихований вплив, процес якого
не повинен бути помічений об’єктом маніпуляції; 3) маніпуляція – це
вплив, який вимагає значної майстерності і знань1. Тобто маніпулювання дає змогу розширювати або звужувати свідомість людини залежно
від поставленої мети.
У психології “маніпулювання” – це технології досягнення мети,
що засновані на використанні різних методів і прийомів впливу на свідомість та підсвідомість людини, які цілеспрямовано використовують
російські журналісти для обґрунтування московської антиукраїнської
політики. Психолог з Полтави Артем Чернов проаналізував причини та
передумови російської політики стосовно України та “исконно русских
земель” з погляду підсвідомих сил засобами пропаганди та відвертої
брехні, ролі міфічної особистості вождя у структурі індивідуального та
колективного “несвідомого”. Російські журналісти своїми брехливими
газетними, теле- і радіоматеріалами та фейками в соціальних мережах
потужно впливають на людину, яка, на думку австрійського вченого
З. Фройда, є своєрідною енергетичною системою, що весь час прагне до
рівноваги, але переважно перебуває в стані збудження. Під “несвідомим”
З. Фройд розуміє суму психічних процесів, актів та станів, зумовлених
явищами дійсності, в тім числі засобів масової інформації, під впливом яких перебуває людина. Ці процеси створюють напругу в психіці
індивіда та непідзвітні йому. “Несвідоме” відрізняється від свідомого
тим, що відображена їм реальність зливається з переживаннями людини, її ставленням до світу. Тому “несвідоме” людина безпосередньо не
контролює, хоча його активність має прямий вплив на життя індивіда.
Фройд З. вважає, що жодне, навіть найбільш швидкоплинне враження,
не проходить для людини безслідно. Воно залишає у психіці відбиток,
Молодиченко В. Маніпуляція цінностями та засоби убезпечення молоді від руйнаційних ідеологічних впливів / В. Молодиченко // Освіта регіону. Український науковий
журнал. – 2011. – № 2. – C. 58.
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який осідає в глибинах “несвідомого”. Ці приховані, непомітні впливи
можуть серйозно змінювати поведінку людей.
Психолог А. Чернов, користуючись психодинамічною моделлю
людської психіки, описаної З. Фройдом (“Ід”, “Его”, “Супер-Его”), за
принципом аналогії схарактеризував психічний процес у Російській
Федерації, визначальну роль у якому відіграють російські журналісти.
Хронологічно першим психічним утворенням є “Ід” – це біологічний
компонент людської психіки, що діє за принципом задоволення потреб.
“Ід” є носієм інстинктивної діяльності людини і під час розвитку особистості стає тим самим “несвідомим”. У межах “Ід” паралельно один
до одного існують два протилежні за змістом інстинкти: перший з них
називають “лібідо”, що відповідає за збереження життя та керує творчими імпульсами; другий – “Танатос”, інстинкт смерті та руйнування,
який керує всіма деструктивними потягами.
Артем Чернов наголосив, що великодержавницький міф послуговується обома інстинктивними утвореннями. “Лібідо” тут використовують як прагнення побудувати “велику та єдину Росію”, а “Танатос”
допомагає боротися із внутрішніми та зовнішніми ворогами. За якийсь
час “Ід” вбирає у себе певну інформацію, формує внутрішній зміст та
обростає комплексами й протиріччями. Зміст цих комплексів яскраво
виявляє себе у творчості та у мові вождів. Стосовно Російської імперії –
це комплекс великої нації, яка повинна об’єднати всі слов’янські народи. Згадайте гімн Радянського Союзу: “Союз нерушимый республик
свободных сплотила навеки великая Русь”, або “Крым – это исконно
русская земля”; “возникла историческая необходимость”. Цей психологічний комплекс нав’язували росіянам давно, кожен “новий-старий”
вождь був “собирателем земель русских”.
З “Танатосом” трохи важче, бо він постійно потребує об’єктів агресії:
США, бандерівці, фашисти – тут ціла специфічна зв’язка міфічних символів, які апелюють до колективного “несвідомого”, своєрідного набору
містичних мантр: “фашист – ворог, якого потрібно знищити”; “окупант
наших земель (Україна – наша земля, на ній фашисти, потрібно звільняти Україну)”; “наші діди перемогли фашистів, тепер – наша черга”.
Колективні міфи існують століттями, це складова етнічної культури,
яку будь-яка людина засвоює з молоком матері. У міфах поєднано все: і
ставлення до себе як до представника “великої нації”, і переконання у
своїй надісторичній місії. Правителі держави – це носії і відтворювачі
колективних міфів; вони борються із зовнішніми ворогами, знищують
“фашиствующих молодчиков”, будують великі імперії, роблять усе, щоб
підтримувати спроможність соціальних міфів. Путін В. – це породження
колективного “несвідомого” Російської імперії, носій і втілювач у життя
її міфів та легенд. Пересічний росіянин сумує за радянською імперією,
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він невдоволений тим фактом, що вона розвалилася, вважає такий стан
речей несправедливим та готовий терпіти будь-які негаразди, щоб її відновити. Цей приклад А. Чернов пояснює чіткою історичною аналогією.
Після закінчення Першої світової війни держави-переможці принизили
німців як націю, забрали в них мрію про велику і могутню німецьку
імперію. Німець почувався слабим та ображеним. Тут з’явилася постать
Гітлера, який створив міф про тисячолітній рейх, запропонував взяти
реванш та відновити імперію. Німці відгукнулися на його пропозиції.
Те саме зараз відбувається в Російській імперії, приклад того – анексія
Абхазії, Осетії, Криму. Це реванш та помста росіян за розпад Радянської
імперії, втілення мрії про відновлення двополярного простору, де вони
знову – могутня країна, що диктує волю всьому світові.
Розглянувши зміст “несвідомого”, або “Ід”, та його інстинктивного
наповнення, А. Чернов схарактеризував “Его”. “Его” за своєю сутністю –
це свідомість людини, те, чим вона себе уявляє. Ця психологічна структура стежить за зовнішнім світом, існує за принципом реальності. “Ід”
існує за принципом задоволення. “Его” має свої захисні механізми та
намагається вирішувати внутрішньо-особисті конфлікти. Повертаючись
до аналогії з державою, можемо зачислити до цієї свідомої структури
російську дипломатію, свідому інтелігенцію, журналістів, громадян,
які цікавляться політичним життям країни. “Его” в Росії розколоте,
співвідношення розколу – десь 80% на 20%. Більша частина з них – це
дипломати, представники російської інтелігенції, журналісти, які пояснюють агресивну поведінку своєї держави перед світом. Цю захисну
реакцію А. Чернов ілюструє таким прикладом: можна щось вкрасти,
а потім всім розповідати, що то була колись твоя річ, і ти її просто
собі повернув. “Его” шукає можливості задовольнити потяги “Ід”: нам
хочеться Крим – треба влаштувати референдум про приєднання півострова до Росії, аби хоч якось виправдати свою агресивну поведінку,
аби знайти якісь слова пояснення для світової спільноти. Тобто “Ід”
просто хоче, а “Его” втілює це бажання в життя1. Отже, московська
медіактратія ґрунтується на сумі психічних процесів, актів, станів, що
зумовлені політико-ідеологічними явищами, під впливом яких перебувають не лише російські громадяни, а мільйони українців в Україні.
Одвічна боротьба Правди і неправди, Добра і зла особливо ворохобить
життя тепер. Прислухаймося до слів великого князя давньоукраїнської
держави Володимира Мономаха, який закликав “не хулити розмовою,
гнів подавляти, не лукавити словом, помисел чистий мати, спонукаючи
себе на добрі діла Господа ради”.
1
Чернов А. Мрії про “велику Росію” як ключ до розуміння путінської пропаганди
/ Артем Чернов // Літературна Україна. – 2014. – 3 квіт.
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Безперечно, кожний журналіст обов’язково повиннен дотримуватися
морально-етичних стандартів у своїй роботі, національно-громадянських
вимог. Адже працівники ЗМІ несуть надзвичайну відповідальність,
будучи свідками подій. “Журналістика – це перша чернетка історії,
– зазначив директор “Голосу Америки” Девід Енсор. – Те, що ви пишете у своїй газеті, історики пізніше перечитуватимуть. Отже, наша
роль як журналістів бути свідками. Ми повинні бути максимально
об’єктивними, точними, збалансованими та вичерпними. Та, попри
це, я не вважаю, що журналіст повинен бути просто нейтральним”1.
Тим паче, в умовах російської агресії, точніше російсько-української
війни. Працівники ЗМІ України повинні розуміти, що головне в їхній
професії – відповідальність за зміст слова і зображення в телерадіоефірі
та газетній шпальті.
Заслуговує на увагу думка медіа-експерта, директора із програмної
діяльності громадської організації “Інтерньюс-Україна” Андрія Кулакова, який наголошує: “Наші журналісти повинні розуміти, що крім
кількісних стандартів (дали одну точку зору, то зобов’язані дати й
другу), мають бути ще якісні стандарти, зокрема щодо вибору авторитетного представника певної думки. У нас про це часто забувають.
Далеко не кожна думка має бути проголошена в суспільному просторі,
тим паче, якщо вона спонукає до повалення конституційного ладу в
країні. Не обов’язково надавати ефір кожному бандитові чи засланцю
іншої держави, які виконують тут спецоперацію. Або давати, але супроводжувати їхні вислови глибокими поясненнями та передісторією”2.
Тобто свобода слова не повинна бути інструментом маніпуляції
суспільною свідомістю, тим більше з країни агресора – Росії. У кожного журналіста має бути морально-етична межа: коли він перестає
бути журналістом і починає бути громадянином. От тоді він повинен
зупинити ефір і сказати гостю: свобода слова – це не свобода патякання, це не вседозволеність. Свобода слова – це громадянська позиція,
це – правда, це – професіоналізм, які журналіст реалізує на засадах
україноцентризму.
На жаль, у багатьох журналістів немає україноцентристського почуття і національно-патріотичного переконання. Ведучий “Експресо
ТБ” Олександр Голубов поділив журналістів на три категорії. Частина
є вкрай легковажними та недалекими, і ними легко маніпулювати, без
необхідності “стимулювати” матеріально. Ці люди можуть виправдо1
Сірук М. Зміни в Україні та “Голос Америки” / Микола Сірук // День. – 2014.
– 13–14 черв.
2
Кулаков А. “Надання ефіру злочинцям – безвідповідально і злочинно” / Андрій
Кулаков // День. – 2014. – 18–19 квіт.
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вувати запрошення Царьова у студію тим, що журналіст має подавати
думки всіх сторін конфлікту. Про той факт, що брехню бажано спростовувати, згадують не всі. Друга категорія достатньо розумна, але й
достатньо безпринципна, аби свідомо заплющувати очі на порушення
всіх етичних і професійних стандартів, якщо це допомагає просуватися
кар’єрними сходами або отримувати матеріальну вигоду. Третя категорія, найменш чисельна, це люди, які свідомо дбають про наслідки
поширення недостовірної інформації1.
Щоб журналісти могли служити суспільству правдою, у них має
бути сформоване морально-психологічне переконання соціальної відповідальності, вони повинні володіти глибокими знаннями про минуле і
сучасне, що забезпечить правдиве прогнозування майбутнього. На жаль,
у багатьох журналістів “кліпове мислення” (І. Михайлин). Туди зазирнув, там підгледів, там щось почув і вже виносить на сторінки газет,
у теле- і радіоефір. Водночас окремі теоретики сучасної комунікації
вважають, що кожне цвірінькання в інтернеті – це найвищий рівень
сучасної журналістики, свободи творчості, а де морально-психологічна,
соціально-політична відповідальність?
Справжня психологічна роль журналіста – це всебічне інформування про регіональні, всеукраїнські і загальнолюдські цінності, це –
правдивий синтез й аналіз, це – морально-національне осмислення в
контексті глобалізаційних процесів. Журналісти покликані називати
героїв – героями, подвиг – подвигом, брехню – брехнею, зраду – зрадою, злочин – злочином. Такий професійний підхід забезпечується
високим рівнем знань, авторитетом аргументів, доказів, патріотизмом,
громадянською позицією.
Наше покоління є свідком, як завдяки новим технічним досягненням швидко перебудовуються засоби масової інформації, змінюються
творчі прийоми, стиль і технологія журналістської праці, яскравіше
виокремлюються особистісні пріоритети та “Я-концепція” журналістів.
У цьому контексті йдеться про вирішальну роль особистостей-журналістів у суспільному житті. Видатний учений (фізіолог, психіатр,
психолог, педагог, соціолог) В. Бехтерєв стверджував, що особистість
є основою, на якій ґрунтується життя суспільства. Суспільство, на
його думку, це зібрання більш або менш діяльних взаємозв’язаних
між собою особистостей задля спільних інтересів, прагнень і завдань.
“Таке зібрання він назвав збірною, власне соборною особистістю”2, що
1
Голубов О. “Найгірше – це свідома дезінформація та нагнітання паніки” / Олександр Голубов // День. – 2014. – 25–26 квіт.
2
Рибалка В. Соборна особистість як основа розвитку українського суспільства /
В. Рибалка // Психолог. – 2008. – № 34. – С. 3.
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об’єднана політичними, правовими, національними, професійними та
іншими спільними інтересами.
Прогрес народів, їхня цивілізованість, мова і культура залежать від
ступеня розвитку особистостей, які творять соборність, від діяльної,
цілеспрямованої участі кожної з них для досягнення спільної мети, створення спільних духовних і матеріальних благ. Бехтерєв В. був переконаний, що ключова роль для існування народів і країн належить не владі,
а моральним, духовним, згуртованим особистостям. Про величезне значення особистості для прогресу цивілізації на планеті Земля, для розвитку її ноосфери зазначав у першій половині ХХ ст В. Вернадський –
фундатор і перший президент Української академії наук. Він стверджував, що “в ноосфері вирішальним і визначальним фактором є духовне
життя особистості, в її спеціальному виявленні”1, головним проявом
якої є “наукова думка”. Цілком закономірним є висновок ученого, що
“немає нічого ціннішого в світі та нічого, що вимагає більшого збереження й поваги, ніж вільна людська особистість”2. Учений називав такі
ознаки “ноосферної особистості”, як глобальне мислення, організована
наукова думка, гуманістичний світогляд, творчість, відповідальність
тощо. Він розглядав наукову соборну особистість як загальнокультурне,
цивілізаційне, планетарне явище, що є могутньою загальнолюдською
силою в перетворенні біосфери в ноосферу.
Професор Валентин Рибалка зазначив, що в критичні історичні часи
для України соборними особистостями, які об’єднували українців, були
“жерці, військові вожді, князі, бояри, запорозькі отамани, гетьмани,
видатні філософи-мандрівники (приміром, Г. Сковорода), кобзарі, викладачі братських шкіл, представники українського народного мистецтва, загалом – талановиті діячі української культури. Згадаймо, що
тільки пісень за всю історію українського етносу складено понад шістсот
тисяч, “соборні” постаті Т. Шевченка, І. Котляревського, І. Франка,
М. Лисенка, Лесі Українки та багатьох тисяч українських поетів, прозаїків, музикантів, філософів, психологів, педагогів, науковців різних
напрямів, інженерів, техніків тощо. Всі вони утворюють неосяжну історичну соборну особистість і зберігаються в пам’яті безлічі поколінь
українського народу”3.
В сучасних умовах особлива роль у процесі формування української
соборної особистості належить працівникам засовів масової інформації.
Проте вони під впливом негативних дезінтеграційних чинників нерідко
1
Рибалка В. Соборна особистість як основа розвитку українського суспільства /
В. Рибалка // Психолог. – 2008. – № 34. – С. 4.
2
Там само.
3
Там само.
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стають на заваді національного соборування, про це йшлося вище. Недостатня також співдія гілок державної влади, протистояння певних
політичних, економічних, фінансових, бізнесових еліт тощо. В основі
цього протистояння, яке пронизало також середовище журналістів, –
протилежні ідеологічні, корпоративні, егоїстичні інтереси, непомірні амбіції, жадібність, нечесність, безвідповідальність, безкультур’я,
комплекс вождизму, самовпевненість, недалекоглядність, тобто ті риси,
які руйнують соборну Україну. У 2014 р. додалася військова російська
агресія.
У контексті осмислення психології особистості журналіста, його
ролі у процесі творення української соборної особистості спираємося
на теоретичне уявлення професора О. Ткаченка про рівні розвитку
психіки людини – організму, індивіда й особистості. Зокрема, на рівні
організму психіка забезпечує елементарні, по суті, егоїстичні потреби
життєдіяльності людини; на рівні індивіда – споживання й репродукування культурних цінностей; на рівні особистості – творення нових
культурних цінностей і серед них найвищої цінності – самої особистості. Відповідно до цих поглядів соборна особистість – і це відповідає її
визначенню В. Бехтерєва, В. Вернадського, П. де Шардена, І. Зязюна,
В. Рибалка – можлива лише тоді, коли людина підноситься у своєму
психічному розвитку до рівня особистості й далі трансцендентується у
гіперособистість, надособистість, соборну особистість.
Отже, до зазнечених на початку розділу психологічних складових
журналіста як соборної особистості насамперед належить переконання
україноцентризму, сутність якого визначається категоріями патріотизму, національної гідності, поваги до української держави, цілеспрямованою працею задля добробуту і всебічного розвитку всіх життєвих
сфер, необхідністю розглядати всі політичні події у світі та в Україні
з позиції національних інтересів України, її духовних і культурних
цінностей, потребою обстоювати добре ім’я та рівноправність України
у світовому товаристві.
Саме тому викладачі факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка прищеплюють студентам
розуміння, що морально-духовним обов’язком журналіста – служити
суспільству правдою, сповідувати україноцентриську ідеологію та
загальнолюдські ідеали. Важливо глибоко збагнути заклик Т. Шевченка читати од слова до слова, не минати ані титли, ніже тії коми,
щоби усвідомити “Що ми?...Чиї сини? Яких батьків? Ким? За що
закуті?” Відповідь на ці запитання студенти намагалися дати у своїх
есе “Євромайдан у моєму житті”. Подаємо уривки з окремих письмових робіт.
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Бабенко Оксана: Атмосферу 22 листопада важко передати. Там не
було жодної фальші чи якогось пафосу. Перед нами виступали такі ж самі
студенти і казали чесні речі, висловлювали чесні думки. Це не були політики, чи люди, які мають намір такими стати, просто вони хотіли довести,
що наше суспільство живе і здатне сказати: “Ні!” діям влади, яка зі слуг
народу перетворилася на його повелителів. Це здебільшого провина самого
суспільства, і тепер лише ми, молодь, маємо змогу це змінити.
Головна зміна відбулася в наших серцях і головах. Моє покоління тепер
не загублене в нетрях Інтернету. Україна буде жива доти, доки її народ не
буде упокореним стадом, яке не здатне до протистояння. Ми здатні, ми
живі!
Басараб Олена: Я почула розмову мами із сусідкою: “Дивлюся на тих
дітей, як вони віддано стоять, скільки сили мають, і бачу, що просто так це
не закінчиться. Вони вже не ми, вони не здадуться!”
Мої принципи: я не хочу так жити. Я не хочу, щоб мене принижували.
Я не хочу, щоб мене обдурювали ЗМІ. Я не хочу, щоб мою мову вважали
“наріччям”. Я не хочу, щоб мій народ знищували. Не хочу їсти, дивитися,
читати, слухати продукт Митного союзу. Я не хочу, щоб мені було соромно
перед тими мільйонами, які вірили, що Україна буде незалежною і за це
віддавали життя. А тепер іду на Майдан.
Белей Галина: Нічна “зачистка” на київському Євромайдані й аналогічні каральні акції в інших містах – це злочин не тільки проти конкретних
протестувальників. Це злочин проти нації, проти людської гідності, проти
нашого майбутнього.
Після “кривавої розправи” люди оголошують владі всенародний бойкот.
Адже це – не наша влада, це – не наша міліція, це – не наш Президент.
Люди почали масово їхати до Києва. Цього разу не тільки студенти, а більше
дорослі чоловіки. Я ж, приходячи з львівського Євромайдану, працювала
до пізньої ночі, писала новини… Лягала в 4 год ранку. Мені було страшно.
Страшно дивитися на все, що робиться, страшно лягати спати, коли не
знаєш, які новини прочитаєш вранці…
1 грудня – в річницю Референдуму про суверенітет 1991 р. – на вулиці
Києва вийшли, за різними оцінками, – від 500 тис. до 1млн протестувальників. Унаслідок зіткнень постраждало багато людей. Серед них кілька десятків журналістів. Якщо правду можна говорити тільки пошепки, то країну
захопили вороги. Влада застосовувала силу проти тих, хто говорить правду,
і це доводить, що Янукович і його прихвосні все-таки бояться журналістів
та їхнього правдивого слова.
Бондарук Іванна: ЗМІ, як і влада, до протестів громадян не були готові.
Пояснюю: аналізуючи безліч коментарів, я зрозуміла – люди не довіряють
ЗМІ, і ми маємо з цим боротися. Нам знайоме слово “провокація”; так ось –
провокацій було безліч. ЗМІ мають дивитися тверезіше на ситуацію, що
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відбувається у країні. У новинах було багато матеріалів, які не мали підтвердження, а викликали лише паніку. Хто винний? Соціальні мережі. Вони
мають як свої плюси, так і мінуси. Плюс – це, безперечно, оперативність,
мінус – недостовірність інформації.
Вишивана Христина: Всесвітньовідомий американський історик Тімоті
Снайдер назвав нинішні події в Україні однією з найбільших революцій здорового глузду в історії. Завдяки непохитній позиції українців зрозуміло, що
сьогодні ми всі є творцями мирної революції гідності та самоповаги. Для тих
же, хто цього ще не зрозумів, – фінал може виявитися непередбачуваним.
На смітнику історії вакантні місця завжди знайдуться.
Нинішня політика “розділяй і володарюй” вже відмирає, залишаючи нам
погану спадщину, але і важливий урок. Від кожного з нас залежить, що далі
творитиметься в державі. Якщо сидіти вдома й чекати, чим усе закінчиться,
це все одно, що добровільно й так легко віддати свій шанс на краще життя,
навіть не лише свій, а своїх дітей, які можуть вже не відчути смаку свободи.
Мрія наших північних сусідів – розірвати Україну на шматки, порушити
територіальну цілісність, знищити державу, а відтак – український народ.
Проте я твердо переконана, що можна зачистити барикади, але не можна
зачистити людську свідомість.
Згадаймо заповіт росіянина, великого українця Миколи Амосова,
100-річчя від дня народження якого відзначали саме в дні Євромайдану:
“Куда идти? Только на запад, к созреванию, к стандартам Северной Америки… На Россию оглядываться не стоит. Будущее еëе туманно…”.
Дем’ян Руслан: Вогонь єдності здатен захоплювати, в цьому дусі ти
забуваєш про перепони, адже загальна атмосфера й енергія злиті докупи і
тут кожен друг і кожен з тобою разом, бо ми приїхали заради ідеї в серці і
віри в душі, в нас одна цінність на мільйон і тут кожна іскорка стає багаттям.
Майдан забирає гордість і пиху з облич. Усі лиця візуально рідні, всі
вони закарбували в собі національну гідність, й саме тут розумієш, що ти
можеш втекти із країни, але твоє місце тут, де ти свій і рідний, твою країну
ніколи з тебе не вивезти, як би важко тобі не було.
Задорожний Даниїл: Вражений від неправдивого, нахабного й абсурдного опису українських подій у російських ЗМІ. Зовсім поряд лежить не
вся правда, але куди об’єктивніша і реалістичніша картина, аніж репортажі
росіян. Якісно відрізняється телеканал “Дождь”, який висвітлив львівський
Майдан максимально об’єктивно і навіть зустрівся з львівським головою
міста та різними представниками ЗМІ. Але це крапля в морі. Насправді
наших і російських громадян, які єдиним джерелом інформації мають телебачення, зомбують і нав’язують зовсім іншу, вигідну Путіну і Януковичу,
матрицю дійсності. Найжахливіше – багато людей вірять.
Іванець Ірина: Мій другий приїзд на київський Євромайдан був
9 грудня 2013 р. Падав лапатий сніг, люди грілись біля вогнищ, волонтери
розносили медові канапки, на сцені гітарист грав веселі пісні російською
мовою. Мені не вдалось зустріти в палатці моїх родичів (вони там з першого
дня), тому я пішла до сцени. Атмосфера була домашньою, всі усміхалися,
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співали, раділи. Минула ще одна, дякувати Богу, мирна ніч, наступив іще
один революційний день. Охоронець подарував мені троянду, просто так,
що було знаком безкорисної турботи.
Люди стоять там не за партію, не за гроші, а просто за людську гідність, за українську Україну. Один з афганців сказав дуже важливі слова:
“Студенти своє діло зробили – вони вдало розпочали революцію, тепер
ми – старші, повинні її відстояти”. Ветераном революції є гордість українців – Руслана, яка, щогодинно виконувала гімн України.
Новий телеканал “Еспресо.Революція” цілодобово веде пряму трансляцію, щоб ті люди, які не мають можливості бути на київському майдані,
отримували правдиву інформацію про події.
Страшно лише, щоб Україна не поділилась на два “табори”, бо всетаки існують люди, які займають позицію “антиєвромайданівців”. Житель
зі Східної України пояснив: “Люди із Заходу привикли їздити на заробітки,
контактувати з Європою. Ми боїмося звільнення з роботи, бо сім’ї просто
не матимуть за що жити. Нам і так добре”. Та не всі антиєвромайданівці
займають таку позицію, дехто з них насправді зізнається: “Заплатили!”.
Курпіль Юлія: Я горда за своїх друзів, які, незважаючи на те, що по
телевізору нас залякували “Беркутом”, який буде знову кийками “зачищати”
майдан Незалежності, поїхали до Києва на акцію протесту. Разом з нами
зібралися тисячі людей, не байдужих до долі України. Коли по телевізору
показували, як беркутівці били, а часом добивали беззахисних людей, не
тільки в мене, у багатьох наверталися сльози на очах... Силовики били усіх:
дітей, жінок, старих і навіть вагітних. Найбільше мене вразило відео, де
лежачого хлопця били шістнадцять беркутівців – це ж яку треба мати жорстокість і відсутність будь-яких моральних засад, щоб чинити такі звірства!
Ліхобабіна Ольга: Я з Луганська і неодноразово чула від батьків і друзів, як у нашому місті ставляться до Євромайданів. Чимало людей агресивно
налаштовані і вважають, що влада повинна розігнати мирний мітинг, аби
“не засмічувати” Київ та інші міста України. Не знаю чому, але на Сході
чинна влада досі користується неабияким авторитетом. Люди підтримують
Януковича і вважають, що єдиним найкращим рішенням для нашої країни є
вступ до Митного союзу, де господарює Росія. У Луганську навіть пройшли
мітинги на підтримку Партії регіонів і проти підписання угоди про асоціацію
з ЄС, які організували представники Комуністичної партії України. Звичайно, не всі так думають, але ті, хто має іншу думку, переважно мовчать, бо
залякані регіоналами і бояться вголос висловлювати свої думки.
Мартинюк Марта: Нам набридло бути у ярмі – ми повстали. Показали, що ми не сліпі коні, якими керують направо і наліво, не питаючи нашої
думки, а свідомі громадяни, які бажають процвітання для своєї держави.
Я майбутній журналіст. Мене можуть не просто побити, а вбити. За
свободу слова, за правду. Мати Тереза казала: “Що ви можете зробити
для своєї країни? Ідіть додому і любіть свою сім’ю”. Звісно, мітингувати
потрібно, відстоювати свої права! Але почнімо з маленького, з себе, а там
глянь – інші також зміняться, будуть творити Добро!
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Мозгова Анастасія: Я не підтримую євроінтеграцію. Я категоричний
опонент Митного союзу з Росією. Я хочу СВОЮ НЕЗАЛЕЖНУ УКРАЇНУ, країну, в якій господарем є її УКРАЇНСЬКИЙ народ, а не Путін-ясне сонечко,
кровосіс-Азіров і горе-президент Янукович, що для дітей ставить ялинку
на їхній же крові (бо ким, по суті, є студенти?). Ми повинні усунути тих,
хто дозволив бити вагітну жінку кийком по голові і по животі, бити ще не
народжене дитя!
Мокрієнко Оксана: Відмова президента Януковича від підписання
Угоди про асоціацію з ЄС показала українському народу, що він не є президентом України. На львівському Євромайдані 10 грудня 2013 р. відбувся
флеш-моб “Студент за студента”. Ми – студенти – цією акцією підтримували
тих студентів, які були жорстоко побиті “Беркутом” у ніч з 29 на 30 листопада. Цей флеш-моб іще раз засвідчив: молодь згуртована, як ніколи. Ми –
сила, яка стала на захист своїх колег, яким влада висунула несправедливі
звинувачення. Молодь готова боротися за краще життя. Своє та прийдешніх поколінь. Ми, молодь, кажемо “Ні!” злочинній владі, яка жорстокими і
насильницькими методами відбирає у народу право на щасливе майбутнє.
Потрібно в ЗМІ розповідати правду про мотиви протестів студентів і
старших громадян України. Люди на Майдані стоять не за партію, не за
політиків, а захищають свою гідність, Українську державу. Якщо будемо
разом, жодні “тітушки” нас не зупинять. Жоден “Беркут” нас не розжене.
Адже разом ми – сила! Головне – не здаватися!
Мончук Анна: Сьогодні головне – усвідомити свою відповідальність
за майбутнє. Хай совість буде, як чистий аркуш паперу, незаплямований
зрадою свого народу, своїх національних інтересів. Хай моя гідність не буде
приниженою тими, в кого її ніколи й не було. Нехай я залишуся бідною
людиною, зате людиною з великої літери. І хай мені не буде соромно за
свою бездіяльність.
Побачивши вчора сюжет про дівчинку з синдромом ДЦП, яка раділа,
що може хоч мінімально чимось допомогти і яку не підтримують в цьому
бажанні її рідні, я довго плакала. Раніше мені здавалося, що вигук “Героям Слава” має стосунок до тих далеких героїчних часів, що вже давно
відійшли в історію. Тільки зараз я зрозуміла, що героями стали ми самі. І
тепер щоразу, коли на заклик “Слава Україні” я відповідаю “Героям Слава”,
маю на увазі людей справа та зліва від себе. Це питання вибору кожного.
Особисто я радше підпишу собі смертний вирок, аніж стану рабом страху,
байдужості чи грошей.
Новак Анна: Як ми зможемо нормально жити далі? Понад сотню побитих журналістів, які просто виконували свою роботу, і коли відчайдушно
кричали цим “благородним” працівникам спецслужб, що вони “ПРЕСА”,
отримували за це ще більше! Звірі у спецодязі, що безжально били студентів і журналістів не тільки українських, а й іноземних, досі гуляють на
волі, а потерпілих від їхніх кийків безчесно судять!
Терпіння – риса сильних, але й рішучість – одна з головних їх чеснот.
Ми – творці майбутнього, ми – українці від Сходу й до Заходу, від Києва й
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до Криму. Тож будьмо сильними від наймолодшого до найстаршого. Покажемо, що ми маємо право голосу, що можемо і хочемо вибирати, як нам
жити. Нехай це буде важко. Але це наш вибір.
Перевознюк Вадим: Я не вірив у народ і не вірив у себе. Думав, що
вже нічого не можна змінити, що ми так і будемо сидіти у своїх норах і
скиглити про несправедливість, обурюватися владою та північним сусідом.
Раніше я не звертав особливої уваги на гасла: “Слава Україні! Героям Слава!”, “Разом – ми сила!”, “Свобода, Молодь, Революція!” і т.п. Але після
кількох днів, проведених на майдані Незалежності, таки дещо усвідомив. Я
відчув усю серйозність та істинне значення зазначених гасел. Це не просто
фрази, написані фарбою на якійсь будівлі чи надруковані в газеті, а уособлення народного супротиву, єдності, братерства.
Не знаю, чому, але переконаний, що ця “Єврореволюція” змінить не
тільки країну, а й самих людей. Думаю, що кожен з нас усвідомить, що ми
володіємо великою силою. Сподіваюся, що ці події підштовхнуть до того,
що ми потрібні один одному, що поодинці ми можемо лише описувати історію, а разом – творити, і про цю історію правдиво розповідати у газетах,
по радіо, телебаченню.
Плахта Дмитро: Атмосферу, яка панує на Майдані, важко описати
словами. Зазначу, що за денного світла тут бував зрідка, оскільки свою
варту тримав уночі. У цю пору доби від нас, молодих і здорових, користі
значно більше, а вдень і так є кому стояти. Мороз? Холод? Без перебільшення, на Майдані справді не відчуваєш, що на термометрі ртутний
стовпчик опустився значно нижче нуля. Про години, проведені біля бочок з
багаттям, напевне, вже можу складати мемуари. Скільки нових знайомств
мені тут вдалося завести, скільки цікавих розмов тут було, скільки пісень
ми тут проспівали...Між іншим, співати в тісній компанії біля багаття куди
краще, ніж під сценою – не в образу сказано музичним виконавцям, які ці
ночі проводили разом із нами, за що їм честь і хвала. Кажуть, що на те,
як палає вогонь, можна дивитися вічно. А спостерігати за тим, як горить
багаття в бочці на Майдані, – безцінно. Ця атмосфера наштовхує на цікаві
роздуми...Так, дуже зручно сидіти вдома у теплі, дізнаючись про останні
події з телевізійних новин, а потім, лежачи на дивані, перейматися майбутнім нашої держави. А ви спробуйте вийти на Майдан! І не дізнаватися про
новини зі ЗМІ, а самим ставати свідками доленосних подій, а, можливо,
навіть їх творити. Та й роздумується про майбутнє України куди краще біля
багаття на Майдані – кажу з власного досвіду.
Зараз у самому центрі столиці України утворилася своєрідна невеличка
держава, ймення якій – Євромайдан. Дуже хочу, щоб вона розрослася на
всю нашу Україну.
Позичайло Анастасія: Яке змістове наповнення повідомлень про “Євромайдан” у засобах масової інформації? Російські журналісти є, м’яко
кажучи, не об’єктивними щодо висвітлення подій на “Євромайдані”, і їхні
перекручування суттєві. Коли, наприклад, не лише українська преса повідомляє, що на черговій акції Євромайдану в Києві під час вихідного зібралися
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сотні тисяч учасників, то російські федеральні канали інформують, що на
вулиці вийшли тільки кілька тисяч маніфестантів.
Стосовно українських новин, то пальму першості серед телеканалів
отримують “5” і “24”, але й вони не передають радикальні настрої “Євромайдану” в повному обсязі. Як на мене, в сюжетах повинні переважати не
коментарі протестувальників, а безпосередньо виступи зі сцени, що на
Майдані. Це дало б змогу реципієнтам краще зрозуміти, за які саме гасла
борються їхні співвітчизники, і хто є справжніми лідерами протесту.
Ромась Юрій: Отримавши більше шоку, ніж ударів 30 листопада
2013 р., я був убитий морально. Невже в моїй країні не залишилося нічого
демократичного, нікого, хто заступився б за звичайних громадян. Утікаючи по Хрещатику від звірів у формі, мені довелося зірвати національну
символіку, щоб мене не ідентифікували. Цього моменту ніколи не забуду.
Біжучи у своїй країні, яку люблю безмежно, втомлений, побитий, рятуючи
себе, зриваю з плеча синьо-жовту стрічку, і серце розривається…Хотілося
зупинитися, впасти і більше не вставати…
Повернувся до Львова на декілька днів, відпочив і знову – до Києва.
Цього разу Майдан був зовсім іншим. Не тільки за кількістю на ньому людей чи через переоблаштування наметів і сцени. Тепер на ньому пахло
не тільки гарячою кашею, пахло Перемогою. Цей запах має розійтися по
всій державі, дійти до кожного українця, пробудити в ньому апетит, який
неможливо втамувати… Слава Україні!
Садловська Катерина: “Беркут” нещадно познущався над цвітом моєї
нації: над матерями, доньками, синами. Їх били, а, перевіривши дихання,
знову нещадно місили, як м’ясо. А потім були пошуки тих, хто зник. Когось
знаходили, а когось – ні. Це був виклик влади українському студентству…
Цей тиждень запам’ятався ще першими роботами для студентського
телебачення “Franko-TV”. Я зі своєю подругою, також студенткою факультету журналістики, знімала відеосюжети про один з пунктів обігріву, який
розміщений у центрі Львова. Також були на круглому столі “Що може зробити тил для перемоги Майдану?”.
Та найцікавішим видався мені сюжет про пункт збору допомоги для
мітингувальників у Києві. Запам’яталася жінка, яка зі сльозами на очах
передавала до Києва тридцять “мівін”, соромлячись, що занадто мало! Це
треба побачити!
Продовжуємо ходити на Майдан. Підтримуємо журналістів, яким дуже
важко. Зокрема, факультет журналістики провів акцію “Правду не диктують!”. Ми сказали всім колегам-журналістам, що правда варта гідної боротьби. Це було ще однією чудовою можливістю підтримати тих людей, які
постраждали під час виконання своїх професійних обов’язків. Підтримати
не тільки словом, а й ділом. Ця акція дещо переформатувала розуміння засад журналістської професії. Головне – правда і відповідальність, свобода
слова і відповідальність, націєтворча позиція.
Що для мене Євромайдан? Євромайдан – це можливість на питання
“Хто ми?” – відповідати: “УКРАЇНЦІ!!!”. Кричати це знову і знову. Доки світ
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не дізнається, що є такий народ на цій святій землі, і він хоче жити в цивілізованій європейській державі.
Сукач Ніна: Ми, молодь, з першого ж дня зайняли пост оборони свого
права на європейське життя. Ми однією колоною, єдиним спільним організмом, натхненним палкими серцями та рішучістю рушили мирно відстоювати власне майбутнє. І ти усвідомлюєш, що справді Україна понад усе,
і кожен, хто вважає себе її частинкою, зараз тут. У ті моменти вірилося в
нашу всесильність.
Якщо спочатку йшлося про європейський вибір, то надалі наш обов’язок –
відстоювати соборність і незалежність України. Нас намагалися роз’єднати,
але ці жалюгідні спроби, навпаки, лише нарощували нашу солідарність. Але
раптом нові дати, криваві дати… Ті, кого ми називаємо владою, перейшли
межу. Той, хто виражає інтереси свого народу, не має права робити такі
речі, які сталися на столичному Євромайдані: піднімати руку на цвіт власної
нації, давати злісну команду “фас” на мирних людей, залишаючи справжніх
винуватців безкарними.
Ухіна Ірина: Євромайдан – смисл мого життя нині. Я не хочу колись на
запитання своєї дитини, де я була під час революції, ховати очі й казати,
що ходила на пари чи сиділа вдома. Тому я йду на Майдан. Це мій свідомий вибір. Перебування в Євросоюзі обіцяє Україні краще життя. Люди
не хочуть входити до складу Митного союзу. Митний союз – це вирок для
України. Українці не хочуть бути залежними від Росії. Вони прагнуть бути
в союзі демократичних держав, де поважають права людей, де їм гарантовані свободи.
Ми – українці. Ми – Європа. І ми не хочемо повторити долю Білорусі.
Ми не хочемо бути країною, в якій немає свободи слова, свободи друку,
свободи інформації. Ми відмовляємось бути державою, в якій панує суцільна диктатура.
Українські пісні, квіти для беркутівців, плакати, запальні гасла, вінки
на головах дівчат, українські прапори, стрічки, прапори ЄС, дорослі і немовлята, старі і зовсім маленькі, чай, кава, привітна атмосфера – це наш
Євромайдан. Дії українців мирні. Але якщо й далі продовжуватиметься беззаконня і карання мирних громадян, то вибухне непереможний козацький
дух боротьби за свою свободу, за своє майбутнє, майбутнє Європи.



Отже, осмислення студентських письмових робіт органічно вписується у вимогу, що під час аналізу психологічних механізмів творчості
журналіста потрібно реально брати до уваги рівень знань, умінь і навиків, які ґрунтуються на морально-духовних принципах розуміння,
що добрі слова – це хліб душі. Брудні слова, як отруйний бур’ян. Тому
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зі словом треба поводитися обережно, виважено. Професіоналізм, сумлінність, покликання журналіста полягає в чесному служінні Свободі
і Правді. На журналістові лежить величезна відповідальність за долю
громадян його країни, людства. Брехня завжди шкідлива, бо дезорієнтує, засмічує розум, притупляє чисті почуття. Брехня веде у прірву.
Лише Правда освітлює шлях до порозуміння і злагоди у світовому
співтоваристві, морального і національного самоусвідомлення кожної
людини, етносу, народу, збереження і розвитку економіки, духовності,
мови, культури. Адже одночасно з глобалізаційними процесами яскраво
вираженою є національна відокремленість. Кожний народ – численний
чи нечисленний – може внести в культурну скарбницю людства вагомий
доробок, якщо журналісти будуть забезпечувати створення національного інформаційного потенціалу.

Запитання для самоконтролю
1.
2.

Назвіть психологічні складові особистості журналіста.
Схарактеризуйте думки Тараса Шевченка про літературну творчість, які безпосередньо стосуються до журналістської праці.
3. Концепція Івана Франка про журналіста.
4. Степан Сірополко, Костянтин Костів та Іван Огієнко про морально-психологічні
вимоги до праці журналістів.
5. У чому полягає специфічність журналістики як виду суспільної діяльності?
6. Назвіть важливі компоненти журналістського професіоналізму.
7. Дайте визначення й окресліть психологічні засади маніпулювання.
8. Психологічні причини та передумови російської антиукраїнської політики.
9. Як ви розумієте зміст стандарту журналістської праці “баланс думок”?
10. На скільки категорій поділив журналістів ведучий “Експресо ТБ”
Олександр Голубов, схарактеризуйте їх.
11. Схарактеризуйте сутність україноцентриської позиції журналіста.



Завдання для самостійної роботи

Ознайомитися з організацією роботи, творчим доробком двох журналістів, порівняти матеріали і схарактеризувати їхні психологічні складові творчості.
Написати рецензії-огляди на подані у цьому розділі студентські письмові роботи, обговорити їх на практичному занятті.
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Розділ 4
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЇ
ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

У

другому розділі цього підручника йшлося, що редакційний продукт (газетний матеріал, теле- чи радіопередача) – результат індивідуальної і колективної творчої праці. Професор Володимир Здоровега
зазначав, що “багатоманітність визрівання індивідуальних журналістських задумів можна звести до двох головних видів������������������
: ����������������
редакційного за1
мовлення і вільного зародження задуму” . Можливий і комбінований
варіант, коли, наприклад, редакційне замовлення своєрідно доповнюється індивідуальним розумінням щодо виконання одержаного завдання
або навпаки, коли нечіткий, приблизний і загальний задум журналіста
за допомогою колег буде сформульовано чітко і виразно.
Психологи, дослідники комунікавістики, журналісти-практики поділяють творчий процес на різну кількість стадій (від трьох до семи)
залежно від позиції самих авторів і видів творчої діяльності. Якщо
йдеться про науку, то прийнято виділяти зародження задуму, процес нагромадження матеріалу і його обдумування, творче осяяння, або власне
відкриття, той щасливий момент, який може з’явитись після важких
мук і вагань, а може й не з’явитись, а також перевірку правдивості
отриманих результатів. У мистецтві, літературі зокрема, розрізняють
здебільшого три стадії: зародження задуму; вивчення у разі потреби
1
Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : підручник. – [2-ге
вид. перероб. і доповн.] / В. Й. Здоровега. – Львів : ПАІС, 2004. – С. 66.
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різноманітних матеріалів, документів, визрівання сюжету, образів тощо;
втілення задуму в матеріальну форму, тобто написання твору. Можна
виділяти ще й завершальний етап – доробку і переробку, остаточне
саморедагування тексту.
Перенісши цю квасифікацію на журналістську творчість, В. Здоровега назвав такі умовні етапи її реалізації: виникнення задуму, процес
збору, вивчення і систематизації матеріалу (його можна умовно поділити на формування теми, створення концепції, попереднє знайомство з
життєвим явищем, зустрічі з людьми тощо), реалізація творчого задуму,
втілення його у слово, а на телебаченні – у відзняті кадри, картини,
що неможливо без режисерського бачення, роботи оператора тощо1.
Отже, творчий потенціал справжнього журналіста має складатися зі
здібностей, мотивів, знань, умінь, завдяки яким створюється твір, що
характеризується новизною, оригінальністю, унікальністю. Це зумовлює
важливу роль уяви, інтуїції, неусвідомлених компонентів розумової
активності, а також потреби в самоактуалізації і самореалізації, у розкритті та розширенні творчих можливостей журналіста2.
До індивідуально-психологічних особливостей творчого процесу належить комунікативна компетентність, тобто вміння встановлювати і
підтримувати необхідні контакти з людьми під час підготовки до написання журналістського матеріалу. Комунікативна компетентність охоплює систему знань і вмінь людини (технічних також), що забезпечують
комунікативні процеси в різних ситуаціях спілкування. Ефективність
спілкування залежить і від того, що А.А. Бодалєв називає “комунікативним ядром особистості”, під яким він розуміє морально-психологічні
якості, що стосуються особистості людини і впливають на результат її
спілкування: характер журналіста, емоційний стан, перцептивні здібності (пізнання об’єкта спілкування) тощо.
В англомовній культурі слова “спілкування” нема, є тільки слово
“комунікація”. Тому в зарубіжних публікаціях йдеться тільки про комунікативні процеси. Для наших читачів неминуче виникає синонімічність понять “комунікація” і “спілкування”. Спілкування, як вважає
Б.Ф. Ломов, це – специфічна форма взаємодії людини (журналіста –
В. Л.) з іншими людьми. Андреєва Г.М. виділяє у спілкуванні три
взаємозв’язаних сторони: комунікативну, перцептивну та інтерактивну.
Комунікативна сторона спілкування (комунікація) полягає в обміні
інформацією між тими, що спілкуються.
Перцептивна сторона спілкування полягає в сприйнятті партнерами
один одного під час спілкування і їхнє взаєморозуміння.
Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості. – С. 65.
Волковский Н. Л. Психология журналистики: учеб. пособие / Н. Л. Волковский,
А. Н. Гришанина. – СПб., 2010. – С. 54.
1
2
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Інтерактивна сторона – це організація взаємодії між тими, хто
спілкується. Під час підготовки до написання журналістського матеріалу це може бути отримання потрібних даних, документів1.
Ільїн Є.П. додає ще одну сторону спілкування – емоційну.
Емоційна сторона спілкування – це передання емоцій від партнера
під час спілкування і викликання будь-якої емоції в партнера2.
Кожна з цих сторін у реальному спілкуванні існує не ізольонано від
інших, а виявляється разом з ними у більшій або меншій мірі вираження.
Спілкування, під час якого його об’єкт є уявним, називають віртуальним. Реальне спілкування – це обмін інформацією, емоціями і
взаємодія учасників спілкування.
Отже, спілкування людей – це специфічний вид комунікації,
зв’язаний психічним контекстом між реальними суб’єктами, що призводить до їхнього взаємовпливу, взаємопереживання і взаєморозуміння3.
Відповідно до змісту комунікації (спілкування) виокремлюють такі
функції (і під час безпосереднього спілкування (журналіст – співбесідник; теле- чи радіопередачі наживо), і під час опосередкованого
спілкування із засобами масової інформації (читання газет і журналів,
слухання радіо, перегляд телепередач):
• інформаційна (передача – сприймання інформації, знань, умінь);
• експресивна (розуміння переживань та емоційного стану один
одного, його змін). Потреба людини поспілкуватися часто виникає
з огляду на необхідність змінити свій емоційний стан;
• регулятивна (обопільний вплив на партнерів �����������������
спілкування з метою зміни або збереження їхньої поведінки, активності, стану,
ставлення);
• соціального контролю (регламентація поведінки і діяльності за допомогою групових і соціальних норм використання санкцій�������
: �����
позитивних – схвалення, похвала або негативних – несхвалення, осуд).
• соціалізації (формування у членів колективу морально-психологічного переконання діяти в інтересах колективу, розуміти
інтереси інших людей, виражати доброзичливість).
Основним засобом комунікування (спілкування) є мовлення. Мовлення – це процес використання мови з метою безпосереднього спілкування
людей й опосередкованого спілкування через засоби масової інформації.
Мова – це сукупність звуків, словарних і граматичних засобів вираження думок. Мовлення вголос називають зовнішнім мовленням. Проте,
коли людина думає, вона говорить у собі, виражаючи думки словами і
фразами у вигляді так званого внутрішнього мовлення.
1
2
3

Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отношений. – С. 22–23.
Там само. – С. 24.
Там само. – С. 29.
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Наголосимо, що мова – це соціально-психологічне явище. Найчистішим і єдиним живильним джерелом розвитку нації є рідна мова. Саме
у мові народ закодовує свою духовність, історію і багатовіковий досвід,
здобутки культури та світоглядні ідеї, самобутність і неповторність. 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.
Василь Іванишин і Ярослав Радевич-Винницький у науково-популярній праці “Мова і нація”, яка вийшла друком у Дрогобичі 1994 р.,
детально роз’яснюють, що таке мова для українського народу. Вчені
зазначають, що мова належить до так званих вторинних систем. Вона
існує не сама собою, а в людському суспільстві, похідним від якого
вона є. Водночас мова – один із чинників самоорганізації суспільства
і невід’ємна ознака таких спільнот, як рід, плем’я, народність, нація.
Роздумуючи над мовою як духовно-національним феноменом, мовознавець Ірина Фаріон привертає увагу до таких визначень мови,
осмислює їх: мова – дім нашого буття, мова – категорія духовна, мова
– категорія матеріальна, мова – категорія світоглядна, мова – категорія
націєтворча. Учені В. Іванишин та Я. Радевич-Винницький схарактеризували такі функції мови: комунікативну, експресивну, ідентифікаційну, гносеологічну, мислетворчу, естетичну, культуроносну, номінативну,
демонстративну, фатичну, волюнтативну і магічно-містичну.
Упродовж століть противники, вороги української України насамперед зневажають, нівечать, вбивають нашу мову, щоби українці як етнос,
народ, нація втратили себе, перетворилися на безмовних, слухняних ра
бів, стали донорами чужинців, а свій дім віддали на поталу московським
загарбникам та колонізаторам інших мастей. На щастя, не вдалося заво
йовникам (і не вдасться!) стерти українців з лиця земл
 і. У тому, що сьо
годні ми є народом, а не безликою отарою, завдячуємо українській мові.
Поєднуючи національний організм у часі і просторі, забезпечуючи
нації духовну й культурну безперервність, певний життєвий уклад,
світоглядну систему, орієнтацію у світі, моральний закон, мова ідентифікує націю. “Мова – це втілення духовної влади людини над світом,
який створений Богом для неї. Слово, і лише слово, є інструментом
одухотворення навколишньої дійсності, засобом уприсутнення людини
на цій землі”1, – зазначила мовознавець Ольга Федик. Мова є органічним
складником життя, вона, як повітря, як вода, як хліб. Мова дана кожній
нації Богом, і тільки рідне слово втілює увесь спектр духовного життя народу, повнокровно відображає мислення, почуття, моральність,
1
Федик О. Мова як духовний адекват світу (дійсності) / О. Федик. – Львів : Місіонер, 2000. – С. 13.
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створює внутрішню гармонію між фізичною та духовною природою
нації, стимулює розвиток національного буття, формує культуру.
Звернімося до Тараса Шевченка, вдумаймося, до серця пригорнімо,
через серце і душу перепустімо високий зміст його одухотвореної мислі:
Ну щоб, 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!

Отже, жодне суспільство, на якому б рівні воно не перебувало, не
може існувати без мови. Це стосується всіх народів, усіх часів і прошарків
суспільства і кожної окремої людини. У державотворчому процесі будьякого народу чільна роль також належить національній мові. “Об’єднати
і відокремити – ось дві головні функції, які вона виконує. Об’єднати
населення всередині країни, відокремити зовні, від сусідів. І скільки б
політики не намагались віднайти якісь інші чинники суспільної консолі
дації, ефективнішого засобу, аніж поширення загальнонаціональної мови,
вони не знайдуть”1, – наголошує професор Лариса Масенко. Повністю
погоджуюсь з думкою талановитого мовознавця. Тому нині в незалежній
Україні засоби масової інформації і кожний журналіст зокрема, повинні
дбати про повноцінне, повнокровне функціонування української мови.
Морально-духовна енергія українського слова повинна життєдайно впливати на формування національно-патріотичних переконань, і щоб через
рідне слово українці входили у європейське і світове співтовариство.
У цьому контексті ми розглядаємо комунікативну функцію української мови, яка реалізується у трьох формах (напрямах) психології
журналістської творчості: інформаційній, виражальній (емоційній) і
волевиявлення (дієвій)2.
1. Інформаційна форма виявляється в передачі знань та умінь і тісно
зв’язана з функціями позначення (наприклад, використання термінології) та узагальнення (наприклад, віднесення того або іншого випадку
до певного класу явищ). Інформаційна форма передбачає, що журналіст
зуміє знайти таке слово, яке точно відображає ту або іншу думку. Це
журналістське слово повинно викликати ту саму думку в читача, телеглядача, радіослухача.
Інформаційна форма (напрям) мови характеризується:
• розбірливістю писемних й усних висловлювань, що забезпечується грамотністю, точністю, достатньою силою голосу, не дуже
1
2

Масенко Л. Мова і політика / Л. Масенко. – К. : Соняшник, 1999. – С. 6.
Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отношений. – C. 46–48.
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швидким темпом мови, інтонаціями, логічними наголосами, чітким телевізійним зображенням;
• зрозумілістю (дохідливістю), тобто врахуванням рівня знань співбесідника, читача, телеглядача, радіослухача на тему повідомлення і поданням інформації у формі, що найдоступніша для
розуміння і сприймання;
• змістовністю писемних й усних висловлювань, тобто наявністю нової
інформації порівнянно з тією, що відома співрозмовникові, читачеві,
телеглядачеві, радіослухачеві. Пустослів’я і багатослів’я зменшує
увагу співбесідника, читача, телеглядача, радіослухача і призводить
до руйнування контакту під час комунікації (спілкування);
• визначеністю писемних й усних висловлювань, яка забезпечується
зрозумілим предметно-понятійним змістом, достовірністю, правдивістю, важливістю інформації, яку повідомляють. Тематична
невизначеність, стилістична неоковирність і лексична бідність
мови відштовхує співбесідника, читача, телеглядача, радіослухача,
перешкоджає розумінню змісту повідомлення, його спрямованості,
створює у реципієнта враження, що його намагаються заплутати,
щось приховати, тобто мовець займається софістикою;
• упорядкованістю писемних й усних висловлювань, яка характеризується структурною організованістю і послідовністю викладу, аналітичним осмисленням проблеми і передбаченням її розв’язання.
Мовна впорядкованість зв’язана з логічним мисленням.
2. Виражальна (емоційна)�������������������������������������
форма мови пов����������������������
’���������������������
язана з передачею почуттів і ставлення журналіста до того, про що він говорить по радіо,
показує по телебаченню, пише в газеті. У словах, вимовлених з різною
інтонацією, виражаються найрізноманітніші емоції і почуття – від
страху до радості, від ненависті до любові. За стилем письма, тембру,
голосності, паузах тощо упізнають, спокійна чи схвильована людина,
сердиться чи радіє, стомлена чи нудьгує. На телевізійному екрані все
це видно. Через мову журналіста передається його ставлення до вчинків
і справ людей. За мовою можна легко розпізнати щирість переживань
співбесідника, журналіста або приховану грою у схвильованість його
байдужість. Виражальності мови сприяє її образність.
3. Волевиявлення (дієвість) визначається впливом на думки, емоції,
поведінку іншого і відображає прагнення мовця підпорядкувати дії і
вчинки людини, яка спілкується з ним, своїм бажанням і намірам. Волевиявлення тісно пов’язане з переконанням і навіюванням. Щоби мова
була ефективним засобом безпосереднього й опосередкованого (через
засоби масової інформації) спілкування, вона має володіти багатьма позитивними якостями, завдяки яким вона посідає одне з найвищих місць
на шкалі національних вартостей. Мовні якості ділять на дві групи.
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До першої групи належать ті якості, які роблять мову правильною
з погляду лексики (словникового складу), фонетики (звуків, з яких
складаються слова), вимови, побудови фраз, відсутності неточних і
непотрібних слів (слів-паразитів), провінціалізмів (слів, які використовують лише в одній місцевості), вульгаризмів (грубих, неприємних
для співбесіди слів і виразів), варваризмів (запозичених чи створених
за зразком чужої мови слів або виразів, що порушують норми рідної
мови). Нагадаємо, що у словнику Даля зазначено: варвар – це “людина
неосвічена, груба, неввічлива, невіглас”. Варварство – “неосвіченість,
грубість, дикість, недбале ставлення до освіти”. У Великій Радянській
Енциклопедії зазначено: варвари – “неосвічені, грубі, жорстокі люди,
руйнівники культурних цінностей”. Варваризація – “повернення до
некультурного, варварського стану”. Тлумачний словник української
мови: “варвари – некультурні, малосвідомі люди”, варварство – “низький ступінь культурного розвитку, неуцтво, грубість, безжальне ставлення до культурних цінностей”.
Перенесімося думками на сторінки багатьох книжок сучасних авторів, розгорнімо газети, прилиньмо до телевізійних екранів чи ноутбуків,
прислухаймося до радіопередач. Якою інформацією, якою мовою напов
нений інформаційний простір в Україні?! Наголошую “в Україні”, бо чи
можна назвати нинішній (січень-лютий 2014 р. – В.Л.) інформаційний
простір на території України українським?! Адже під цілеспрямованим безперервним інформаційний “обстрілом” перебувають українська
мова, культура, духовність, національна ідея державотворення, яка з
подачі президента Л. Кучми “не спрацювала”. Тобто найвищі владні
чини зробили все, щоби українська національна ідея не спрацювала
для українців.
До другої групи належать вокальні перешкоди (зайві звуки або слова,
що порушують плин мови), які стають проблемою, коли інші сприймають їх як зайві, або перешкоди, які привертають до себе увагу і не
дають змоги співбесідникам, радіослухачам, телеглядачам зосередитися
на змісті повідомлення (мовленого). Найчастіше наша мова переповнена перешкодами на кшталт: “е-е-е”, “м-м-м”, “ладно”, “розумієте”,
“карочє”, “знаєш” і майже універсальними “тіпа”, “блін”. Вокальні
перешкоди можуть спочатку використовувати як “вирази для заміни”,
тобто заповнення прогалин мовлення (говоріння), щоби не виникало
мовчання. Співбесідник стверджує, що ще не закінчив говорити і що
надалі його “черга”. Вимовляють “е-е-е”, “м-м-м”, коли потрібно зробити паузу, щоби підшукати потрібне слово для оприлюднення думки.
Хоча цілком імовірно, що співбесідника можуть перервати (деякі люди
переривають співбесідників, як тільки виникає пауза). Стосовно журналістів, то їм важливо вміти вчасно втрутитися у багатослівний плин
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мови людини, яка любить багато розповідати про все, ухиляючись від
конкретної відповіді на запитання. Треба також розуміти: якщо часто
використовують зайві звуки і слова, то створюється враження, що людина-співбесідник не впевнена в собі або не знає, що сказати, бо не володіє
предметом розмови. Надмірне використання вокальних перешкод під
час спілкування (особливо в теле- і радіоефірі) створює про журналіста
неприємне враження, як людини – бідної на тезаурус, тобто запас слів.
Дослідження в галузі комунікації показали, що в розмові люди
неусвідомлено підлаштовують свій голос і манеру говорити під стиль
співбесідника, наділеного владою або який володє авторитетом. Приміром, було проведено аналіз телевізійних шоу Ларрі Кінга, в якому
брали участь Білл Клінтон, Джордж Буш, Барбара Стрейзанд та інші
більш-менш відомі персони. Якщо людина займала дуже високе становище, Ларрі Кінг підлаштовувався своєю манерою мовлення під манеру
гостя, але якщо статус гостя був не дуже високим (наприклад, Спайк
Лі або Джулія Ендрюс), змінював мову не Ларрі Кінг, а гості передачі.
Манера спілкування журналіста має велике значення для ефективності його творчої роботи, особливо на телебаченні та радіо. Психологічні аспекти спілкування визначають тон звернення (спокійний,
владний, улесливий, схвильований), поведінку (стриманість, занепокоєння, невпевненість, скованість міміки, рухів тощо); навіть відстань
між співбесідниками може свідчити про характер спілкування. Ільїн
Є.П. характеризує чотири дистанції між співбесідниками: інтимну,
особистісну, соціальну і публічну1. Інтимна й особистісна дистанції означають, що співбесідники близько знайомі, приятелі, друзі; соціальної
дистанції притримуються люди, які вступають в офіційні контакти;
публічна дистанція, зазвичай, між чужими людьми.
Журналістам важливо знати стилі спілкування,2 які описав В.А. КанКалик:
1. Спільна творчість, яка визначає спільну для співбесідників мету,
спільними зусиллями вони знаходять її вирішення;
2. Дружня прихильність ґрунтується
�����������������������������������������
на щирому інтересі до співбесідника, шанобливому ставленні до нього, відкритості контактів;
3. Загравання полягає у прагненні завоювати фальшивий, дешевий
авторитет у співбесідника, сподобатися аудиторії;
4. Залякування –���������������������������������������������
наслідок невпевненості особи з нижчим статусом, ніж у співбесідника, або ж результат невміння організувати
спілкування на засадах продуктивної спільної діяльності. Таке
Ильин Е. П. Психология общения и межличностных отношений / Е. П. Ильин.
– СПб. : Питер, 2009. – C. 68.
2
Там само. – C. 68–69.
1

80

Розділ 4

спілкування жорстко регламентовано, загнано у формально-офіційні рамки;
5. Дистанційність.�����������������������������������������������
����������������������������������������������
Цей стиль різних варіацій, але суть його полягає в наголошуванні на різниці між співбесідниками, ця різниця
пов’язана зі службовим, соціальним становищем, віком тощо;
6. Менторство – різновидність дистанційного стилю, коли один зі
співбесідників (“бувалий”) виконує роль наставника і спілкується
з іншим повчально-заступницьким тоном.
Позитивна ефективність діяльності людини пов’язана з певними
якостями, які визначають її здатність до неї, що забезпечує певний
рівень виконання. Індивідуально-психологічні особливості називають
здібностями людини. Творчі можливості журналіста пов’язані з її мотивацією (інтереси і схильності), темпераментом (емоційність), розумовоінтелектуальними здібностями1. У структурі особистості журналіста суттєвими є не тільки окремі здібності, а їхні комплекси, які найповніше
відповідають вимогам щироких сфер діяльності. У цьому контексті, на
нашу думку, важливо осмислювати не лише психологію журналістської
творчості, а й розкривати методи письменницької творчої лабораторії,
адже головним інструментом творення і в письменника, і в журналіста
є Слово, яке покликане проростати істиною у свідомості українських
людей.
Федір Зубанич у книзі “Діалоги серед літа” так осмислює особливості творчості Павла Загребельного: “Процес обмірковування і
написання твору Павло Загребельний якось порівнював з великим
таїнством народження нової людини. Справді, болісна радість і щемка
насолода зріє від думки, що в тобі росте життя, готується до неминучого прагнення розродитися – хіба все це не скидається також і на
письменницьку працю? Десь у зародку вже живе майбутнє твоє дитя,
ти виношуєш його в голові, наче той давньогрецький бог свою уславлену доньку, обмірковуєш, лелієш його в думках (це найприємніший
період), у цей момент ще немає усвідомлення цілісності твору, немає
ніяких готових сцен, сюжетних вузлів (нема й начерків): дитя твоє
росте в тобі якось непомітно, мовби по частинах і водночас наче цілком,
ти чуєш голоси, окремі фрази (іноді з’являється спокуса записати ці
фрази), часом бачиш першу фразу майбутньої книжки чи заключну
сцену, а то повільно, то швидко, ніколи не можна точно передбачити,
чим воно завершиться, але ось настає пора, коли ти мусиш нарешті
сказати про це: викласти на папері, – і тут ти ходиш ніби хворий та
лихий на людей, якщо вони тобі заважають писати, ти вимкнув би
1
Волковский Н. Л. Психология журналистики: учеб. пособие / Н. Л. Волковский,
А. Н. Гришанина. – СПб., 2010. – С. 56.
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всі телефони, по яких тобі дзвонять, ти невдоволений усім, що може
відвергути твою увагу...”1.
“Я розумію, що бажання писати – це бажання висловитися, допомогти комусь словом, допомогти думати, бажання нав’язати свою ідею
іншим, поділитися своєю радістю, знахідкою... Письменник повинен
завжди пам’ятати про призначення своєї роботи”2, – наголошував башкирський поет і драматург Мустай Карім.
Дмитро Павличко так роздумував про морально-психологічні засади
своєї творчості: “Для мене акт творчості – це акт великого переживання,
страждання. Я не можу писати, якщо не перейнявся стогоном крові
своєї. Важко пишу і майже ніколи не задовольняюся першим варіантом.
Редагую себе... Може, ще тому важко пишу, що вибираю для втілення
своїх думок важкі форми поезії. Скажімо, сонети даються дуже нелегко. Але – думаю – треба важко писати, щоб легко читалося. Я з’ясував
собі давно закон мистецтва: якщо автор переживає, коли пише, то й
кожен буде хвилюватися, коли читатиме. Адже існує тверда залежність
між психологічним станом автора і читача. Крім того, автор не в силі
нічого втаїти. Все видно в книжці – хто він, якої сили в нього думка,
щирий він чи фальшивий. Психологи, наприклад, могли б багато чого
сказати про поета, вчитуючись в його вірші. Ніякими версифікаціями
не досягти того, щоб передати правдиво бурю, плач, хвилювання душі.
Поезія твориться не майстерністю, а переживаннями поета. Майстерність – само собою. Мільйони людей і досі не знають, яким розміром
писав Шевченко, але вони відчувають у кожному рядку поета хвилю
палаючої людської душі...
Витримати мідні труби слави – найважче. Дуже легко піти за блискітками й за шумом похвал і забути клятву – служити правді і великій
ідеї (виділення наше – В.Л. ), з якою кожний справжній дар вступає у
літературу (читай – журналістику – В.Л.). І найталановитішого хвиля
слави може так накрити, що він з неї вже й не виборсається, – був і
нема чоловіка ... Бути в центрі – не завжди означає бути вічно. Бути
за всяку ціну в центрі – майже завжди означає іти на поклик швидкоплинної актуальності, вдаватися до трюків та епатації читача, запобігати низьким смакам міщан тощо. ... Якщо ми втратимо повагу до
духовного ідеалу людини, ми перетворимося на занадто ділових людей
і, нарешті, на роботів”3.
Рецензуючи нову творчо-дослідницьку працю Володимира Качкана
“Сповідь душі. Ярема Гоян в ограненні часу”, якою він започаткував
1
Зубанич Ф. Діалоги серед літа / Зубанич Ф. – К. : Радянський письменник,
1982. – С. 46.
2
Там само. – С. 67.
3
Там само. – С. 76, 94–95.
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серію “Шевченківські лауреати – вихідці з Івано-Франківщини” і присвятив її 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка, автор цього
підручника описав художньо-публіцистичноу лабораторію письменників-документалістів: “Визвольна місія Слова титанів Нації” (Тараса
Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки – В.Л.) осяває і наснажує особливу культуру і національно-духовну красу-окрасу художнього слова
побратимів Яреми Гояна і Володимира Качкана, властиві тільки їхнім
творчим особистостям і вродженості, родовому українству. Кожна видатна постать з-під пера Володимира Качкана і Яреми Гояна повертається на українське етнічне поле як незрівнянний носій ідентичності
і національної ідеї, титан праці, великий просвітитель і провісник,
будитель патріотичного духу і прогностик майбутнього українства. І
Ярема Гоян, і Володимир Качкан не бояться братися також за теми
й ті імена, які, здавалось би, кимось уже опрацьовані, а одержимо
й сміливо своїм словом відкривають для читачів вікно свого бачення української сутності. Більше того, творці-просвітителі В. Качкан і
Я. Гоян уміють проникнути до творчої робітні видатних і широко знаних майстрів красного письменства й мистецтва і відшукати в їхньому
письмі, графічному штриху або живописній мові пензля, театральному
жесті, мовлено-виспіваному слові або німій тайні мовчання ту особливу ноту і глибоко заховану струну, яку настроїш – і почуєш музику,
світлу і дивну, ніби вперше почуту і так несподівано перелиту в слова
літературного портрета, як відкриття”1.
Окреслені аспекти творчого мислення письменників є вищим образним рівнем пізнавальної діяльності, в якому необмежений вимесел.
У психологічному процесі пізнання дійсності журналістами, в основі
якого покладено документалізм, допускають лише домисел. З огляду на
те, що журналістська праця індивідуально-колективна, то, безперечно,
позитивний результат її значно залежить від психологічного клімату в
колективі редакції, взаємостосунків між досвідченими “акулами” пера
і неофітами, старшими і молодшими за віком працівниками. Знову
вдаюся до спогадів (цитую): “Письменник Роман Миколайович Федорів,
який тривалий час був журналістом, мав звичку заходити в кожний
відділ редакції “Прикарпатської правди”. Багатоаспектна розмова в
той чи інший спосіб торкалася газетних справ, виходила на проблеми
журналістської творчості. Коли Роман Миколайович заставав мене, то
висловлював своє ставлення також до моїх зарисовок, нарисів, репор1
Лизанчук В. Художньо-документальна публіцистика Яреми Гояна і Володимира
Качкана / В. Лизанчук // Медіапростір: збірник наукових статей із соціальних
комунікацій ; ред. кол. : Н. Поплавська та ін. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка,
2014. – С. 140.
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тажів, тематичних сторінок. Не завжди його судження були для мене
приємні. Р. Федорів прискіпливо читав публікації, знаходив в них
чимало недоліків. “Давай волю думкам, шукай потрібні слова, образи,
працюй над мовою, уникай гамузового набору фактів, осмислюй їх,
твори цікавий сюжет у будь-якому матеріалі”, – повчав Р.М. Федорів.
За щиру науку я й сьогодні йому вдячний.
Саме в такий момент розмови ввійшов симпатичний, чорнявий, невисокого зросту юнак з великим світло-коричневим портфелем.
– О-о, “професор”! – привітно зустрів його Роман Миколайович. –
Що нового, Володю? Як навчання? Що пишеш?
Гість щось відповідав. Віктор Шмигленко – літературний працівник,
господар кабінету – помітив, що я не знаю співрозмовника Р.М. Федоріва. Коли виникла маленька пауза, В. Шмигленко нас познайомив.
То був Володимир Качкан.
– Що приніс: ліверні пиріжки чи докторську? – жартома запитав
його В. Шмигленко.
– Китиці синіх фіалок, – відповів В. Качкан.– Вийняв із портфеля
декілька акуратно списаних листків, подав В. Шмигленкові.
Той перебіг очима:
– Залишай. Уважно прочитаємо з Христиною Сорохтей. Гадаю, що
надрукуємо.
– Пообіцяв “Ленінській молоді”.
– А що для нашої газети?
– Напишу про Антона Могильницького. Збираю матеріял”.
Ми тоді не уявляли Володимира Атаназійовича Качкана доктором фiлологiчних наук, професором, завідувачем кафедри, академiком
Академiї наук вищої освіти України, лауреатом багатьох премій. Не
спадало на гадку, що його народо- і краєзнавчі публікації – то були
перші підсвідомі, інтуїтивні цеглини, на основі яких у 1994–1995 роках
після напруженої праці постала фундаментальна праця у двох частинах
“Українське народознавство в іменах”.
“Імена, імена, імена... Скільки їх на полі української народознавчої науки минулого кануло в безвість; скільки видатних синів і дочок
українського народу – письменників, фольклористів, етнографів, літературознавців, мистецтвознавців, істориків, філософів, організаторів
редакційно-видавничих процесів, редакторів газетно-журнальних та
альманахових видань, скільки незліченних ратаїв духовної ниви – суспільно-просвітницьких, громадсько-культурних працівників лишається і
понині за межею людських знань, бо ідеологічний монізм, котрий панував
століттями і прикидав нашу історію та її творців товщею заборон, ураганними вітрищами нищень, мав за мету викорінення українства в усіх
його іпостасях”, – зазначив В.А. Качкан у другій частині двотомника.
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Академік А.Г. Погрібний у передмові до першої частини книжки
“Українське народознавство в іменах” слушно наголошував: “В усі часи
й епохи, в усіх народів реальне буття й духовний розвиток тримається
на підмурку традицій народу, на стовпах власної історії. То як ми просуватимемося вперед, до європейського та всесвітнього співтовариства,
якщо відкинемо історичний, соціальний, культурний досвід попередніх
поколінь? Загинемо безслідно! Нічого з нічого не береться. Відродитися
духовно – то передусім повернути народові велетенську й славну історію, ті культурно-духовні, мистецькі, краєзнавчі надбання, що нам
залишили предки у вигляді фольклору, писемних давніх пам’яток,
історичних народознавчих надбань.
В.А. Качкан опрацював багатющі матеріяли київських і львівських
архівів, наукових бібліотек, епістолярії, що нині стали доступними для
дослідників, переосмислив значну кількість рідкісних матеріялів, раритетних видань – і на цій основі створив нариси-есеї, в яких щасливо
сусідують дослідницьке, аналітичне начало і прозора публіцистична
форма обрамлення думки-вислову”.
... Після того знайомства ми з В. Качканом заприятелювали. Коли
з “Прикарпатської правди” я перейшов на Івано-Франківське радіо – це
було у травні 1968 року – Володимир уже там працював: вів молодіжні
програми, літературно-мистецький радіожурнал “Верховина”, передачі
вихідного дня. Він почувався, так би мовити, “у своїй тарілці”. Я опановував ази радіожурналістики, придивлявся, як він готує передачі,
переймав досвід інших працівників.
Мені імпонував стан душі Володимира Качкана, зрозумілими були
його мислення, світогляд, інтереси. Наші товариські стосунки розвивалися, зміцнювалися. Свою першу книжку “Смерековий спів” Володя
підписав мені так: “ Дорогому Василькові, ганівському опришку, файному легіневі та прекрасному другові-побратиму зі щирим побажанням
якнайскоріше піймати істину наукової Зірки. На добро тобі, на гаразди!
В. Качкан”.
“Восени 1972 року керівництво Івано-Франківського радіокомітету
запропонувало мені очолити редакцію інформації, якою донедавна завідував В. Качкан. Погодився за однієї умови: зі мною працюватиме
Роман Андріяшко. Він себе добре зарекомендував під час практики.
Добував цікаву інформацію, писав неординарні радіонариси про трудівників сільського господарства, митців Прикарпаття. У кожний випуск
“Прикарпатських новин” ми готували по кілька звукових матеріялів.
Як звичайно, це були коротенькі інтерв’ю, репортажі, звіти, виступи,
коментарі. Налагодили роботу так, що час від часу разом їздили у відрядження.
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Роман і я спрацювалися так, що з одного погляду розуміли один
одного. Дуже важливо, щоб між співробітниками не було ніяких психологічних бар’єрів, панувало повне взаєморозуміння і довір’я”1.
Здоровий морально-психологічний клімат є однією з головних передумов реалізації індивідуально-психологічних здібностей особистості.
Здібності – це сукупність вроджених анатомо-фізіологічних і набутих
регуляційних властивостей, які визначають психічні можливості людини у різних видах діяльності. Творчі здібності – це уміння знаходити
нестандартні рішення, створювати оригінальні продукти діяльності,
реконструювати ситуацію з метою отримання нового результату, продуктивно мислити, формувати нові образи уяви2.
Важливу думку про психологію журналістської творчості висловив
професор В.Й. Здоровега: “Журналістська праця, це не просто вміння
вправно написати замітку чи статтю (хоча ці ази ремесла треба засвоїти), а своєрідний спосіб сприйняття світу, спосіб бачення реальності,
спосіб мислення і світовідчуття, спосіб існування й усвідомлення себе
у неспокійному житті”3. На жаль, чимало працівників ЗМК не вміє
(або не здатні) осмислювати новітні проблеми творення української
України, не можуть працювати в умовах боротьби за демократію і
верховенство права. Вони однобічно й суб’єктивно, виходячи зі свого замшілого політичного та ідеологічного світобачення, висвітлюють
факти, події, явища, часто постійно й нескінченно їх викривляючи,
забруднюючи у такий спосіб український, наш спільний для усіх громадян, інформаційний дім, обдурюючи людей і самих себе. До того ж,
значна частина працівників приватних газет, теле- і радіоорганізацій не
має професійної освіти, належного досвіду журналістської, редакційної
роботи, не володіє літературною українською мовою. Відчувається різке зниження загальної та мовної культури, порушення граматичних і
лексичних норм, які забезпечують правильність, точність, образність і
художню цінність мови. Багато радіо- і телепрограм насичені жаргонними і вульгарними словами, культивують суржик, годують молодь,
усіх нас, спримітизованими витворами різних сурогатів, видаючи їх за
модерне мистецтво, пропагує “естетику зла”, денаціоналізує (зросійщує,
американізує і навіть африканізує) дітей, підлітків, молодь. Псевдобізнесова, псевдоринкова політика, у якій застрягло чимало ЗМІ, аж
ніяк не допомагає утвердженню високих духовних і моральних засад,
українських національних ідеалів. Навпаки, більшість так званих рейЛизанчук В. З-під іга ідолів / В. Лизанчук. – Львів, 1997. – C. 67–69, 78–79.
Волковский Н. Л. Психология журналистики: учеб. пособие / Н. Л. Волковский,
А. Н. Гришанина. – СПб., 2010. – С. 54–55.
3
Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості. – С. 10.
1
2
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тингових передач є засобом “масового психопрограмування, дебілізації
підлітків, молоді” (М. Слободян).
Отже, позитивна ефективність функціонування такого важливого
соціального інституту в житті українського суспільства, як засоби масової комунікації, передусім залежить від професійних, моральних,
національно-духовних якостей журналістів, навчання яких повинно
ґрунтуватися на глибокому теоретичному і практичному опануванні
фахом. На комплексне вирішення цієї проблеми, тобто підвищення
мовного, світоглядно-інтелектуального, морально-духовного, національно-громадянського рівня навчання студентів спрямовує свою діяльність
факультет журналiстики Львiвського нацiонального унiверситету iменi
Iвана Франка, якому 2014 р. минуло 60 років. Кафедра pадiомовлення
i телебачення функціонує з 1 вересня 1993 р.
Викладачі факультету розуміють, що нині найважливішим завданням журналістів є формування в людей державницького мислення, як
мислення національно-гуманного, демократичного, громадянського,
відповідального за особисту долю, долю родини, долю України. Тому
навчають студентів – майбутніх журналістів, щоби вони вміли донести до всіх людей гуманістичний зміст української національної ідеї,
всебічно розкривати, що незмінною її складовою сутністю є державна
незалежність України, самобутня цінність особистості, розвинена національна самоповага, висока духовність, патріотизм, чесність, порядність,
господарська дбайливість, взаємодопомога, морально-культурна розвиненість, матеріальна забезпеченість тощо. До цього аспекту професійного
навчання студентів належить підготовка різножанрових матеріалів,
зокрема, оглядів-рецензій на газети, теле- і радіопередачі. Адже психологи довели, що журналістські здібності розвиваються у процесі творчої
діяльності. Декілька студентських матеріалів пропонуємо вашій увазі.



Моральна відповідальність журналістів
Сучасне динамічне життя спричинило значну кількість різноманітних
газет. І кожен громадянин вибирає для себе видання “до душі”. Найчастіше
такий вибір зумовлений соціальною орієнтованістю, професією, станом у
суспільстві. Наприклад, щоденну інформаційно-політичну газету “Україна
молода”, яка є універсальним виданням, читає багато людей, оскільки в
ній ідеться про різні аспекти життя, сконцентровано увагу на суспільно-політичних проблемах. Зокрема, на шпальтах газети порушують як важливі
політичні питання, так і проблеми, що хвилювали, хвилюють і будуть хвилювати український народ, – це державотворення, соціальне забезпечення,
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повідомлення про різноманітні дослідження у сфері науки, і, звісно, питання,
пов’язані з екологічним станом навколишнього середовища.
Але існують газети, які читає тільки певна група людей. Наприклад, газета “Бабушка”, де висвітлюють здебільшого досягнення та методи лікування
нетрадиційною медициною. У таких виданнях майже все місце займають
листи читачів і відповіді на них. Отже, відбувається віртуальна консультація
між простими людьми. Більшість читачів такої газети – жінки середнього та
похилого віку. Саме тут люди знаходять рецепти, як вилікувати ту чи іншу
хворобу, але варто мати на увазі, що це рецепти з народної медицини, які
написані не професіоналами, і тому краще перед застосуванням певного
рецепту проконсультуватися з лікарем. Газета повинна нести відповідальність за опубліковані матеріали.
Загальнополітичний аналіз динаміки тиражів друкованих засобів масової інформації свідчить, що з часу проголошення незалежності України
суспільна свідомість кардинально змінилась: від беззастережної орієнтації
на московські видання до значної орієнтації на власне українські газети
й журнали, що не може не тішити. Тому і не дивно, що аудиторія газети
“Українське Слово” численна. Для мене – це та газета, з якої я не тільки
дізнаюсь про усі новини в галузі культури, політики, мистецтва тощо, а й
черпаю нові знання з тої чи іншої сфери життя.
На своїх сторінках “Українське Слово” висвітлює події політики, культури
та спорту в Україні, відводить шпальти видатним особистостям та забутим
сторінкам української історії. Цільова аудиторія газети – переважно інтелігенція. Ідейна незаангажованість привертає до неї увагу тих читачів, які зацікавлені в об’єктивному висвітленні широкого спектру подій без нав’язливих
коментарів та ідеологічного забарвлення. Назва “Українське Слово” однозначно засвідчує національну орієнтацію. Брак розважальних матеріалів не
дає їй змоги завоювати масову молодіжну аудиторію; хоча багато прихильників газети – здебільшого студенти вищих навчальних закладів.
За змістом журналістських матеріалів, повнотою та об’єктивністю висвітлення реалій життя газета перебуває на дуже високому рівні порівняно
з деякими іншими українськими виданнями. Мета газетних публікацій –
об’єктивно інформувати про суть найважливіших соціальних і політичних
проблем держави. Велику увагу приділено життю української діаспори і діяльності українських організацій. Крім того, газета має ще одну надзвичайно
важливу місію, яка виходить за рамки інформаційної функції. Це приваблює
багатьох читачів. Редакція отримує листи земляків, які потрапили у скрутне
становище: хвороба чи нещастя, коли нема до кого звернутись за порадою,
та численних нелегальних іммігрантів, які шукають вихід із зачарованого
кола свого соціального стану. Це сприяє збільшенню популярності газети
за межами України. Газета розповсюджується в Канаді, Італії, Росії, Польщі, Румунії, Англії та інших країнах. “Українське Слово” вже своєю назвою
маніфестує головну мету – бути виразником українського духу, оборонцем
національних інтересів. Газета має велику постійну аудиторію, за останні
чотири роки її наклад зріс удвічі.
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Отже, інформування читача повинно ґрунтуватися на турботі про духовний
стан людини і суспільства, що містить розкриття позитивних рис української
ментальності, національних ідеалів, а також боротьбу з поширенням зла, гріха,
пороків, національного, соціального і релігійного розбрату. Працівники ЗМІ, які
володіють потужним впливом на аудиторію, несуть моральну відповідальність
за виховання людей, особливо молодого покоління і дітей.
Ярина Федьків

Гірка правда чи солодка брехня?
Без заперечень, ми завжди і всюди хочемо чути і знати тільки правду.
Але, на жаль, не завжди нам це вдається...Що поробиш, такий уже наш
світ, і ми змушені йому підкорятися. Проте стає так образливо, коли хтось
вдало замазує очі і навіть не моргне. І тут ми сподіваємося, що хоча б наші
“newspapers” не зрадять нас. Бо ж хочеться бути правильно поінформованим, аби знати, що відбувається навколо тебе, чим живе світ, країна, не
виглядати смішним в очах інших...
Читач відразу помічає, коли журналіст чогось не договорює, не є чесним, сіє поміж реципієнтів зерна обману та недовіри. Впевнена, що, прочитавши таку газету, вже ніколи не захочеш її купувати. А ті видання, матеріали яких ґрунтуються саме на відвертості, чесності, справедливості,
зажди матимуть попит у покупців. На моє переконання, “газета, яка не
бреше”, це – “Інформатор”.
З власного досвіду можу сказати: чимале значення у виборі улюбленого видання мають і такі, так би мовити, технічні критерії. По-перше, це
доступна ціна газети. Подумайте, що швидше візьме перехожий: газету за
2 грн. чи за 5 грн.? По-друге, на підсвідомість “тисне” і саме оформлення
як першої полоси, що одразу впадає в очі, так і решти сторінок, вигляд
яких є не менш важливим. Важливими є і якість паперу, друку, ілюстрацій
до матеріалів. По-третє, також впливає і форма письма тої чи іншої газети.
Стиль “Інформатора” (це якраз те, що мені найбільше подобається, за що
я, власне, і читаю його) – відвертий, правдивий, гострий, завжди інтригуючий, назви рубрик – просто чудові, цікаві, заголовки тут – в десятку.
Захоплюючі інтерв’ю, репортажі, розслідування, які і є їхньою родзинкою.
А найголовніше, що притаманне інформаторській команді, – незаангажованість, незалежність, відстоювання точки зору народу, а не грошей!
Саме думка читача скеровує редакцію в те чи інше русло. Можливо,
це сказано занадто умовно. Але в цьому є доля правди. Бо ж, як відомо,
критика з нейтральної сторони – найоб’єктивніша. Автори повинні знати
те, що ближче до душі читача, і коректувати і свою роботу. На мою думку,
саме таким є “Інформатор” – видання, яке завжди пише “в тему”, так би
мовити, потрапляє в яблучко.
“Інформатор” – це актуальність, порушення проблем сьогодення, вразливість больових точок нашої влади, бо ж завжди правда в очі коле! Щоб
хто не говорив, “Інформатор” не мовчатиме, не стане ницим підлабузником
вельмишановних верхів!
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Хоча газета ще зовсім юна, але вже стала достатньо популярною та
улюбленою не лише для мене, а й для багатьох. Це ще раз доводить, що
світити цій зірці на небосхилі ЗМІ ще довго! Ну, якщо когось сильно в бік
не припече...
Юлія Осим

“Фольк-Musiс” єднає покоління
Незважаючи на доволі широкий спектр телеканалів в Україні, виготовлений ними продукт майже завжди одноманітний, інколи – запозичений
з досвіду інших країн. Ще жахливіше – це готові куплені телепередачі в
зарубіжних колег. Крім того, нині набули популярності різноманітного роду
політичні ток-шоу, що перетворюються на найбільш рейтингові та скандальні
сварки перед усією країною. Все це хуліганство відбувається начебто під
гаслом “свободи слова” та демократії.
Проте є чудова телепрограма, що тішить глядачів “Першого Національного”. Називається вона “Фольк-music”, а веде її Оксана Пекун. Це –
оптимальний варіант для перегляду програми цілою родиною; отже, музика й справді має властивість єднати людей…Та це не будь-яка музика,
а музика з глибинних джерел української народної творчості, збережена в
пам’яті і душах великої кількості народних художніх колективів. Завзятості
та креативності ведучої Оксани Пекун можна тільки позаздрити – любов
до рідної країни, ніби на крилах, несе її в будь-який (навіть найвіддаленіший) куточок нашої Батьківщини, аби всі глядачі змогли дізнатися і
побачити ще один колектив, ще одного неперевершеного майстра народного мистецтва. Не менш цікавими є живі розповіді з місця події про
відвідані міста, містечка, села, про історію краю, її героїв, найвизначніші
місця. Таке пізнання приносить ще й неабияке естетичне задоволення.
А як чудово милуватися запрошеними до студії гуртами, їхнім виконанням пісень, їхніми національними костюмами з неповторними рисами
та самобутністю у різних регіонах. Водночас розцвітає і твоє серце, бо
неможливо залишатися байдужим до рідного, любов до якого була прищеплена тобі батьками з дитинства.
Інший чудовий задум програми “Фольк-music” – це запрошувати сучасних молодих українських виконавців також для виконання народних пісень.
Завдяки цьому відбувається популяризація української пісні серед молодої
аудиторії, якій, на перший погляд, могло би бути абсолютно байдуже до
цього! А народні пісні набувають нового звучання, зберігаючи свою красу
та привабливість.
Треба дбати, щоби було якомога більше таких доброзичливих та справді
культурних телепередач, бо нерідко ми навіть не знаємо, що володіємо
таким надзвичайно багатим скарбом, який відчайдушно потрібно розвивати
і зберегти цілісним для майбутніх поколінь.
Володимир Сенатовський
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А Ви любите Україну?
Шоу під красномовною назвою “Я люблю Україну” автори називають
патріотичним гумор-шоу, та все це насправді схоже на добре поставлену
клоунаду… З першої ж хвилини ефіру неможливо не помітити “мегазірок”
українського шоу-бізнесу Потапа та Настю Каменських, які, немов блазні,
бігають по сцені та просто лізуть у кадр, привертаючи до себе увагу. Щоправда, у цьому шоу вони перебувають по різних сторонах барикади, у них
власні команди, учасники яких змінюються кожної програми. Звичайно ж,
команди складаються лише з гламурних завсідників київських тусовок і
тих, кому ще трішки хочеться попіаритись, мовляв: “Я дійсно люблю свою
країну, інакше я б сюди не прийшов (або не прийшла)!?”.
Щодо назви команд, то гравці Потапа “скромно” називають себе “Жовтками”, а жовтий сектор уболівальників позаду них скандує назву незалежно
від того, перемагають вони, чи ні. Команда Насті не була оригінальнішою і
бовкнула, що першим прийшло в голову. Тож її прихильники, одягнені у сині
футболки, викрикують назву команди “Синяки!!!”. У студії тим часом панує
повний безлад, з яким не дуже вдало намагається впоратись ведуча Лідія
Таран. Наприкінці кожного конкурсу лунає хороша пісня “Я люблю Україну,
у світі єдину…”, під час якої лише на мить заспокоюються усі учасники.
Телеканал “1+1”, який запозичив формат програми у нідерландської
компанії, не дуже мудрував над її переробкою та адаптацією. Традиційні
синьо-жовті кольори, неадекватна аудиторія, яка сліпо підкоряється напису
“оплески” на табличках, дует Потапа і Насті, обличчя яких на кожному бігборді та телеекрані. А ще, звичайно ж, великі зірки українського кіно, спорту
й телебачення, які вважають себе “ерудованими патріотами”, не знають
відповіді на просто смішні навіть для школяра запитання. Ну, звичайно ж,
з кожного правила є винятки, але цими винятками стає переважно старше покоління українських зірок. “Золота” молодь, очевидно, не особливо
цікавиться історією та й взагалі Україною.
Привертає увагу й оформлення рекламного ролика. Поросята, які літають над Україною, тримаючи в ратицях вишитий рушник, чомусь дуже
нагадують не таку вже і веселу ситуацію зі свинячим грипом.
Перший ефір отримав різноманітні відгуки та коментарі від глядачів.
Хтось назвав шоу “прикольним” або “кльовим”, а хтось говорив про нісенітниці, якими займаються на екранах наші селебрітіз. Та, незважаючи на
це, перший ефір шоу подивилось 4,8 млн українців, а це близько 10% населення нашої країни. Є й такі, які дивляться його регулярно та називають
його цікавим. Але я їх точно ніколи не зрозумію.
Це шоу, окрім всього жартівливого, зачіпає також таку дуже серйозну
та резонансну в суспільстві тему двомовності. Адже тут беруть участь як
українськомовні зірки, так і ті, які розмовляють російською. Причому кожен
з них переконує всіх довкола в тому, що любить Україну. Та, окрім того,
щоб любити, її потрібно хоча б трохи знати. А їхні виступи показують, що
краще на запитання про Україну відповідають ті, хто розмовляє саме мовою калиновою.
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На мою думку, набагато краще було б зробити це шоу не гумористично-розважальним, а серйозним та інтелектуальним. І щоб у ньому брали
участь не зірки шоу-бізнесу, а прості українські громадяни, які справді знають і люблять свою Батьківщину. Хорошим і пізнавальним було таке шоу на
цьому ж телеканалі під назвою “100% Україна”, без балагану і з серйозними
запитаннями. Винагорода тоді була достойна – великий грошовий приз.
Не те, що у “Я люблю Україну” – макогін або мішечок насіння.
Телебачення в Україні просто рясніє подібними телепередачами, особливо у прайм-тайм. На жаль, такого роду проекти користуються немалою
популярністю серед населення. А це ще раз свідчить про низьку культуру не
тільки самого телебачення, бо воно запозичує рейтингові закордонні проекти, а й нашого глядача, який часто не фільтрує того, що йому нав’язують.
З’явилось багато таких, які дивляться все підряд і дуже багато. Дуже мало
таких, які взагалі не дивляться неякісних телевізійних продуктів. Чимось
пояснити таку непросвітленість наших співвітчизників мені важко, та легко
зрозуміти, що шоу “Я люблю Україну” лише допомагає вбити час. Насправді
ж цю годину можна провести значно корисніше. Сподіваюсь ті, хто це шоу
дивиться, невдовзі зрозуміють мене.
Марія Юрків

Україна чи “Не файна Юкрайна”?
Найуспішнішим серед українських розважальних передач виявилося
шоу резидентів Comedy Club “Файна Юкрайна”, що на Новому каналі. Але
я вважаю, що це шоу не заслуговує такої популярності, оскільки в ньому
жовчно висміюють українців та їхню ментальність.
У цій програмі намагаються якнайдошкульніше висміяти українське та
показати не гарну Україну. Якщо українське, то треба виставити не просто
дотепним, а ганебним?
Один з випусків “Файної Юкрайни” починається так: “3 давніх давен
людина мріяла літати. Українці зберегли цю заповітну мрію, і коли інші вже
літають, українські хлопці і досі мріють”. Починається сюжет тим, що два
українські космонавти сидять та п’ють, а навколо них багато пляшок. Тобто,
навіть у цьому гумористи хочуть висміяти українців, показавши, що нічого
вони не можуть, а своє горе тільки і вміють запивати.
Ще одна сцена розігрується вже на українському телебаченні, де журналістів виставляють повними ідіотами, які не вміють виконувати свою роботу,
а тільки “грають на камеру”. Назви журналістам також дали дурнуваті, як
і сам сюжет: Інокентій Бест та Зіновій Пипка. Там навіть прямо йдеться
про те, що українському телебаченню не вистачає людей з креативним
баченням світу.
Те, що гумористи зневажають все українське, видно також з наступного
сюжету, де Антон і Марічка, українські хлопець та дівчина, думають тільки
про секс та розваги. Навіть почуття українців вони зуміли так “красиво”
переграти, що, не знаючи нашої ніжної ментальності, можна було б подумати, що ми не поважаємо почуття, а думаємо тільки на рівні інстинкту.
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До відсталості, неосвіченості і дурнуватості українців у “Файній Юкрайні”
додали “гей-націоналістів”. Не загалом якісь собі націоналісти, а українські.
Зображенню “гей-націоналістів” під виглядом українських повстанців з “голубим” нахилом. Головним персонажам дали клички “Мирон” та “Олекса”.
Локалізацію “гей-націоналістів” провели вставлянням в діалоги поширених
західноукраїнських слів. Остаточне ототожнення принизливих персонажів
з вояками УПА підтвердили реченнями: “Будем празнувати 40 років нашої
визвольної боротьби від гей-москалів і революції. Треба провести парад
в Трускавці”.
Мусульманська община в Данії добилася звільнення карикатуристів на
їхнього пророка Мухаммеда. Вони там не є корінним етносом чи носіями
його традицій, але відстояли повагу до своїх глибинних релігійних почуттів.
Українці у своїй державі допускають зневагу до себе. Якщо ми не зможемо зупинити таких гумористів, то в майбутньому нас чекає “Аншлаг” усіх
принизливих насмішок над українським. Із сюжетами про націоналістів з
“Файної Юкрайни” збігаються “вечірній квартал”-95 з “тормознутими і зашуганими західними українцями на Майдані”, Олесь Бузина з “вурдалаком
Шевченком”, КВК з “свинохохлами, які крадуть газ для смаження свинини”.
Потрібно вміти жартувати так, щоб водночас було смішно і не образливо. Але якщо ми не будемо звертати увагу на не обґрунтоване та навмисне
приниження українців, то ще більше з нас глузуватимуть. Нам потрібно
пам’ятати одне: ми – Українці. І треба творити передачі, які б нас не тільки
навчали добра, а й духовно збагачували.
Христина Тарновецька

Сузір’я “зірок”
Особисто я щотижня вмикаю канал 1+1 і дивлюсь “ТСН тиждень”. Від
звичайних новин ця передача відрізняється тим, що у ній – підсумки всього
тижня, аналіз подій, а це дуже зручно для тих людей, які ввечері не встигають подивитись новини, але хочуть бути в курсі всіх подій.
Окрім цих чинників, для мене як майбутнього журналіста цікавим у цій
програмі є ще й ведуча Алла Мазур. Ця журналістка має великий досвід та
багато нагород. На каналі працюють також інші талановиті, можна сказати,
“зіркові” журналісти. Саме тут для роботи відбирають найкращих. Цікаво
дивитися різноманітні репортажі, які знімають у непередбачуваних ситуаціях. Дещо я беру собі “на замітку”. Привертає також увагу журналістка
Соломія Вітвицька. Її сюжети про культуру, суспільно-важливі події сповнені позитиву та усмішок... Я думаю, що саме такі сюжети повинні робити
журналісти, щоб вони запам’ятались глядачам. Саме в цієї журналістки
завжди несподіваний (в доброму розумінні цього слова) кінець телесюжету.
Наталія Михайлюк

Відтворюймо реальність, а не потойбічний світ
У багатьох викликає захоплення програма “Паралельний світ”. Телепередачі такого характеру дивиться переважно молодь, яка формує свою
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свідомість. Кожен має свій погляд, та я ставлюсь до таких програм скептично.Повинна бути межа, яку безпосередньо всі мають бачити. Дорослі
люди сприймають факти Валерія Савули на один день, ґвалту з цього ніхто
не робить. Принаймні більша частина. Тоді виникає питання: “Що відбувається з молоддю?”
Беручи до уваги юнацький максималізм, можна одразу з’ясувати, що
молодь не просто цікавиться, вона втілює факти “неосяжного” у своє життя.
Ось чому варто фільтрувати інформацію телепередач такого типу. Мене
як молоду особу турбує наше майбутнє. Майбутнє, в якому має лишитися
місце для доброти та таємниці. А ми занурюємось туди, куди не можна.
Принцип океану: чим глибше занурюєшся, тим більша небезпека для життя.
Хто, як не ми, ліквідує цю небезпеку?
Небезпека існує на підсвідомому рівні. Все починається так, як хвороба.
Розвиток її внутрішній, та дію її можна спостерігати по зовнішньому стану
людини. Зокрема, ЗМІ, впливаючи на свідомість, змінюють нас та наше
покоління. Можливо, я б ніколи не говорила про цю передачу, якби не її
зміст, який просто стимулює українців до нової придуманої віри. Всі ці пусті
доведення, ворожіння, сеанси екстрасенсів – результат вседозволеності.
Я не кажу, що сталінський режим треба повертати. Ні! Ні в якому разі. Не
дай, Боже, пережити це вдруге. Не дарма ХХ ст. називають “століттям
вбивці”. Та чи не вбиває нас морально сучасне беззаконня? Якщо ж ми,
четверта гілка влади, не захищаємо людину від поганого впливу, рано чи
пізно з’явиться ще одна, п’ята. І якщо та виявиться ні нащо неспроможною,
таких гілок буде безліч. Кому ж тоді вірити?
Вірити собі – значить вірити в Бога. Нехай існує безліч статей, сюжетів, які інформуватимуть нас про все, що відбувається у світі. Адже цим ми
збагачуємо свій інтелект та освіченість. Та тільки не варто робити з цих
матеріалів спосіб життя. Треба замислюватись над сприйняттям публікою
інформації. Краще подати її об’єктивно, аніж “приправити” словами, забарвленими сарказмом.
Можливо, тому ми і маємо низку проблем, що вони існують у нашій державі. Нас багато чого не влаштовує: рівень життя, політика, влада тощо. Цей
список можна продовжувати. Не буває нічого ідеального. Розібравшись із
внутрішньою проблемою, а в цій ситуації проблемою “душі” України, ми вилікуємо і зовнішню структуру. Існує думка про таку собі рівність між добром
і злом, що всього має бути порівну. А нехай в Україні добро бере верх над
злом. Будуть створюватись добрі, чуттєві фільми, радіо- та телепередачі.
Я проти таких передач, які дають відповідь на всі питання. Тепер з
легкістю можна звернутись до людини-парапсихолога, яка за двадцять
хвилин видумає “твою селяві”. І що найстрашніше, ти настільки захопишся сеансами, що перестанеш вірити у святе. Здається мені, що такі люди
мають специфічне виправдання: “Нащо стояти в церкві дві години, коли за
100 євро можна причарувати кохану тобі людину?”
Ви запитуєте: “А, можливо, мені цікаво дивитися передачі про потойбічний світ? Чому я маю відмовлятися від них?” Безперечно, всі ми рано чи
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пізно приходимо до однієї точки перетину мільйонів життів. Навіть великий
творець М.В. Гоголь, який писав демонічні твори, прийшов до тієї самої
точки – до віри в Бога. А хтось скаже: “Я хочу спробувати все”. А, можливо,
справжнє життя в тому і полягає, щоби не піддавати себе спокусам? Варто тільки спробувати щось новеньке, як ти моментально захопишся і вже
ніколи не побачиш виходу. Чомусь у голові відкладаються рядки з романсу: “А Бог молчит, за тяжкий грех, за то, что в Боге усомнились”. Сумніви
з’являються тільки тоді, коли процес здається довгим. Хочеться, як у казці,
махнув паличкою – і все є. Ми дорослі діти, які не перестають ставити під
сумнів себе та свою життєву позицію. Хочемо побачити себе з усіх сторін,
а у відповідь отримуємо одне єдине розчарування. Я таки налаштована на
те, аби ЗМІ уважо стежили за своїми творами, адже глядачі та читачі не
роботи. Вони живі люди, які відчувають, слухають та роблять висновки. Ми,
журналісти, маємо піклуватись про них. Якщо вже настільки всім все одно,
треба замислитись і зрозуміти, що серед глядачів, або слухачів може бути
ваш друг, або ваш родич, якого ви цінуєте.
“Паралельний світ” не єдиний витвір цього жанру. Кальковане українцями реаліті-шоу “Битва екстрасенсів”, телепередачі “Не з’ясовано, але
факт”, “ІНФОШОК” – всі вони покликані відтворити потойбічний світ у реальності. Я єдине не можу зрозуміти, для чого? Чи мало в житті важливих
питань, які й досі потребують розв’язання, допомоги, підтримки. Найлегше
створити легенду про ворожку, яка подовжує ноги. Всім цей факт здається
безглуздим, та вже на наступний день будуть обривати телефонні лінії із
запитанням про ціну цього дива.
Переконання живе і буде жити. Вплив на людську свідомість змінює
все навколо неї. Можна і на чорне сказати біле. З часом ви повірите в те,
що чорнота чорного подібна на білизну білого. Отже, можна вважати білий
колір чорним. Все залежить від того, як подадуть інформацію і як будуть
сприймати її. Давайте пильнувати за тим, аби білий колір був білим, реальність була реальністю, а ми лишалися людьми, а не створіннями, які
вірять у “фіолетове небо”.
Юлія Савун



Отже, під час навчання студентів важливо сформувати в них глибоке розуміння, переконання, що українські журналісти в сучасних
умовах повинні займати конструктивну державотворчу позицію. Їм має
бути притаманне болісне відчуття справедливості, глибоке знання соціально-економічних, політико-ідеологічних, духовно-культурологічних,
морально-психологічних проблем і національно-громадянська відповідальність за кожне написане, мовлене слово, телевізійне зображення.
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“Якщо твоє слово, оперте на доказах твого життя, мене вчить більше
любити, більше працювати, навіть більше терпіти задля добра – то є
добре слово, – наголошував Блаженніший Любомир (Гузар). – Коли
мене те слово вчить ненавидіти, руйнувати, не шанувати, принижувати
других людей, не дивитися на їхні потреби, не дивитися на їхні права,
прямо тільки себе пропихати – це є небезпечне слово…”1
Отже, принципи діяльності засобів масової інформації нерозривно
пов’язані з нормами службової чи професійної етики журналіста,
його світоглядною позицією, національно-духовним переконанням,
державницьким мисленням, фаховою обдарованістю, інтелектом,
здібністю і здатністю завжди бути готовим до праці.
Політико-ідеологічне, суспільно-психологічне життя постає перед
людиною як об’єктивна апорія *, тобто інтелектуально-моральна
проблема, що не допускає однозначного вибору, бо взаємовиключальні
рішення однаково правильні та однаково необхідні. Тому вчинки сучасної
людини часто незрозуміло суперечливі; незрозумілі для неї самої, як
кажуть психологи, “амбівалентні”, тобто з однаковою підставою дають
змогу припускати зовсім протилежні мотиви і почуття, які взаємно
виключають одне одного.
Як жива людина журналіст не може уникнути людських помилок.
Однак логіка професії дає змогу йому просунутися в розв’язанні
антиномій* так далеко, як у жодному іншому виді творчості. Предметом
науково-публіцистичного розгляду проблеми повинні стати психологічні
закономірності, які лежать в основі феноменів індивідуально-колективної
творчості. Для цього потрібна особлива методика паралельного
розгляду вищих психічних функцій людини і психологічних процесів
масової комунікації, які виражаються в типологічних особливостях
журналістських писемних і усних текстів, телезображень, акустичних
радіохарактеристик подій.
Визначальною умовою психологічної безпеки у масовій комунікації
є незалежність журналістського мислення. Головне – не потрапляти під
привабливість однієї із взаємовиключальних, але однаково обґрунтованих
позицій, але не можна ігнорувати ні одним з поглядів на факт, подію
і явище, прискіпливо з’ясовувати суть пропаганди.
В антиномії нема ні “єдиноправильних” підходів, ні “абсолютно
неправильних”. Будь-яка позиція (погляд) об’єктивно фіксує реальні
Хіба ревуть воли як ясла повні. Текст відповідей Блаженнішого Любомира (Гузара) //
Дзеркало тижня. – 2002. – 25 верес.
*
Апорія – від грецького. Суперечність у міркуванні, яка здається непереборною.
У формальній логіці – парадокс.
*
Антиномія – від грецького. Суперечливість між двома твердженнями, що взаємно
виключають одне одного, але однаково переконливо доводяться логічно.
1
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факти, події, явища, які з іншої позиції (погляду) нерозрізнені в контексті історично-сучасної суспільно-політичної ситуації. Наслідок –
у будь-якій позиції втрачаються засади правдивої оцінки фактів, подій, явищ. Тому в журналістській роботі доцільно дотримуватися
загальнометодологічного “принципу доповнюваності” Нільса Бора,
що передбачає аналіз, синтез й опис внутрішньо суперечливо явища
у двох еквівалентних аспектах з наступним зовнішнім зіставленням
обох взаємодоповнюваних аспектів1.
Для класичного журналіста-професіонала зрозуміло: “Щоби новина
стала прибутковою, вона повинна бути достовірною”2, а “коментар дійсно має вартість лише тоді, коли непідкупно оцінює те, що є насправді”3.
Парадоксально, але найстійкішим чиником психології журналістської
творчості є вищі психічні функції людини. Наче вічно актуальною є
знаменита теза Протагора: “Людина є мірило всіх речей: існуючих, що
вони існують, неіснуючих, що вони не існують”4.
Проніна О.Є. слушно зазначала, що масова комунікація характеризується амбівалентністю. Тому все, що продукують засоби масової
комунікації, може і засіяти, мов світоч премудрості, а може і зачадити,
як жупел маніпуляції. Для журналіста і те, і друге – спокуса. Журналіст у своїй творчості чесний лише до тієї межі, до якої зберігає живе
відчуття амбівалентності. Барвисті деталі реальності від цього не тьмяніють і судження не втрачають правдивості. “Незалежне мислення як
безтіньова хірургічна лампа безтрепетно висвітлює аспекти антиномії. А
зіставлення їх розкриває в перспективі, якою є вірогідність розв’язати
антиномію або хоч би залишити її осторонь”5.
Завдяки досягненням науки і сучасним технологіям ЗМІ отримали
у своє розпорядження такі знання про соціум, які дають змогу випереджати і передбачати тенденції та реакції суспільства. Медіа володіють
величезними інформаційними ресурсами і здатні керувати людьми більшою мірою, ніж вони самі. Однак в Україні потужний інформаційний
ресурс попередні законодавча, виконавча й судова влада використовували не для утвердження україноцентризму (українського центризму),
бо вона його не потребувала.
1
Пронина Е. Е. Психология журналистского творчества: учеб. пособие /
Е. Е. Пронина – М. : КДУ, 2006. – С. 261.
2
Надеин В. Беседа с вице-президентом компании CNN Биллом Хэдлайном /
В. Надеин // Известия. – 1991. – 5 февр.
3
Леонтьев М. На самом деле / М. Леонтьев // ТВ-Центр. – 1998. – 4 апр.
4
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов /
Диоген Лаэртский. – М., 1986. – С. 348.
5
Пронина Е. Е. Психология журналистского творчества: учеб. пособие, 2006. – С. 24.
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Нагадаємо, україноцентризм – це світоглядна і філософська морально-психологічна позиція, політична та соціально-економічна концепція,
центральними тезами якої є:
• у зовнішній політиці – побудова власної самостійної логічної
стратегії досягнення визначених цілей у взаємовідносинах з іншими країнами (особливо сусідніми) на рівних умовах з погляду
реалізму і прагматизму;
• у внутрішній політиці – побудова та виконання со
ціальноекономічної моделі розвитку країни з опертям здебільшого на
власні сили;
• у культурі – переосмислення власної історії і пошук істини в ній,
підтримка національної гідності, захист національної спадщини
тощо;
• у філософії – на все, що відбувається у світі, треба дивитися
українськими очима і мати власний погляд та оцінку.
Щоби в інформаційному просторі України запанував україноцентризм, потрібні національно і соціально свідомі чільні діячі, журналісти – діяльні речники культурного націоналізму, які могли б у своїй
діяльності і творчості реалізовувати ідеї національної консолідації і
соборності українського суспільства.

Запитання для самоконтролю
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Назвіть і схарактеризуйте стадії творчого процесу.
Етапи підготовки журналістського матеріалу.
Складові творчого потенціалу журналіста.
Взаємозв’язані сторони спілкування.
Схарактеризуйте функції комунікації.
Основний засіб комунікації, його особливості.
Назвіть і схарактеризуйте функції мови.
Особливості якості мови в журналістиці.
Психологічні аспекти стилів спілкування.
Спільне і відмінне у психології творчості письменників і журналістів.
Що є визначальною умовою психологічної безпеки журналіста?
Змістовне наповнення поняття “україноцентризм”.

98



Розділ 4

Завдання для самостійної роботи

Ознайомитись з художньо-публіцистичними теле- і радіопрограмами, вибрати і
записати дві-три теле- або радіопередачі. Письмово проаналізувати в цих передачах
якість мовлення: лексика, фонетика, стилістика, слова-паразити, провінціалізми,
вульгаризми, варваризми, а також вокальні перешкоди.
Підготувати (на вибір) газетний, теле- чи радіоматеріал будь-якого жанру,
в якому розкрити проблеми функціонування української мови у засобах масової
інформації.
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Розділ 5
СВОБОДА СЛОВА
І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЖУРНАЛІСТА

П

ро свободу слова йдеться у низці міжнародних й українських
документів, серед яких “Загальна декларація прав людини”, “Конвенція
про захист прав людини і основних свобод” і Конституція України, в
якій записано, що суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах
політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності, цензура заборонена. Держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої
Конституцією і законами України.
Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право
охоплює свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні
культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Це право може
бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку,
здоров’я, моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.
Кожному гарантується право на свободу думки, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати,
зберігати, використовувати інформацію усно, письмово або в інший
спосіб – на свій вибір. Ці права можуть бути обмежені законом в інте
ресах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського
порядку з метою запобігання заворушення чи злочинам, для охорони
здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для
запобігання розголошенню інформації, одержаної конфідеційно, або для
підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.
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Проблема конституційного права на свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань, свободу світогляду і віросповідання перебувають у полі зору багатьох науковців, політиків,
публіцистів. “У гуманістичній парадигмі свобода – це прагнення до
реалізації екзистенції, яка постає як духовний вимір буття: моральне
переживання, совість, категоричний імператив, інстинктивна потреба
в трансцендентуванні”1, – зазначила О.Є. Проніна. Правда, екзистенційний* вибір – поняття двоїсте, у ньому нерозривні свобода і необхідність, довільність і відповідальність, правильність і неправильність,
індетермінізм і детермінізм.
Отже, свобода слова – це делікатний соціально-політичний, морально-психологічний стан, категорія філософії й журналістики як
науки; це – право (можливість) вільно та публічно висловлювати свої
думки. Свобода служить своєрідним політичним киснем засобів масової
інформації, без яких вони не можуть продуктивно функціонувати й
належно виконувати свої суспільні функції: інформування, вираження і формування громадської думки, пропагандистська**, агітаційноПронина Е. Е. Психология журналистского творчества: учебное пособие / Е. Е. Пронина. – М. : КДУ, 2006. – С. 263.
* Екзистенція (лат. Existentia, від existo – існую) – основна категорія екзистенціалізму, яка означає внутрішнє буття людини, те непізнаване, ірраціональне в людському
“Я”, внаслідок чого людина є конкретною, неповторною особистістю.
** Згідно з енциклопедією “Британіка”, пропаганда є систематичним поширенням
фактів, аргументів, пліток та іншої інформації, навіть завідомо неправдивої, для впливу на суспільну думку. В Радянському Союзі будь-яка інформація використовувалася
лише для пропаганди комуністичних міфологем і трактувалася як агітація фактами.
Це означало подачу лише тих фактів, які відповідали політико-ідеологічним цілям
комуністичної партії, та повне замовчування або перекручування фактів, які, на думку
координаторів агітації і пропаганди, цій меті не відповідали.
Завдяки тривалій масовій комуністичній пропаганді московському тоталітарному режимові значною мірою вдалося сформувати безлику людину-масу, позбавлену
автохтонної історичної пам’яті, національної свідомості, духовності. Тому навіть нині
в Українській незалежній державі серед журналістів і вчених можна почути думку
про хибність, недоцільність розгляду пропагандистської, агітаційно-організаторської
функцій ЗМІ. Мовляв, це – атрибут комуністичних, тоталітарних засобів масової інформації. Повністю погоджуюся з професором А.З. Москаленком, що такі побоювання
безпідставні, передусім, тому, що сам характер демократичних перетворень в Україні
зумовлює нагальні потреби дохідливо роз’яснювати теоретичні та практичні проблеми
будівництва суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, гуманістичну суть національної ідеї, питання відродження, становлення й утвердження
національних, духовних цінностей, культури, функціонування української мови. Призначення пропагандистських матеріалів у пресі, на радіо, телебаченні – роз’яснювати
животрепетні, гострі, нез’ясовані проблеми політико-ідеологічного, соціально-економічного, національно-духовного життя. Вони мають містити науково обгрунтовані,
вмотивовані, зрозумілі, дохідливі, переконливі відповіді на запитання, які цікавлять,
хвилюють громадян України.
1

Свобода слова і відповідальність журналіста
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організаторська, просвітницько-педагогічна, виховна, естетична, роз
важальна, спілкування та інтегруюча функція1.
Свобода преси або свобода масової інформації, яка заснована на
свободі слова, – це публічно-політичне право поширювати ідеї, думки,
інформацію через засоби масової комунікації без обмежень з боку влади
та інших чинників. Головна мета свободи масової інформації полягає в
тому, щоби створювати передумови для формування освіченого, морально-духовного, громадянського суспільства, здатного самостійно оцінювати стан справ громади. У “Кодексі етики українського журналіста”
зазначено, що “свобода слова та висловлювань є невід’ємною складовою
діяльності журналіста”2.
Міжнародний досвід свідчить, що головним досягненням демократичної держави є свобода слова і свобода масової інформації. “Наша
свобода залежить від свободи преси, – наголошував один з авторів Акту
проголошення незалежності США Томас Джефферсон ( 1743–1826), – а
цю останню не можна обмежувати, не загубивши її цілком. Свобода не
така небезпечна, як її придушення”3. Щоправда, в теорії української
масової комунікації проблема свободи слова, свободи масової інформації,
свободи журналістської діяльності є нині одним з найдискусійніших
питань. Професор Ігор Михайлин слушно зауважує, що мало хто в
Україні на повен голос говорить про морально-соціальну відповідальність журналіста за використання свободи слова. У розвинутих країнах
відмовилися від психологічної моделі журналістики свободи волі (за
книгою “Чотири теорії преси” Ф. Зіберта, Т. Петерсона і У. Шрамма4)
і перейшли до моделі соціально відповідальної журналістики. Відповідальність – загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов’язків, соціальних
норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку,
вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.
Привертаємо увагу до сутності соціальної журналістики, яка “сперта на усвідомлення журналістикою своєї інформаційної місії та місії
формування громадської думки. Журналістика “розуміє свою відповідальність за майбутню долю людства і свою включеність в управлінські
1
Лизанчук В. В. Основи радіожурналістики : підручник / В. В. Лизанчук. – К.:
Знання, 2006. – С. 100–134.
2
Кодекс етики українського журналіста // Журналіст України. – 2014. – № 1.
– С. 13.
3
Михайлин І. Л. Журналістика як Всесвіт: Вибрані медіадослідження / І. Л. Михайлин. – Х.: Прапор, 2008. – С. 23.
4
Sibert Fred, Peterson Theodore, Schramm Vilbur. Four theories of the press. –
Urbana: University of Illinois press, 1963. – 153 pp.
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процеси ним. Вона розуміє, що без її участі політичні, суспільні, екологічні та інші проблеми не можуть бути розв’язані. Але панує упевненість
і в тому, що органи масової інформації, функціонуючи як комерційні
підприємства, навряд чи спроможні добровільно відмовитися від своїх
рекламних гонорарів або від нескінченного демонстрування низькопробних фільмів, які й далі будуть виховувати людей у дусі споживацтва,
насилля та бездуховності. Журналістика буде й далі потурати людським
слабостям, що набагато вигідніше (економічно), ніж розповідати про доброту, взаємодопомогу, необхідні самообмеження, екологічні проблеми”1.
У демократичних країнах світу засоби масової інформації пройняті
духом суспільства, тобто вони державотворчі, патріотичні, об’єднують
суспільство на національних, мовно-культурних засадах. Лише в цих
рамках преса, телебачення, радіомовлення плюралістичні, вільнодумні
й незалежні. Наприклад, “головна функція журналістики в американському розумінні – це донести до людей суспільно важливу або просто
цікаву для них інформацію, тобто служити суспільству, інформувати
його, – зазначила Ольга Крижанівська. – Дуже популярною в США зараз є так звана громадянська журналістика, коли навіть непрофесійні
журналісти, аматори, люди, яким просто цікаво це робити, служать
своєму суспільству тим, що збирають важливі новини, викривають порушення, зловживання і так далі. Тобто в США існує ще й громадянська функція журналістики”2. Усі поважні газети в США і найвідоміші
телеканали сповідують державницький підхід, вони усвідомлюють свою
роль і вплив на людей, тому намагаються цим не зловживати. У США
професійні стандарти журналістів дуже високі.
Безперечно, що свобода слова і відповідальність журналіста залежать не тільки від духовно-національного переконання – особливої
внутрішньої психологічної настанови, – а й від правової, матеріальної
захищеності. Зрозуміло, що економічне становище ЗМІ вливає на добір і якість кадрів журналістів, на престиж професії, забезпеченість
сучасними технічними засобами. Проте є ще інший, не менш важливий, аспект функціонування ЗМІ. “Економіка, за великим рахунком,
вчить, як заробляти гроші, а журналістика, якщо це журналістика, а не
якийсь ерзац, – як жити, – справедливо стверджує журналіст з Ямполя
Вінницької області Василь Кізка. – Адже можна заробити дуже багато
грошей і зовсім не вміти жити. І чого варті, в тому разі, гроші?”3 Цей
Михайлин І. Л. Журналістика як Всесвіт: Вибрані медіадослідження. – С. 23–24.
Томак М. Ольга Крижанівська: “Якщо у вас є важлива інформація, ви маєте її
опублікувати, незважаючи навіть на те, що президент попросив вас цього не робити” /
М. Томак // День. – 2007. – 23 берез.
3
Кізка В. Ринок самотужки не розставить все на свої місця хоча б тому, що він
не Бог / В. Кізка // Журналіст України. – 2008. – № 1. – С. 35.
1
2
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наголос на морально-психологічному, політико-ідеологічному аспекті
діяльності ЗМІ в Україні надзвичайно важливий. Адже, як не прикро,
серед журналістів є й такі, які за брудні гроші злодіїв-бізнесменів та
грабіжників-олігархів ( не заперечую – є люди, що збагатилися чесною
працею) потужно у різних формах “джинсують” тезу про нездатність
українців побудувати свою державу. Прислуговуючи промосковському
капіталові, спекулюючи свободою слова, продажні журналісти маніпулюють свідомістю читачів, глядачів, слухачів, перекручують історичну
правду, реальність, агресивно втручаються в підсвідомість українців з
метою вичавлювання з них морально-національного, духовно-національного, національно-гуманістичного почуття і перетворення українців у
безнаціональну біологічну масу.
Василь Кізка розкрив технологію моральної деградації, яка стосується також журналістики: спочатку мільйони людей привчають до алкоголю, а потім викачують з алкогольно залежних жертв великі гроші,
продають їм на згубу цілі моря “якісної” горілки – пийте, знищуйте
себе, лиш би платили нам за наш алкогольний товар, ще й глузують з
нещасних – вони, мовляв, алкоголіки, самі п’ють, некультурні, міри
не знають. “Так і з журналістикою прагнуть зробити. Спочатку прив
чити читачів до низькопробної словесної наркоманії, а вже потім наживатися на тваринних інстинктах таким чином сформованої читацької
аудиторії”1. Ідейна корупція, ідейний опортунізм, на жаль, знаходять
ґрунт для проростання і в журналістському середовищі.
Соціальне покликання журналістів – правдиво, оперативно, компетентно інформувати людей про життєво значущі факти, формувати
громадську думку про суспільно-політичні процеси. Під час поширення
знань, які відповідають історичній правді, формуватиметься грамотна
думка щодо того чи іншого факту, події чи явища. Якщо ми хочемо
бути повновартісними партнерами Європи (Україна в центрі Європи),
то повинні в своїх теле- і радіоматеріалах, газетах менше часу і місця
приділяти трешу (“сміттю”), а більше затрачати часу, зусиль, можливостей для якісної журналістики, всебічного розвитку своїх читачів,
глядачів і слухачів, для їхньої самоосвіти, національної ідентифікації.
Щоби засоби масової інформації виконували своє гуманістичне покликання – утверджували високу мораль і духовність, то потрібно
засівати зерна історичної правди, адже історія – це самосприйняття
і самоусвідомлення себе серед інших, самовираження нації. Чимало
журналістів забуває, що їхнім обов’язком є чесне, точне та збалансоване висвітлення подій і вчинків окремих осіб. Адже без дотримання
1
Кізка В. Ринок самотужки не розставить все на свої місця хоча б тому, що він
не Бог / В. Кізка // Журналіст України. – 2008. – № 1. – С. 36.
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морально-національних засад ЗМІ перетворюються на бульварний розсадник аморального впливу на суспільне життя. Потурання низьким
смакам, наголос на сенсаціях, смерті, сексі, скандалах призводить до
того, що медіа втрачають роль інформаційного орієнтира, просвітителя, вихователя. На превеликий жаль, нині слово багатьох журналістів
і політиків перестає бути реальним морально-духотвірним началом у
життєдіяльності людей. Ми є свідками, навіть більше – учасниками,
аморального процесу в Україні, маємо справжній апофеоз так званої
ненормальної лексики, політичного свавілля і розбою, антиукраїнського
ідеологічного піратства.
Роздумуючи про функціонування засобів масової інформації в Україні, лауреат Шевченківської премії Дмитро Павличко у 2008 р. зазначив,
що “кожна телепередача, яку веде Савік Шустер, нагадує спеціально
придуманий провокаційний сеанс розколу українського суспільства. Ведучий вдає об’єктивного, безстороннього коментатора, але насправді його
незаангажованість виявляється в тому, що на передачі завжди виникає
конфлікт між двома ворогуючими сторонами. На жаль, ментальність
українського народу ще перебуває під тиском ідеологічних нашарувань
комуністичних часів, за яких все, що українське, винищували, а все,
привнесене російською історіографією, культурою і мовою, оцінювали
як найновіші, “прогресивні” досягнення в розвитку українства. У цій
ситуації ворогуючі сторони легко зорганізувати, – зазначив Дмитро
Павличко. – Савік Шустер приніс в українське громадське життя під
виглядом демократії розгул взаємної ненависті між людьми, які за
інших обставин, коли засоби масової інформації дбають про об’єднавчі
для нації мотиви, знаходили б порозуміння”1.
Ситуація в Україні з функціонуванням ЗМІ показала, що вільний
ринок агресивно діє на національну культуру, духовність, погіршує
їх стан, сприяє деградації, впливає на поглиблення космополітичних
процесів. Кіч-культура, духовна анемія, аморальність, нігілізм, космополітичний інтернаціоналізм призводять лише до культурно-ціннісного
роззброєння, духовно-національного здичавіння. Ця бомба сповільненої
дії була закладена в перші дні Незалежності. В інформаційний простір
України були допущені російські теле- і радіоканали, газети та журнали,
російські політтехнологи, менеджери і телеведучі, які – хтось відверто,
а хтось завуальовано – пропагували російські цінності, нав’язували
тезу про “один народ”, “спільний корінь”, “одну колиску”, шкодували
про “втрачену могутню державу СРСР”, цілеспрямовано працювали на
консервування свідомості “совка”. На превеликий жаль, атаки дезін1
Павличко Д. Великі й малі українці / Д. Павличко // Літературна Україна. –
2008. – 10 січ.

Свобода слова і відповідальність журналіста

105

формації по українських громадянах роками були і “в тилу” – засоби
масової комунікації України. Панувала травматична епідемія. До цієї
проблеми привертають увагу студентів викладачі факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.
Приміром, четвертокурсники коментували лист учениці гімназії № 143
Оболонського району м. Києва Катерини Манько “Що виросте з бузини?”, який опублікувала газета “День” 26–27 лютого 2010 р.


Гіркі уроки з бузинознавства
Лист Катерини Манько “Що виросте з бузини?” зачепив мене щирістю
і невимушеністю. Про журналіста Олеся Бузину багато чула, але ніколи не
заглиблювалася в його “творчість”. Мені здавалося, що ця людина просто
не заслуговує на увагу… Та дуже швидко моя думка радикально змінилася!
Особа Бузини вже цікавила сама собою… Чи то гострий пронизливий погляд привернув мою увагу, чи то аура серйозності і знання справи, яку він
створював навколо себе?!
“… Ми б ніколи не стали реагувати на його малозмістовні матеріали, якби
не лист Катерини Манько…”, – написано у преамбулі до нього. А чому б не
реагувати? Бузина є відомою постаттю в українській журналістиці, такою ж
відомою як Табачник у політиці… І за такими ознаками… Засадами українофобства… Бузина має право назвати Табачника своїм духовним братом…
Проти останнього ми ніби боролися… І що з того?! Був шум, були протести…
А Табачник і далі міністр! Живучим виявився! І Бузина такий же! Статті Бузини
читають!!! Ну є в них таки щось… І це “щось” притягує… Сама зачиталася…
Тут тобі і нові неординарні погляди на історію, і свіжі думки про українську
інтелігенцію, і Шевченко в новому амплуа… Бузина пише на болючі теми…
Болючі для нас, та не для нього… Може дехто і вважає, що його матеріали
є малозмістовними, але від цього тільки зростає рівень їхньої небезпечності
для українського читача… Його невігластво отруює свідомість… Головне, не
читати Бузину на ніч – снитимуться кошмари. Та, як-не-як, а Бузину читають…
Хтось підсвідомо ковтає порцію бруду і пафосу, у когось тихенько защемить
під серцем, нервово затремтять руки. Якщо ви належите до останніх, значить
у вас залишилася ще крапелька людської гідності… І це не може не тішити!
Олесь Бузина дотримується думки про триєдність білорусів, українців і
росіян. Тому називає себе українцем і росіянином… Виявляється, українці
для нього – різновид російського племені! А Україна – Південна частина
Московії, якась Новоросія. І це багато що пояснює! Пояснює ту страшну
зневагу, ту вбивчу іронію, якою отруєна кожна висловлена ним думка! Ще
б, церемонитися з периферією Росії! У мене от виникло одне запитання…
Його можна назвати навіть риторичним, тому що, напевно, ніхто і ніколи
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не зможе дати на нього відповідь. Бузина представляє себе як український
журналіст… Дивне поєднання: українець, а свідомість таки, м’яко кажучи, не
українська… Чи то пак, зовсім нема… То що ж це за дядько такий Бузина?!
Малорос чи українець?! Напевно, ні українець, ні малорос… А така собі
біологічна маса – людина без роду і племені… Засліплена Геростратовою
славою!!! Яка ніколи не знайде спокою на рідній землі!!!
“А так я точно знаю, что мое творчество приводит в бешенство моих
врагов. Значит я пишу не зря…”, – заявив Олесь Бузина в одному з інтерв’ю.
О, скільки впевненості у цих словах! Та він вважає себе непереможним і
великим! І не розуміє простої істини: щоб бути великим, потрібно не пов
зати, а літати. І щоб осягнути мистецтво польоту, треба бути вільним. А він –
раб. Раб своїх амбіцій… І, можливо, в чомусь мають рацію ті, що Бузину
жаліють… Бо, напевне, таку долю потрібно не осуджувати, а оплакувати!
І дуже сумно, що мене Бузина злить… Коли йдеться про нього, то кудись
зникає моє людинолюбство! Ну просто не можу ставитися до нього з розумінням! Дуже хочу!!! Але от тільки побачу на портреті очі Шевченка… І все…
Я знову зневажаю Бузину! Дуже сумно позирає зі стіни наш Кобзар… Не
дають йому спокою і на тому світі!!! І знову Шевченко невільник… І знову
духовне заслання, знову каторга… І незримого вічного Тараса знову вдягають у пута. Та хіба ми маємо право допустити, щоб це сталося ще раз???!!!
Асоціюється мені Бузина зі старим сліпим кротом, що, не бачачи сонця і
світу Божого, риє свою нору, з якої так і ніколи не вибереться.
Дуже цікаво, чи спить Бузина уночі??? Чи, може, складає чергові підступні
сюжети замальовок про свій улюблений народ та його діячів??? А вдень втілює
їх у життя… Невтомний чоловік! За які тільки теми не брався цей журналіст?!
Коло його “компетентності” дуже широке: історія, культура, політика.
Не влаштовує “великого інтернаціоналіста” підручник з української літератури за редакцією Олександра Авраменка і Галини Дмитренко: “Это
квинтэссенция национально-педагогической мысли, рекомендована Министерством образования под руководством папаши известного рокера –
Вакарчука-старшего, специально привезенного из львовськой глухомани,
чтобы надкусывать и гноить еще уцелевшие плоды просвещения”. Це ж треба
європейський Львів назвати глухоманню!? Та кожен львів’янин повинен вимагати у Бузини покаяння за це висловлювання! Своїм мовчанням ми тільки
підтвердимо те, що Бузина має підстави так вважати! І “папаша” Вакарчукстарший – видатний вчений, і просто шанована людина теж впав у фанатичну
бузинівську немилість… Бузина плює панові Вакарчуку в спину… Та з цього
можна зрозуміти, хто попереду!!! І що ж це за такі уцілілі плоди “просвещения”,
про які знає Бузина, а у Львівській “глухомані” не знають??? Чи не московсько-комуністична історіографія, яку насильно повертає в освіту Табачник?
А яке ставлення у Бузини до жінок, до сестри, матері?! З ницим сарказмом
він пише про трагічну долю українок за кордоном: “Красивых баб столько,
что излишки приходится вывозить в Европу”. Горе сотень українських сімей
для Бузини – насолода повправлятися словесами… Справді моторошно… І
страшенно шкода цього бездушного чоловіка, для якого немає нічого святого!
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Думаю, якщо б Бузина був російським чи німецьким журналістом, напевно, нічого б не змінилося… Ціль пана Олеся – все можливий піар… Він
риється у брудній білизні національних світочів, переосмислює на свій
лад реальні історичні події… Інколи думаєш: “За що він так ненавидить
Україну?!” Та не в Україні тут річ! Якщо б Бузина жив, наприклад, у Польщі,
гадаю, він би робив і писав щось подібне… Така от він людина…Тільки от
у Польщі цьому журналістові відразу б “вкоротили” крила і він би не мав
іншого вибору, як замовкнути… Україна – країна толерантна і милосердна…
І наша добродушна толерантність нас же і знищує!
Катерина Манько згадує у листі про негативне ставлення Бузини до Євгена
Чикаленка… Біда в тому, що не тільки цей видатний український громадський
та культурний діяч потрапив під безпощадне бузинівське перо… “Когда я
слышу слово “украинская интеллигенция”, моя рука сразу тянется к мухобойке”, – пише Бузина. Невже він думає, що мухобійкою можна вбити Шевченка,
Франка, Лесю Українку, Ліну Костенко, Дмитра Павличка, Оксану Забужко чи
того ж Чикаленка?! Це ж не просто смішно… Коли Бузина висловлювався, то,
напевне, навіть не думав, як би це мало виглядати!!! Тільки уявіть собі: Бузина
з мухобійкою бігає за Андруховичем… Заробляє Бузина, як журналіст, то міг
би й по сумісництву заробляти і на коміксах зі своєю участю!
Бузина є своєрідним стимулом до того, щоб ми не спали, а були на
сторожі... Він – нагадування про те, що ми як народ і наші святині – у великій
небезпеці... От візьме, наприклад, американець почитати книжку “Вурдалак
Тарас Шевченко”. Він не розбиратиметься, хто такий Бузина і якому Богові
той молиться... І що американець про нас подумає?! Мали одного Пророка
і той виявився, за пасквільним переконанням Бузини, “упирем”! Не побоюся
назвати Бузину дегенератом! Цей термін для позначення людських якостей
Бузини підходить найкраще! І без образ! Адже дегенерат дослівно означає: людина, якій притаманні ознаки виродження фізичного чи духовного!
У цьому випадку виродження фізичне було б не таке уже й страшне. Так
чи інакше, Бузину можна впевнено назвати...духовним інвалідом!
Не можу забути слова однієї подруги, яка під час обговорення писанини
Бузини сказала: не подобається – не читай! Та я переживаю не за себе, а
за тих сліпих, для яких бузинівські теревені сприймаються як ковток свіжого
повітря у цьому буденному інформаційному потоці.
Відомий інцидент, що Бузину побили за наклеп на Шевченка... Мало
били! Та чи усвідомлює собі ця людина, що і мізинця Шевченкового не варта!!! Тією книжечкою він просто потішив хворе самолюбство... Та чи сам він
хоч трохи вірить у те, що пише? Що зробив для України Бузина, щоб мати
право докоряти Шевченкові?! “Як я можу тепер цінувати Шевченка, коли я
бачу, що він є під моїми ногами. Я бажаю йому смерті. Я палю свій Koбзар”,
– цинічно пише Бузина. Та як він не розуміє, що не можна просто так спалити
те, що є символом, духовним надбанням не лише українського, а й народів
світу! І не буде під ногами Шевченка, поки ми носимо його у своїх серцях!
А бажати смерті мертвому – то якийсь новий рівень духовного збочення!
Мар’яна Гулян
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Хіба за любов до України заплатять?
“Досконала людина володіє силою мислення, силою волі та силою
почуття”, – вважав Людвіг Андреас Фейєрбах – творець антропологічного
принципу. Цим твердженням я б схарактеризувала XXI ст., тобто той час, у
якому нам з вами доводиться творити (у прямому значенні цього слова). Я
погоджуюсь з думкою, що кожна жива істота не вибирає собі часу і місця
народження. І якщо ми – представники цього покоління, то повинні також
прислужитися історії, постаратися викарбувати якнайчистіший слід у ній.
Комусь вдасться це зробити якомога помітніше, тобто його пам'ятатимуть.
Інші ж щоденними клопотами здобудуть своє втішання, проте індивідуальними способами. Головне, аби їхні імена лунали на п'єдесталі слави
якнайчастіше, і байдуже, який результат таке швидкоплинне визнання
здатне принести.
Неабияк компетентним представником “елітарної” системи мислення дехто вважає Олеся Бузину. Його промовисті, сповнені сенсаційністю
“праці”, майоріють інтернетним простором уже значний період часу. Він –
журналіст, публіцист, есеїст, телеведучий та письменник, уже добре встиг
насолити українській культурі, літературі та навіть сучасному політикуму.
Як письменник Олесь Бузина став відомим після виходу у світ книги
“Вурдалак Тарас Шевченко”. Звичайно, кожна жива істота не ідеальна. Людина також спотикається, але все-таки тим і відрізняється від інших живих
організмів, що володіє силою розуму, індивідуальними інтелектуальними
можливостями. Не потрібно наші слабкості виносити на показ. Власне
слабка духом людина спроможна в іншій побачити лише негатив, відшукати неприємні відомості з життя інших, цим і відзначитися. Подібне зробив
й Олесь Бузина із творчістю Тараса Шевченка, вибудувавши негативний
образ поета. Та чи може дозволити собі справжня, інтелектуально багата
когорта українських словолюбів різноманітними словесними конструкціями заплямовувати ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ. До речі, Іван Франко про Тараса
Шевченка писав так: “Він був сином мужика і став володарем в царстві духа.
Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури... Доля переслідувала його в житті, скільки лиш могла, та вона не зуміла перетворити
золота його душі в іржу, ані його любові до людей в ненависть і погорду,
а віри в Бога у зневіру і песимізм...” Якщо його так надзвичайно влучно
оцінює Каменяр, то чи має право той, якому ще стільки потрібно самовдосконалюватись, плювати на святе для нашого народу? Не має значення, яка
цифра фігурує у тиражах видань Бузини, головне у такому випадку – гідна
оцінка культурних здобутків того народу, хліб якого щодня ти їси.
Та чи знаходяться люди, які усі ці словесні покручі графомана Бузини
гідно оцінюють? Ймовірно, – лише однодумці. Та патріотам-українцям боляче читати жовчні опуси Бузини, нам соромно, що всупереч історичним
перипетіям знаходяться люди, які висмикують з біографій, зафіксованих
даних, мабуть, лише негатив і будують на основі цього свої “конструктивні
аргументи”. Та чи правильна така позиція? Не варто подібним чином маніпулювати свідомістю читачів, насаджуючи їм власні хворобливі переконання.
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Задумується над цим і юна школярка Катерина Манько – дослідниця
творчості Євгена Харлампійовича Чикаленка, який “титанічно працював на
благо України, навіть у вигнанні, незважаючи на трагічні сімейні події, важке
фінансове становище, тридцять операцій, нищення Радянською владою в
Україні його синів...” Власне Бузині не забракло фактів, аби метафористично,
вдаючись до гіперболи, “схарактеризувати” відповідно до власного стилю і
постать Євгена Чикаленка. Як люди на кшталт Бузини намагаються прислужитися епосі? Яку насолоду – моральну, естетичну дає така писанина? Це
прагне зрозуміти і Катерина Манько, аргументуючи: “У Львові у районі Рясне
є вулиця імені Євгена Чикаленка. Вірю, буде вона в Києві, буде і пам’ятник.
Але ні вулиці, ні меморіальної дошки з іменем Бузини ніколи і ніде не буде.
А буде рости на смітниках, на звалищах бузина. І нехай росте..!”
До речі, навіть високоповажна газета “День” у ліді до цього матеріалу
оцінює “майстерність” публікацій журналіста як “малозмістовні матеріали,
головна зброя яких – епатаж і провокація”. То до кого варто все-таки прислухатися: до такого видання, як “День”, чи газети “Сегодня”, де Бузина веде
авторську колонку? Він пише, що гордий власними накладами, мовляв, його
книги мають по 3–4 тиражі, розходяться по 50 тис. екземплярів, їх можна
купити в Києві і Москві. “А если бы в школе меня не учили русскому языку,
мог бы я так зарабатывать? Нет!” Тепер зрозуміла цінність його писанини:
все заради розкішного життя, рейтингу, піару, резонансу! До речі, Бузина
навчався у тій школі, що й Оксана Забужко. Парадокс. В одній столичній школі виховувались двоє, цілком різних за світоглядними орієнтаціями, людей:
“Если мы хотим оставаться промышленной страной, придется учить русский
язык, чтобы производить и продавать”. Виникає запитання: “производить”
і кого – що “продавать”? Ось чому його книги такими велетенськими тиражами розповсюджують у сусідній Росії, точніше в Москві.
Найбільше мене тішить те, що наша молодь не сприймає бузинівське
висвітлення фактів з життя українських митців, громадських діячів чи представників влади. Ми свідомі того, що потрібно звеличувати національні надбання, а наклепників засуджувати. Хіба ж можна власну душу продавати за
купюри, хіба морально зрікатися рідної мови, вважати себе і українцем, і
росіянином, більше того, позиціонувати себе представником “суперетносу”
(супер – перша частина складних слів, яка надає значення вищої якості,
підсиленої дії)? Як на мене, то – ні!
Олесь Бузина є також автором 10 цинічних заповідей українця, де
обґрунтовує те, що зобов'язаний робити, яким повинен бути свідомий
українець. Багатьом відомий “Декалог українця”, який ще у XX ст. написав
Микола Міхновський, наголосивши, що всі ті, хто панує над українцями, –
вороги. Отже, “вигонь звідусіль чужинців-гнобителів”. Очевидно, такого не
зумів нормально сприйняти Олесь Бузина і витворив своїх 10 примітивних
заповідей. Приміром 4 позиція: “Свідомий українець має розмовляти винятково українською мовою. Ця мова має бути настільки незрозумілою москалям і жидам, що немає нічого поганого, якщо й сам свідомий українець
не буде її розуміти.” Така-то політкоректність, таке то вміння об’єктивно
аналізувати, такий то інтернаціоналізм Бузини.
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Всі люди різні, кожен має власну позицію, має свої ідеали, які для іншого
можуть бути несприйнятними. Українська мова житиме, її не викорінять ніякі
бузинники! Як на мене, у нашому суспільстві все-таки більше тих, які поважають українську мову, рідне слово. Ось лише приспів пісні “УКРАЇНСЬКА
МОВО” зі збірки дитячих пісень “Посміхнись, Україно!” Володимира Сірка:
Зазнала принижень в часи тиранії,
Свободою зрошуй нові пагінці,
В серцях очерствілих окрилюй надії,
Людей ошляхетнюй, виводь з манівців.

Так вміють співати українці, які люблять свою мову, культуру, свої звичаї
і дорожать духовними цінностями свого народу, поважаючи доброзичливих
представників інших національностей – громадян України.
У книзі “Шевченкофобія в сучасній Україні” академік НАН України Іван
Дзюба дав таку характеристику Бузині та його ідеології: “Ще не так давно
як “піонер” новітньої шевченкофобії уславився Олесь Бузина – київський
літератор того новітнього типу, що “ради красного словца не пожалеет ни
мать, ни отца”. Він позиціонував себе як аристократ духу, що не зносить
мужицького поета, та, зрештою, і всієї мужицької – української – літератури.
Доволі штучний ажіотаж навколо його “викриттів” швидко вигас, але ім'я
його не забулося і час від часу зринає в нових колотнечах коло підніжжя
тієї гори, на якій височіє Шевченкова слава”.
Від себе додам, що до цієї гори, до вершини Шевченківського генія, Бузині не піднятись ніколи! Побільше нашому народові таких свідомо
мислячих школярок, як Катерина Манько, які чітко бачать мотиви писань
різноманітних маніпуляторів.
Іванна Лаврик



Зрозуміло, що без свободи творчості неможлива об’єктивність інформації, достовірність образу України, розмаїття соціально важливих
фактів, подій, явищ. На жаль, сенсація для багатьох журналістів є
важливішою за глибинну суть фактів, подій, явищ. Як можна з такого
делікатного, тонкого питання, як творчість Шевченка, робити шоу?
Євгеній Кисельов запросив у “Велику політику” одіозного “шенченкознавця” Олеся Бузину та художника Сергія Пояркова, який виступив
у ролі адвоката Тараса Шевченка. Чим закінчилося “інтелектуальне”
обговорення творчості Тараса Шевченка, відомо. “Власне, стоп-кадр,
де Бузина та Поярков місять один одного, а телеведучий за цим усім
спостерігає, може дати уявлення про те, хто чого вартий, – наголосила
Марія Томак. – І самі гості, і рівень обговорення теми (тема Шевченка
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в інформаційному просторі не звучить тому, що вона комусь здається
несучасною, чи тому, що вона аж занадто актуальна?), й Євгеній Кисельов – журналістський авторитет “із самої Москви!” Усе очевидно”1.
Марія Томак слушно зазначає, що телебоси України так застрягли в
російському інформаційному просторі, що досі не бачать талановитих
журналістів в Україні. Позиція Є. Кисельова – “це тільки вершина
айсберга, основа якого сформувалася у зледенілому океані відсутності
власного інформаційного простору. Немає інформаційного простору –
немає країни. Це перше правило для тих, хто прагне вижити та бути
успішним в інформаційну добу. І це чудово розуміють у Кремлі”2.
Для Євгенія Кисельова, Савіка Шустера, багатьох провідних працівників найпопулярніших телевізійних та FM-радіоканалів України не
існувало, бо не було національної і гуманітарної політики. Відсутність
національної державотворчої політики – це відкриті двері для московської агресивної політики, неоцинізму у ставленні до українських морально-духовних ідеалів, мови, культури, звичаїв, традицій. Повністю
погоджуюся з професором, доктором історичних наук Юрієм Шаповалом. Він зазначив: уся біда полягає в тому, що за допомогою таких
передач, як ток-шоу Є. Кисельова про Т. Шевченка, у глядачів формуються певні стереотипи та уявлення про те, ким був Тарас Шевченко.
“Якщо уважно почитати все, що писалося напередодні в інтернеті, то
можна було побачити, що Шевченкові дорікають у тому, що він був
людиною низької культури, амбітним і егоїстичним, п’яницею”3, – зазначає Ю. Шаповал. Звідси роблять висновок, мовляв, як така людина
може бути батьком нації, творцем національної ідеї, яку в художній
формі Шевченко сформулював у поемі “І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє”,
чи претендувати на якусь інтегральну роль в українському суспільстві.
“Я думаю, що ті, хто організовував це шоу, не мали права робити
такі речі. Це або нерозуміння того, ким насправді є Шевченко для
України, або навпаки, – повне стовідсоткове розуміння. Це робиться
для того, щоб накинути на Шевченка якусь іншу роль, амплуа, ніж
він був насправді. Це щось таке споріднене до зусиль оголосити його
“русскоязычным” письменником, які були здійснені ще на початку
ХХ ст. й успішно продовжуються нинішнім Міністром освіти і науки,
молоді та спорту України (йдеться про Дмитра Табачника – В.Л.). Це
спроба довести, що Україна не має персонажів, гідних поваги. У цьому
сенсі, на жаль, ті, хто влаштовував це шоу, певною мірою домоглися
1
Томак М. Немає інформаційного простору – не буде країни / М. Томак // День.
– 2011. – 15 берез.
2
Там само.
3
Там само.
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свого, створивши відразливе, нереальне, неадекватне уявлення про Шевченка, – наголошує Ю. Шаповал. – У мене від всієї цієї ситуації, було
почуття абсолютної відрази, недовіри і розуміння того, що я опинився
в небажаному для мене контексті”1.
Аналізуючи передумови створення на Сході України фейкових “народних республік” – продукт операцій російських спецслужб, журналістка
Анна Свентах наголосила, що дії спецслужб не привели б до бажаного
результату без інформаційних спецоперацій, розробки ідеологій, різноманітних видань, підготовки місцевого населення, які велися не один рік.
На жаль, так чи інакше українські засоби масової інформації теж цьому
сприяли. Десятки разів з’являвся в українському телеефірі російський
політолог Володимир Корнілов, який тривалий час мешкав і працював в
Україні. Один із плодів його діяльності – книжка з гучною назвою “Донецько-Криворізька республіка: Розстріляна мрія”, яку Корнілов опублікував
ще 2011 р. Скільки разів наші канали давали слово українському лише
за паспортом (а тепер вже й зовсім громадянинові Російської Федерації)
політикові Вадиму Колесніченку, який разом із Сергієм Ківаловим намагався викоринити українську мову і відновити повномасштабний процес
російщення аж до подання відповідних законопроектів.
Антиукраїнська позиція регіонала Олега Царьова, який був завсідником програми “Шустер LIVE”, найяскравіше висвітлилася у відповідях
на запитання ведучого Петра Толстого (програма “Политика” російського федерального “Первого канала”) у липні 2014 р. Царьов О. не вгавав
стверджувати завченими кліше, мовляв, “Америка розпалює вогонь громадянської війни”, “влада заливає кров’ю південний схід України” тощо.
Не відмовлявся від російського ефіру Микола Левченко, який, починаючи з 2007 р., переконував українських громадян, що “після надання
статусу державної російській мові необхідність розмовляти українською
просто відпаде. Це не мова науки… Та вона не помре. Нею будуть писати пісні, розповідати анекдоти. Вона стане фольклором”. Отож, на
“Первом канале” він якось сказав, мовляв, ідіть, росіяни, з’ясовуйте
свої стосунки (знову кліше) з Америкою, а мою країну не чіпайте. Невже у нього пробуджувалося розуміння, хто такі “ополченці Донбасу”?
Анна Свертах зазначила, що в Олени Бондаренко репертуар звичайно
ж не змінився. Та сама істерика, “хунта”, “карателі” й іменування себе
опозицією. До болю знайома картинка. Напевне тому, що українські
канали теж не скупилися показувати цю особу. “День” вже писав про
один з її “виступів” на “112 Україна”, де Олену всіляко підтримував
тодішній ведучий телемоста Київ – Москва (“112 Україна” – “Дождь”)
Максим Шевченко (“Говорит и показывает Москва” на … українському
телеканалі”). Мабуть, Бондаренко зрозуміла, що набагато легше при1
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ходити на федеральні канали, де тобі ніхто не поставить запитання,
звідки в “ополченців” російська зброя. До речі, самих “ополченців” на
ті самі канали теж не гребують запрошувати, представляючи їх своїй
публіці як офіційних осіб. Однак перевірені й досвідчені оратори все ж
кращі, й тому колесять Царьов-Бондаренко-Левченко та їхні однодумці
теренами російського ТБ. Поодинці й “косяками”, як на “Воскресном
вечере” Володимира Соловйова на “России 1”, упереміш з Жириновським, Зюгановим, Дугіним і подібними персонажами.
“А тепер пригадаймо, де ці люди (Царьов-Бондаренко-Левченко – В.Л.)
відточували свою майстерність. Не на регіональних або інтернет-каналах,
а саме на центральних українських, – наголошує А. Свентах. – Скільки
разів виступав Левченко на “Інтері”, який дехто називає “першою кнопкою
України”? Так, останнім часом в українських ефірах він став “хлопчиком
для биття”, але той самий Євгеній Кисельов запрошував його на “Черное
зеркало”, і Левченко приходив. І знову виходили “півнячі бої”, балаган,
цирк – все що завгодно, тільки не соціально-політичне ток-шоу. А скільки
разів такі скандалісти й сепаратисти з’являлися в студії Савіка Шустера,
чию програму транслює “Перший національний” і “Телеканал 24”?
Чому говорити в минулому часі, вони й зараз приходять на “Шустер
LIVE” (пишу ці рядки 10 серпня 2014 р. – В.Л.). Ось, наприклад, в останній програмі знову засвітився Нестор Шуфрич, який їздив з Віктором
Медведчуком та Леонідом Кучмою “спілкуватися” з терористами. Нині
він вільно просторікує про те, що “ми не повинні допустити, щоб наших
дітей призивали у військкомат”, а з його виступу біля мікрофона видно,
що депутата набагато більше хвилюють майбутні парламентські вибори
й доля його партії, ніж долі тих людей та їхніх родин, які гинуть на
сході України. Здається, ці долі не хвилюють й керівництво “ICTV”, де
не лише не зняли з ефіру російські серіали про їхні спецслужби й “доблесну міліцію”, але й запускають нові. Наприклад, у “Свободі слова”
говорили, як всі люблять Україну, які всі патріоти, а потім відразу
після програми проанонсували новий російський серіал “Литейный” –
детектив про спеціальний відділ з розслідування особливо важливих
злочинів, до складу якого входять, крім усього іншого, спецназівець та
колишній ФСБ-шник. Всі персонажі звичайно ж мужні герої, борються
за справедливість, викорінюють зло... А в цей самий час реальні, не
кіношні ФСБ-шники допитують українську льотчицю Надію Савченко1.
Український журналіст Віталій Портников написав на своїй сторінці
у Facebook: “Від фрази про “ізраїльську армію, що вбиває палестинських
дітей”, сказану Савіком Шустером в ефірі українського державного теСвентах А. Короткими перебіжками в російський телеефір: Як українські політики стали частиною створення віртуальної реальності / А. Свентах // День. – 2014.
– 1–2 серп.
1
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лебачення, до фрази про українську армію, що вбиває дітей Донбасу, –
лише один крок. І Шустер його зробить, запевняю вас – це всього лише
бізнес, нічого особистого. Коли людина, що зневажає свій народ і яка
допомагає його ворогам компрометувати державу, яку створив цей народ, котрий захищає її в крові та сльозах, залишається модератором
політичної програми в Україні, що намагається в крові та сльозах відстояти власну державність, – мимоволі замислишся про перспективи навіть не самого ведучого, а країни, що надає йому державний телеефір”.
Свобода вільного висловлювання думки – один з найважливіших
чинників свободи функціонування засобів масової інформації, свободи
творчості журналіста. Водночас “свобода означає відповідальність”1, як
вважав Бернард Шоу. Свобода і відповідальність реалізуються у правдивому слові, яке зумовлене порядністю. Адже непорядний професіонал
може спрямовувати свої здібності проти народу. Найчастіше ця аморальність виявляється у формах і методах маніпулювання свідомістю,
цілеспрямованій брехні, джинсуванні.
Журналістка з 20-річним стажем з Білої Церкви Таїна Братченко
слушно написала: “Коли народний гнів проти жорстокості і корупції влади
виплеснувся на Майдан і сколихнув усю Україну, то справжні журналісти
були разом із народом. Вони ризикували життям за кожне своє слово правди, але не мовчали, не боялися, не відступали. Хоча були озброєні лише
диктофоном і телекамерою перед озброєними до зубів “беркутівцями”.
Майдан чітко визначив: хто серед журналістів борці, а хто – пристосуванці. Перші не боялися ризикувати життям за волю свого народу, а
другі боялися ризикувати посадою з власної волі. Перші ставали справжніми літописцями гарячих подій, які писали власним потом і кров’ю,
а другі плямували цей літопис брехнею або приховували його трагічні
сторінки”. Чому? Невже тому, що за брехню їм платять, а за правду вони
розплачуються? То хто ж вони – журналісти? Бійці невидимого фронту
і літописці епохи чи продажні заробітчани?”2 Відповідь на ці запитання
може бути різною. Цю проблему доцільно обговорити зі студентами.
Позиція автора цього підручника така: взявши до уваги суспільнополітичну ситуацію в Україні, до створення якої насамперед причетні
російські ЗМІ, кремлівські політики та їхні підспівувачі-малороси, можна говорити про спільну аморальність більшості російських і частини
українських журналістів. Їхнє розуміння свободи слова і свободи творчості – це розхристана заідеологізована вседозволеність і ніякої морально-психологічної відповідальності. У найскладніший період боротьби
1
Див. Капелюшний А. О. Енциклопедія афоризмів і крилатих фраз / А. О. Капелюшний // Журналістика – це спосіб життя. – Львів: ПАІС, 2004. – С. 254.
2
Братченко Т. За брехню журналістам платять, а за правду вони розплачуються /
Т. Братченко // Слово Просвіти. – 2014. – 14–20 серп.
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українців за незалежність держави (пишу ці рядки 18 серпня 2014 р.)
окремі ЗМІ в Україні на догоду російським імперіалістам сприяють
культивуванню антивоєнних і антисоборних настроїв.
Філософ Ігор Лосєв назвав чотири теми, ідеї, які нав’язували громадськості. 1. Мовляв, у Донбасі воюють лише хлопці із Західної України, а вся інша “боязка” Україна відсиджується в кущах. Це зухвала і
підла брехня, що провокує внутрішній розкол нашої нації. 2. Воювати,
мовляв, не треба, а домовлятися з терористами. Уже домовлялися. Ні
до чого, крім подальшого кровопролиття і посилення терористичної
активності, ці “перемир’я” не призвели. 3. Ця війна, мовляв, не за
Україну, а за гроші олігархів. Незалежність і державність передусім
потрібні українцям, а не олігархам. Олігархи у найгіршому разі переїдуть до Парижа або Лондона, а ми корчитимемося під чоботом Путіна.
Усі наші надії на краще життя пов’язані насамперед з незалежною
українською Україною. 4) Діти начальників не воюють. Тут по-різному.
Хіба у нас всі діти простого люду воюють? Тут теж по-різному. Я більш,
ніж упевнений, що в російських військах, які на кордонах України
приготувалися до вторгнення на нашу територію, депутатів Держдуми
немає, так само як і дітей українських олігархів і людей з оточення
Путіна, – наголошує І. Лосєв. – І що, нам від цього буде легше?1
Безперечно, свобода є чи не найбільшим здобутком з людських надбань, морально-психологічних цінностей. Водночас поняття свободи, як
уже було зазначено, далеко не однозначне. Різні філософські школи,
різні мислителі по-різному намагалися збагнути сутність свободи: “Від
абсолютизації свободи, що зводиться до відсутності будь-яких обмежень
у діях людини, – до розуміння свободи як “суто внутрішнього психологічного стану особи, що звужувалося до твердження, нібито свобода
людини існує тільки в ній самій, а отже, у навколишньому світі все
детерміновано і людина на плин подій впливати не може”2. Проблему
свободи і необхідності філософи уявляли як антиномію (суперечність
між двома твердженнями, кожне з яких однаковою мірою логічно довільне в тій чи іншій системі): або все підпорядковано необхідності –
тоді не може бути свободи; або ж є свобода, яка заперечує необхідність.
Спіноза Б. визначив свободу як усвідомлену необхідність. Саме в цьому
він убачав діалектичний зв’язок між свободою і необхідністю. Професор
В.О. Карпенко слушно наголошує, що акцентування уваги саме на пізнанні необхідності було значним досягненням філософської думки. Завдяки цьому виникла можливість з’ясувати (хоч і в абстрактній формі)
діяльне ставлення людини до світу, визначити співвідношення між людськими цілями та певними законами розвитку природи і суспільства.
1
Лосєв І. Інформаційні спецоперації, або Чому сьогодні вкрай важливо від політики заспокоєння Росії переходити до політики її стримування / І. Лосєв // День.
– 2014. – 8–9 серп.
2
Карпенко В. О. Інформаційна політика і безпека : підручник / В. О. Карпенко.
– К. : Нора-Друк, 2006. – С. 190.
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Отож, свобода слова, усвідомлена необхідність і відповідальність у журналістській творчості особливо пов’язані. Найяскравіше, найгостріше ця
психологічна взаємозалежність виявляється під час суспільно-політичних
криз, катаклізмів, воєн, коли журналіст має зайняти зрозумілу, прозору
морально-духовну, національно-громадянську позицію. Якщо українському журналістові бракує глибокого розуміння сутності свободи, усвідомленої
необхідності та відповідальності під час організаційно-творчого процесу, то
його інформація у вузькому і широкому розумінні цього слова не сприяє
формуванню й утвердженню у свідомості читачів, глядачів, слухачів національно-патріотичних почуттів і переконань, бо у ній немає повновартісного
духовно-культурного, національно-демократичного ресурсу.
У цьому контексті Ігор Лосєв систематично і всебічно аналізує зміст
телевізійних передач, характеризує професіоналізм журналістів, операторів, режисерів, телеведучих. Зокрема, він написав, що “телеведучий
Остап Дроздов (львівський телеканал ZIK – В.Л.) розумний, хитрий і
підступний. Його специфічну діяльність щодо зриву мобілізації до Української армії відзначив у новинній передачі канал “1+1”, що заспокоїло
мою совість, а то я інколи сумнівався, а чи не тяжіє наді мною особиста
упередженість до пана Дроздова. Виявилося, не я один маю до нього
претензії. Діє Остап Дроздов талановито, винахідливо, з вигадкою. Ось
так би діяв на користь України”1, – наголосив Ігор Лосєв.
У зв’язку з тим, що свобода слова не тільки філософська, психологічна категорія, а й політична, то для журналіста бути самим собою –
водночас означає відчувати, усвідомлювати відповідальність перед людьми, сучасним і майбутнім суспільства. Російський медіаексперт Ігор
Яковенко наголосив, що федеральні телеканали, інтернет-видання –
підрозділ російських інформаційних військ, які є головними у війні з
Україною. “Зайдіть на сайт Єгора Просвірніна, і ви побачите: це “нормальний” новий російський фашизм. І зрозумійте: це вимагає серйозних
профілактичних заходів”2. Знову ж таки йдеться про відповідальність
журналістів за їхню безвідповідальність.
Ігор Яковенко схарактеризував три види відповідальності. “У сьогоднішніх пропагандистів, які мають на своїх мікрофонах, моніторах
і клавіатурах – кров. Та кров, яка ллється в Україні, поза будь-яким
сумнівом, на руках у Кисельова, Соловйова, Мамонтова, Пушкова й
інших. Це один вид кримінальної відповідальності. За найоптимістичнішого сценарію ця відповідальність буде за статтею 354 КК Росії
(“Заклики до розв’язування війни”).
1
Лосєв І. “Корисні ідіоти” і ТБ: Підлість, дурість і зрада в інформаційному просторі / І. Лосєв // День. – 2014. – 15–16 серп.
2
Марченко Н. Російський бенкет “нерукостискальних” / Н. Марченко, М. Франчук
// День. – 2014. – 18–19 лип.
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Більшість коментаторів, оглядачів, публіцистів, журналістів федеральних каналів тією чи іншою мірою під цю статтю підпадають. Там,
до речі, до п’яти років, тож буде час подумати, почитати книжки,
звернутись до тюремної бібліотеки. Це хороший оптимістичний варіант.
Поганий варіант: якщо моя країна не зможе впоратися з цією бідою
самостійно – тоді вже трибунал.
Третій вид відповідальності – це відповідальність професійна, яку
називають словом “люстрація”. Якщо говорити про тих людей, які
брали участь у всьому, але безпосередньо не можуть бути засуджені
за кримінальним покаранням, то це професійна відповідальність. Суспільство має викреслити зі свого медійного поля людей, які мають таку
репутацію пропагандиста. У нас поки що для того, щоб потрапити у
федеральні канали, треба обов’язково ставати пропагандистом і прощатися з журналістською професією.
Нині відбувається витіснення журналістики із засобів масової інформації. Люди, які так чи інакше залишаються журналістами, хочуть
існувати у великому медійному просторі, а не в інформаційному гетто,
в яке загнали журналістику”1. Проблема професійної гідності, глибокої моральної відповідальності журналіста за слово, яке може вбити
і вилікувати, хвилює не одне покоління творчих працівників. “Щоб
слово сталося ділом, – наголошував Іван Франко, – треба духу свободи
і любові до правди та до народу в публічній дискусії”. Соціально небезпечним у журналістиці Іван Франко вважав тип гіпокрита – лукавої,
брехливої людини. Такі типи журналістів є найстрашнішими, адже
калічать людей морально і духовно. Вони використовують свободу слова
в Україні для руйнування державницького мислення, розмивання духовних цінностей, для морально-психологічного приниження українських
патріотів, видатних особистостей, політико-ідеологічного цькування
українськості, насаджування психології холопства, малоросійства, меншовартості. Тому виникає гостра необхідність у справжній журналістській морально-національній відповідальності за слово – перед читачем,
глядачем, слухачем чи інтернеткористувачем. Адже “сьогодні кожне
слово страшніше пістолета, воно може буквально розірвати Україну”2.
Голова комісії з журналістської етики Володимир Мостовий слушно
наголошує, що журналіст має враховувати всі нюанси і відтінки. Знаючи
свою аудиторію, її плюси і мінуси, повинен про них пам’ятати і робити
все для добра. Тобто він не має права бігати із сірником чи смолоскипом
біля бочки з бензином, а навпаки, якщо побачить когось біля цієї бочки,
1
Марченко Н. Російський бенкет “нерукостискальних” / Н. Марченко, М. Франчук //
День. – 2014. – 18–19 лип.
2
Черемних В. Відповідальність медіа / В. Черемних // Журналіст України. –
2014. – №2. – С. 3.
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має її захищати. Тут треба враховувати й аудиторію, і психологію, і свою
життєву стратегію: навіщо це тобі, чого ти хочеш своєю діяльністю добитися. Якщо розпалювати ворожнечу – будеш на слуху, будеш Бузиною.
Або Дмітром Кісільовим, на якого наша комісія з журналістської етики
подала скаргу до громадської колегії Росії зі скарг на медіа”1.
“Лише виховавши у собі справжню моральну людину, яка чітко
усвідомлює наслідки своєї роботи, журналіст здатен стати голосом народу – дзвінким, гучним, самостверджувальним і впевненим, – зазначила випускниця факультету журналістики Львівського національного
університету імені Івана Франка Галина Сафроньєва. – Це усвідомлення
потрібно виховувати ще зі студентських років, коли майбутні працівники мас-медіа лише починають робити свої перші кроки у доросле
професійне життя”2. Тож як розуміють журналістську відповідальність
студенти – майбутні працівники засобів масової інформації? Подаємо
їхні відповіді на запитання.



Події, що нині сколихнули Україну (та й не тільки), є тим “лакмусовим папірцем” істинної журналістики, який випробовує чесність та мужність кожного
новинарника. Місія мас-медіа полягає в тому, щоб, попри різноманітні обставини, говорити аудиторії правду. Тому журналіст несе особисту відповідальність
за сказане й написане насамперед перед суспільством та власною совістю.
Теперішня ситуація в Україні показує справжні обличчя наших ЗМІ, адже
нині вже неможливо всім нав’язувати якусь думку, більшість людей мають
доступ до інтернету, помітну роль відіграють соціальні мережі, тому замовчування чи спотворення фактів все одно “вилізе з мішка”. Ціна слова зараз
надто висока, щоб ним “дешевити”. Ті представники ЗМІ, що побували в
самій гущі українських “гарячих точок”, проявили мужність і показали свою
громадянську позицію. Незважаючи на отримані поранення, пошкоджене
обладнання, попри всі перешкоди та небезпеки, журналісти виконували не
просто свою роботу, вони чинили так через власні переконання й принципи.
Тяжко, певно, залишатися повністю об’єктивним у висвітленні цих гарячих подій. Та, окрім професійних обов’язків, кожен повинен бути Людиною
й Громадянином, тому я захоплююся безстрашними репортерами з касками
на голові. Орудуючи такою потужною зброєю, як слово, журналісти нині
повинні бути якнайпильнішими, тільки достовірні факти мають фігурувати
в їхніх повідомленнях. Від цього справді багато залежить.
Тетяна Русінкевич
1
Черемних В. Володимир Мостовий: ми сидимо в зброярському складі і видаємо
зброю / В. Черемних // Журналіст України. – 2014. – № 2. – С. 5.
2
Сафроньєва Г. Говорять студенти / Г. Сафроньєва // Журналіст України. – 2014.
– № 2. – С. 6.

Свобода слова і відповідальність журналіста

119

Історичний час настав і для такої професії, як журналістика. Саме вона за
сьогоднішньої політичної ситуації відіграє набагато важливішу роль, ніж політики та інші впливові особи. Вона – око правди в нинішній Революції Гідності.
До речі, про правду. Якщо провести опитування серед різних засобів
масової інформації, яка основна функція журналістики, то готовий побитись
об заклад, більшість буде говорити про інформування, інтерпретування,
розважання тощо. Але насправді основна функція журналістики – говорити
правду і бути готовим відповідати за написане.
Так, саме ця “маленька” деталь є основою професії. Тому, коли “українські” (де-факто неукраїнські) канали висвітлюють події Євромайдану не
такими, якими вони є насправді, – це найбільше порушення професійних
норм, за яке журналісти відповідатимуть перед власним народом. Та й,
зрештою, перед власною совістю. Сьогодні бачимо, як без основної функції
нівелюється уся професія, адже без правди усе втрачає сенс.
Влучно висловився один з відомих британських журналістів: “Стверджувати, що робота журналіста – констатувати факти, це наче казати, що
архітектор займається укладанням цегли – наче й правда, проте вона ані
трохи не відображає суті”. Треба пам’ятати, що журналістика – це зброя,
яку має тримати в руках людина з благородними чеснотами, а в Україні,
зокрема, – з українською національною ідеєю державотворення.
Дмитро Пальчиков
Споконвіку було Слово, читаємо у Святому Письмі. Для журналістів є
великою відповідальністю ним орудувати, адже вони дають суспільству надію, розвінчують міфи, викривають нелюдів або, навпаки, вводять в оману.
Нині євромайданівці стежать за кожним необережним кроком журналіста. Якщо телевізійник записує стенд-ап на Євромайдані, то багато
громадян не зведуть очей до того моменту, доки не переконаються, що
він сказав правду. А якщо ти збрешеш, то глядачі по той бік екрану почують від активістів: “Брехня”. Так було під час прямого включення Євгенія
Онопрієнка – журналіста телеканалу “Інтер”.
Павло Мовчан написав, що в кожному слові приховано жар, та кожне
потрібно, мов шибку, протерти, аби не пристала брехня, як іржа.
Справді, інформацію потрібно фільтрувати, бо від необережного, неперевіреного речення той, хто каже правду, теж уподібнюється до брехуна.
Я не погоджуюся з тим, що в сьогоднішній ситуації інформація має бути
об’єктивно-нейтральною, бо навіть пересічні громадяни бачать, де чорне,
а де біле. Євромайдан і далі показуватиме нам, хто журналіст за покликом
серця, а хто – провладний підкаблучник.
Сніжана Палажченко



Отже, свобода слова, свобода масової інформації та морально-соціальна відповідальність журналіста ґрунтується на понятті “Правда”.
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Академічний “Словник української мови” дає таке тлумачення слова “правда” (привертаю увагу лише до трьох головних його значень,
актуальних для розгляду цієї проблеми у підручнику: 1) те, що відповідає дійсності; істина; 2) правдивість; правильність; 3) справедливість;
порядок, який ґрунтується на справедливості, протилежне кривді1. Як
в українській, так й інших слов’янських мовах, слово “правда” етимологічно походить від праvъ, що означає “прямий, справедлиивий”.
Болгарське, македонське, російське правда, білоруське праўда, давньоруське правьда, польське і верхньолужицьке prawda, чеське і словацьке
рravda, нижньолужицьке psawda, східнохорватське правда, словенське
рravda, старослов’янське правьда, праслов’янське праvьdа2.
“Залежно від інтерпретації реального факту, яка неминуча під час
перетворення факту на новину, журналіст “може опинитися на позиції “своєї правди”, “іншої правди”, “чужої правди” і навіть “ворожої
правди”, – наголосив професор І.Л. Михайлин. – Він може відобразити
дійсність на засадах точності й достовірності, а може, навпаки, підігнати
дійсність під свою ідеологічну концепцію, яка йому здається, в силу
тих чи інших причин, правильною; може, нарешті, просто замовчати
соціально вагому, потрібну суспільству інформацію”3.
Про принципову, морально-громадянську важливість правдиво узагальнювати, глибоко і компетентно проникати в суть суспільних подій,
явищ наголошував професор В.Й. Здоровега. Професор А.З. Москаленко
зазначив, що до поняття правдивості соціальної інформації варто додати
ще такі важливі елементи: “Проникнення в будь-який матеріал до найменших подробиць; достовірність та обґрунтована оцінка журналістом
об’єкта зображення – ситуації чи особи; точність у відображенні будьякого факту, написанні чи вимовленні імені, дати, цифри”4.
Засоби масової інформації у 2012–2013 роках висвітлювали різні аспекти євроінтеграції України. Хоча багато хто скептично ставився до “європейськості” Партії регіонів, але не розраховував на такий раптовий поворот, що здивував європейських політиків, а в українців викликав мирний протест. Однак не без відома перших владних осіб держави о 4-й год.
вдосвіта 30 листопада 2013 р. “правозахисники” жорстоко побили й
розігнали юнаків і дівчат з майдану Незалежності. Після цієї трагічної події прем’єр-міністр М. Азаров безпардонно заявляв закордонним
1
Словник української мови: В 11 т. / АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Наукова думка, 1976. – Т. 7. – С. 497–499.
2
Етимологічний словник української мови: В 7 т. / АН УРСР. Ін-т мовознавства
ім. О. О. Потебні. – К. : Наукова думка, 1985. – Т. 2. – С. 550.
3
Михайлин І. Л. Журналістика як Всесвіт: Вибрані медіадослідження / І. Л. Михайлин. – Х. : Прапор, 2008. – С. 80, 82.
4
Москаленко А. З. Вступ до журналістики: Підручник/ А. З. Москаленко. – К. :
Школяр, 1997. – С. 167.
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дипломатам, мовляв, на майдані були лише підготовлені провокатори.
Чимало телерадіокомпаній і газет свідомо чи не свідомо тиражували
брехню М. Азарова. Свідченням того, що постраждали від беркутівців
не провокатори-екстремісти, а молоді українські патріоти, є й те, що
серед них бути також студенти факультету журналістики Львівського
національного університету імені Івана Франка.
Криваве побоїще мітингувальників беркутівці влаштували 1 грудня
2013 р. на вул. Банковій. Громадяни України назвали ці дні приниження української національної гідності “кривавою суботою” і “кривавою
неділею”. Беркутівці та міліціонери також пролили кров українських
патріотів вночі 11 грудня 2013 р. під час штурму майдану Незалежності.
Це була – “чорна середа”.
Після протиправного, цинічного, без дотримання регламенту прийняття Верховною Радою України і підписання президентом В. Януковичем “диктаторських законів”, які суттєво обмежували права і свободи
людей, відбулися масові протести громадян в обласних центрах України,
на майдані Незалежності та на вул. Грушевського. Беркутівці та міліціонери цілеспрямовано стріляли у мітингувальників, жорстоко били,
катували, що призвело до загибелі українських патріотів.
Відеокамера навічно зафіксувала, як Сергій Нігоян щиро, безпосередньо, натхненно читав на Євромайдані “Кавказ” Т. Шевченка.
Борітеся – поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас сила
І воля святая.

У День Соборності України 22 січня 2014 р. ворожі кулі обірвали
юнацьке життя вірменина – українського патріота Сергія Нігояна, а
26 січня 2014 р., у день, коли білорусу Михайлові Жизневському виповнилося б 26 років, десятки тисяч українців прощалися з його світлою
душею, відхід якої у потойбічний світ пришвидшили кровопивці України.
Віддали найдорожче – своє життя за соборну, демократичну українську
Україну Юрій Вербицький, Роман Сеник, Богдан Калиняк та інші лицаріпатріоти, імена яких у хвилини, коли пишу ці рядки, були ще невідомі.
Аморальні беркутівці, які повністю роздягнули на морозі Михайла
Гаврилюка і по-звірячому знущалися над його тілом, не зламали української козацької гідності. Горда, мужня, нескорена постава Михайла
Гаврилюка випромінювала дух Шевченкової Незламності, Правди, Свободи, Вірності українській Україні.
Світ жахнувся від наслідків тортур, яких зазнав Дмитро Булатов.
Його викрали душогуби і тиждень катували, розпинали, морили голодом.
Президент українського ПЕН-клубу Мирослав Маринович наголошував,
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що викрадання людей у різних містах України, підпали автомобілів кримінальними злочинцями, переслідування незаконними парамілітарними
групами – так званими тітушками громадських активістів, влаштовування
різноманітних провокацій поставили владоможців на чолі з В. Януковичем
в один ряд з найжорстокішими диктаторськими режимами сучасності.
Тільки за те, що працівники ЗМІ намагалися розповісти Правду
про причини конфлікту, конфронтації, протистояння між національно
свідомою українською громадськістю і корумпованою, кримінальною
владою, 139 з них за період з 30 листопада 2013 р. по 5 лютого 2014 р.
постраждали (“правоохоронці” їх побили, понівечили, покалічили). Зазнали поранень і знущань за той час понад 20 медичних працівників.
Жодним словом не згадуючи про жорстокі протиправні дії беркутівців, міліціонерів і різних провокаторів-тітушок та антиукраїнську
політику і практику владних структур в Україні, депутати Верховної
Ради України Олена Бондаренко, Ганна Герман, Вадим Колесніченко,
Олександр Кузьмук, Володимир Олійник, Олег Царьов, Михайло Чечетов, Нестор Шуфрич, Віталій Грушевський та інші особи, що виступали
на Європейській площі перед звезеними до Києва громадянами України
(кожний по-своєму), паплюжили національну і моральну гідність учасників Євромайдану (розпочався Євромайдан 21 листопада 2013 р.), керівників-опозиціонерів Віталія Кличка, Олега Тягнибока, Арсенія Яценюка.
Зізнаюся, мені важко відшукати потрібні слова для характеристики
рабської психології депутата Верховної Ради України з “Партії регіонів”
Григорія Смітюха, який на мітингу під назвою “Збережемо Україну”
14 грудня 2013 р. спонукав присутніх, звезених зі східних, південних
і північних областей, подячно скандувати “Путін!”, “Путін!”, “Путін!”.
Зазначимо, що 30 січня 2014 р., коли Україна відзначала сумну дату
– два місяці – після кривавого розгону беркутівцями мирної демонстрації
на майдані Незалежності у м. Києві, члени харківської облради на чолі з
Михайлом Добкіним демонстративно прийшли на сесію у футболках з написом “Беркут”. Харківський фотохудожник Володимир Оглоблін сказав,
що ця витівка – показник параної. Схоже депутати, голова облдержадміністрації втратили орієнтацію в просторі і часі. Це – демонстрація хвороби,
синдром страху. Створюючи так званий український фронт, харківська
влада на чолі з Добкіним і Кернесом намагалися насильно відірвати східну
частинуУкраїни і віддати її на поталу імперіалістичній Росії.
Глибоке протистояння між українським громадянським суспільством, яке інтенсивно формувалося, і кримінально-корумпованою владою зумовлено зовнішніми і внутрішніми негативними чинниками, які
знаходиди поживу як у російських, так і в українських ЗМІ. Тривалий
час територію України “прострілювали” зі сходу на захід і з півночі на
південь телеканали Російської Федерації: 1-й російський Національний,
РТР, НТВ, RTVI, ТВЦ, РЕН-ТV, ТНТ тощо. Вони наполегливо і послі-
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довно формували у свідомості мільйонів українських телеглядачів російську візію політичних подій у Росії та Україні, а головне – нав’язували
свою думку про Українську державу, про українську історію і культуру.
Філософи Сергій Грабовський та Ігор Лосєв справедливо наголошували,
що мільйони українських мізків були дистанційно керованими з-за кордону. Відповідальність за це несуть усі режими в незалежній Україні,
бо жоден не робив активних спроб зменшити цю всебічну інформаційну
залежність України, розмивання власне української ідентичності.
Криза ідентичності, асимільованість, втікання від свого національного
“Я” і плазування перед чужинцями неминуче призводять до моральних
хвороб, що починаються із втрати елементарної людської гідності. Може,
хтось із читачів зі мною не погодиться, але не можна приховати того, що
значна частина нинішньої так званої еліти перебувала та існує в просторі
російської культури, мислить її образами і поняттями, українське для
них, у кращому разі, етнографічний антураж, місцева оригінальність.
Проте це ще не найгірші представники так званої еліти України. Чимало є таких, у тім числі й журналістів, що й на етнографічному рівні не
сприймають українського. Тілом і матеріальними інтересами “елітарії”
перебувають в Україні, а душею, розумом, духовними інтересами – в
Росії. Такими принципами керується московська імперсько-шовіністична
політика стосовно України. Саме тому не було вироблено чіткої україноцентристської ідеології та політики утвердження української України,
національного гуманітарного та інформаційного середовища.
Квазіелітність верховодила, панувала у багатьох засобах масової
інформації. Наприклад, масштабна збройна сутичка “правоохоронців”
з мітингувальниками, яка відбулася на вулиці Грушевського у м. Киє
ві 19–20 січня 2014 р., стала черговим випробуванням на професійну
придатність для телебачення та інших ЗМІ в Україні. У той час, як
десятки журналістів самовіддано працювали на “передовій лінії” та
фіксували хід протистояння, ризикуючи власним здоров’ям та навіть
життям, для більшості глядачів і слухачів країни оперативно знайти
правдиву інформацію чи принаймні “картинку” з місця подій виявилося
проблемою. У пошуках достовірної інформації сотні тисяч глядачів і
слухачів з різних регіонів України та з-за кордону хаотично перемикали кнопки, але “жоден центральний канал у зв’язку з масштабною
збройною сутичкою не змінив сітки мовлення для позапланованих
сюжетів та прямих включень з місця подій, – слушно наголошував
Вадим Лубчак. – Більше того, у час, коли в центрі столиці, ніби на
війні проливалася кров, горіли автомобілі та зривалися світло-шумові
гранати, на деяких каналах йшли розважальні концерти”1, балагурили
1

Лубчак В. Чому Євромайдан оф-лайн? / В. Лубчак // День. – 2014. – 21 січ.
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московські гумористи. Катерина Мотрич так схарактеризувала Перший
національний телеканал: “…Здебільшого вам запропонують кілька днів
поспіль якщо не футбол, то “національний продукт”: то “кроликів”,
то Клару Новікову, то бездарні псевдогуморини московських кривляк
“Кривого дзеркала” з “новимі рускімі бабкамі” і совковим нафталіновим
креативом-примітивом пастиря й натхненника цього проекту Євгена Петросяна. Неодмінно хтось із цього телешабашу з прізвищами на “-енко”,
а лицями з єрусалимських торговищ, не відмовить собі у задоволенні
кинути фразу: “подходіт такой верзіла хохол” чи “как у хохлов”1.
Провідні телеканали, а також більшість комерційних ФМ-радіо своїми матеріалами створювали паралельну реальність, у якій існувала стабільність, “слов’янсько-православна єдність”, “вітчизняне” кіно, музика,
передусім шансон і попса. Контрольовані владою ЗМІ у такий спосіб
намагалися відвернути громадськість від справедливої боротьби за правову, демократичну, соціально розвинену, соборну українську Україну.
Із традиційних каналів найповнішу інформацію (прямі включення,
спеціальні репортажі, коментарі авторитетних експертів) подавали в
ефір “5-й”, “24” канали, ТВі, “ZIK”, радіо “Незалежність”, ТРК “Люкс”,
Львівське обласне радіо і телебачення. Всебічно аргументовані, правдиві
матеріали про суспільно-політичну кризу в Україні друкували газети
“День”, “Дзеркало тижня”, “Слово Просвіти”, “Українське Слово”,
“Львівська газета” та ін. Зокрема, наголошували, що триває протистояння не між владою й опозицією, а між промосковською владою в Україні
та національно свідомою громадськістю. Наприкінці листопада 2013 р.
мільйони українських громадян різних національностей виступили за
європейський курс. Це – правда. Влада В. Януковича називала їх екстремістами, іноземними агентами, злочинцями. Професор історії в Єльському університеті та науковий співробітник Інституту гуманітарних наук
Тімоті Снайдер (автор книжки “Криваві землі: Європа між Гітлером
і Сталіним”) наголошував, що “нинішня криза в Україні розпочалась
через російську зовнішню політику. Український уряд, очолюваний
Віктором Януковичем, здавалося, був налаштований на підписання
Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Путін швидко втрутився,
запропонувавши готівку і низькі ціни на газ Януковичу, який різко
змінив курс, відмовившись підписати угоду. Оскільки сім’я Януковича
накопичила неймовірне багатство під час його президентства, у нього,
можливо, були побоювання, що Європейський Союз може привнести
верховенство права. А у Євразійському союзі такого ризику немає”2.
1
Мотрич К. Телетусовка, або Синдром аварійності / К. Мотрич // Літературна
Україна. – 2013. – 17 жовт.
2
Снайдер Тімоті. Не дозвольте Путіну присвоїти Україну / Тімоті Снайдер //
День. – 2014. – 5 лют.
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Відчувши запит на правдиву інформацію про складну суспільно-політичну ситуацію в Україні, якої в режимі он-лайн бракувало, цю нішу
дещо заповнювали журналісти інтернет-каналів, зокрема, “Громадське
ТБ”, “Еспресо ТБ” та “112. Україна”. Ці мовники, наприклад, транслювали хід протистояння 19 і 20 січня 2014 р., по суті, в режимі нон-стоп,
що між іншим, забезпечило їм рекордну кількість переглядів. До речі,
свій власний рекорд побила команда “Громадського ТБ”, яку в ніч з неділі
(19 січня) на понеділок (20 січня) дивилось понад 133 тисячі людей1. Утім,
інтернет-канали в Україні, де половина населення не має доступу до мережі,
залишаються малодоступними платформами для отримання інформації.
Антиукраїнську ситуацію в соціально-економічному, гуманітарно-інформаційному просторі України створили законодавча, виконавча і судова
влада тому, що їхні представники не захищали українські національні
інтереси. Кому ж захищати, коли у Верховній Раді України, за неповними
даними, було лише 30 % українців? Провладні кола в Україні демонстрували, за словами Івана Франка, своє духове відчуження від української нації.
Любов до України – акт найвищого діяльного, духовно-національного
самовизначення. Зденаціоналізована людина втрачає доступ до найглибшого
колодязя духу і священних вогнів життя, вона приречена на щезання. Якщо
та чи інша нація, держава не виховує патріотів, вона не має майбутнього.
Відповідально вільне, національно-гуманістичне вираження своїх думок,
поглядів у засобах масової інформації набуває соціально значущої, політико-ідеологічної, морально-психологічної, естетичної ваги, а це означає, що
непоширена актуальна, цікава, спрямована на користь національно-суспільних інтересів, інформація втрачає свою цінність, духовно-гуманістичну
енергію. Поширена журналістами антагоністична, антиукраїнська, насичена
негативним зарядом інформація – небезпечна, бо завдає шкоди процесам
розбудови української України. Це – елементарна істина.
“Журналістика зараз повинна тримати над суспільством дах, –
слушно наголосила Лариса Івшина. – Слово “крыша” у нас спотворене,
але я маю на увазі інший, високий вимір. Люди не повинні навіть у
складних соціальних умовах забувати про те, що тільки ідеали і цінності можуть підняти націю для якихось серйозних вчинків, тому що
ми ставимо перед собою амбіційні плани ( принаймі ми їх декларуємо),
а більшість людей, я думаю, в це вірять. Вони хочуть повернутися до
європейських стандартів життя. І мова не йде про те, що ми всі сядемо в
якийсь поїзд і переїдемо в Європу. Просто Європа як система цінностей,
як система координат повинна бути прищеплена, відновлена в Україні”2.
Багатьом українським журналістам за будь-яких обставин
обов’язково треба вирватися з морально-психологічного рабства чужих
1
2

Лубчак В. Чому Євромайдан оф-лайн? / В. Лубчак // День. – 2014. – 21 січ.
Івшина Л. Європа як система цінностей / Л. Івшина // День. – 2005. – 20 трав.
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думок, звичаїв, традицій, утверджувати українську мову, культуру,
національну свідомість, а не консервувати зросійщений стан, спові
дувати засади справжньої, класичної журналістики, адже “це не лише
професія, а, перш за все, позиція людини, її спосіб життя, – наголошує
Василь Кізка. – На моє переконання до журналістики можна допускати
дуже освічених, гідних, творчих людей, здатних на подвиги. Але до
розуміння цього ще має дорости все суспільство”1.
Якщо свобода слова, свобода масової інформації, свобода функціонування засобів масової комунікації сприяє нехтуванню українських національних інтересів, призводить до того, щоб українці на власній землі
не почувалися господарями, то що це за свобода слова, кому вона служить? Щоб українське Слово вічно і відповідально буяло на українській
етнічній території, щоб у кожному домі панував добробут, щоб безнадія
переросла у ясну надію, а камениста, терниста дорога привела Україну
до щасливого буття, то між українськими політиками, журналістами має
панувати висока духовність, відповідальність, моральність, взаємодопомога, взаєморозуміння, злагода, чесність, згуртованість, єдність, глибоке
усвідомлення свого національно-добродійного призначення.

Запитання для самоконтролю
1.
2.
3.

Ознайомитися і прокоментувати 10, 15, 34 і 35 статті Конституції України.
Змістове наповнення гуманістичної парадигми свободи.
Схарактеризуйте вислови “свобода слова”, “свобода масової інформації”,
“свобода діяльності ЗМІ”.
4. Ваше розуміння вислову “соціальна відповідальність журналіста”.
5. Від чого залежить свобода слова і відповідальність журналіста?
6. Схарактеризуйте соціально-гуманістичне покликання журналіста.
7. Як ви розумієте вислів “травматична епідемія” в інформаційному просторі
України?
8. Чому без психологічної свободи творчості неможливо підготувати достовірну
інформацію?
9. Яке змістове наповнення поняття “Правда” в контексті психології журналістської
творчості?
10. Думки В.Й. Здоровеги, А.З. Москаленка та І.Л. Михайлина про правдивість у
журналістиці.
11. Що є найвищим актом діяльного духовно-національного самовизначення для
журналіста?
12. Кому служить “свобода слова”, “свобода масової інформації” в Україні, коли
журналісти нехтують українськими національними інтересами?
1
Кізка В. Ринок самотужки не розставить все на свої місця хоча б тому, що він
не Бог / В. Кізка // Журналіст України. – 2008. – № 1. – С. 36
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Ознайомитися (на вибір) з газетно-журнальними публікаціями, теле- або радіопередачами про сучасну суспільно-політичну ситуацію в Україні, проаналізувати і
охарактеризувати на предмет розуміння журналістами-авторами сутності “свобода
слова”, “свобода масової інформації” та морально-соціальної відповідальності за
свою працю.
Кожний студент готує запитання і бере інтерв’ю у відомого журналіста про
свободу слова, свободу масової інформації. На лабораторному занятті ці інтерв’ю
обговорюють і викладач їх оцінює.

Література
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Грабовський С. Про інформацію у “правильних” пропорціях / С. Грабовський
// День. – 2011. – 11–12 листоп.
Гривінський Р. “Виграти мир – означає виграти інформаційний простір /
Р. Гривінський // День. – 2014. – 4–5 квіт.
Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: Підручник. –
[2-ге вид., перероб. і допов.] / В. Й. Здоровега. – Львів : ПАІС, 2004. – С. 50–63.
Карпенко В. О. Інформаційна політика та безпека: Підручник / В. О. Карпенко.
– К. : Нора-Друк, 2006. – С. 190–208.
Лизанчук В. Журналістська майстерність:підручник / В.Лизанчук. – Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2011. – С. 71–110.
Лосєв І. Свобода преси: інший бік медалі / І. Лосєв // День – 2008. – 21 черв.
Михайлин І. Л. Журналістика як всесвіт: Вибрані медіадослідження / І. Л. Михайлин. – Х. : Прапор, 2008. – С. 23–25, 80–86.
Музичук А. Свобода лихослів’я, або про культуру спілкування й творчості /
А. Музичук // День. – 2009. – 2 жовт.
Ровенчак О. Слово має визволяти, а не поневолювати / О. Ровенчак // День.
– 2008. – 3 жовт.
Свентах А. Загиблі – не статистика: “В Україні щодня з’являються нові герої –
вони живуть серед нас. Коли ж їх помітить ТБ?” / А. Свентах, Р. Гривінський
// День. – 2014. – 27–28 черв.
Ситнік В. Усі ми – мазепинці, петлюрівці, бандерівці… / В. Ситнік // День. –
2007. – 31 лип.
Шкляр В. Теорія і методика журналістської творчості: Конспект лекцій /
В. Шкляр. – К. : Видання МІЛП, 1999. – 31 с.
Штромайєр Герд. Політика і мас-медіа ; пер. з нім. А. Орган / Герд Штромайєр.
– К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 271–273.

Розділ 6
ТОЛЕРАНТНІСТЬ
У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТА

“Т

олерантна людина” – цей вислів можна почути, коли характеризують особистість, якій притаманні морально-духовні, національногуманістичні якості. Розуміння, що високі цінності мають бути психологічним життєдайним потенціалом, Олександр Довженко висловив
так: “Людина повинна бути Людиною”. “Ти знаєш, шо ти – людина, //
Ти знаєш про це чи ні?” – запитував Василь Симоненко і наголошував.
– Бо ти на землі – людина, // Усмішка твоя – єдина, // Мука твоя –
єдина, // Очі твої – одні”. Неповторність однієї людини передбачає
шанобливе, толерантне ставлення до унікальності іншої людини.
Отже, толерантність (від лат. toleran�����������������������������������
s����������������������������������
(toleranti�����������������������
s����������������������
, toleran�������������
tia����������
)) – терп1
лячий, терпіння. Терпимість до чужих думок і вірувань . Універсальний
словник-енциклопедія дає таке тлумачення толерантності: визнання за
іншими права на погляди й смаки, відмінні від поглядів оцінюючого; не
підтримує ні антигуманних, ані злочинних ідей2. Великий тлумачний
словник сучасної української мови визначає толерантність як поблажливість, терпимість до чиїхось думок, поглядів, вірувань тощо.
Енциклопедія освіти трактує толерантність, по-перше, як особистісну якість, ознаку гуманної людини, а, по-друге, як один із принципів
Словник іншомовних слів / За ред. Мельничука О. С., – К., 1974. – С. 669.
Універсальний словник-енциклопедія / [редкол.: М. Попович; І. Дзюба,
Н. Корнієнко, Г. Мазепа та ін.] . – К. : Ірина, 1999 . – С. 1352.
1
2
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гуманістичної освіти, при цьому детермінуючи, що толерантність можна
розуміти як партнерство у спілкуванні; суб’єкт – суб’єктну взаємодію;
формування культури діалогу; здатність індивіда без заперечення та
протидії сприймати чужі думки, стиль життя, характер поведінки та
інші особливості, що в сумі складає основу відмови від агресії1.
Водночас толерантність – це і “терпимість до людей, які не схожі
на нас; здатність людини, суспільства, держави чути та поважати думку інших, невороже сприймати думку, відмінну від власної; повага,
сприйняття та правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та прояву людської індивідуальності;
відмова від догматизму, від абсолютизації істини та утвердження норм,
усталених у міжнародно-правових актах у сфері прав людини”2.
Дослідниця З. Кочергіна зазначає, що толерантність є також добровільним стриманням від учинення перепон іншому, якщо є можливості
чинити опір, завадити вільному самовираженню іншого3. Якщо екстраполювати цю думку у площину діяльності ЗМІ, то можна припустити,
що ця характеристика толерантності теж спрацьовує у медійному полі,
адже журналістика – це органічне поєднання логічно-абстрактного й
конкретно-образного пізнання, відтворення і творення дійсності. Якщо
журналістика – “соціальний архітектор реальності”4, то журналісти
мають реальну можливість впливати на те, про що вони розповідають у
засобах масової інформації, корегувати ті процеси, які вони вивчають,
аналізують, осмислюють. У цьому контексті О.Ю.����������������
 ���������������
Сухомлин досліджувала толерантність як орієнтир професійної діяльності журналіста
в засобах масової інформації (пресі) мультикультурного суспільства.
Вона привернула увагу до таких аспектів трактування журналістської
толерантності, “як етичної доктрини, що має реалізовуватися за посередництвом засобів масової інформації; ідеології й політики, в пропагуванні яких ті ж засоби масової інформації виступають основним
1
Енциклопедія освіти: [довідк. вид.] / [ гол. ред. В. Г. Кремень]. – К.: Юрінком
Інтер, 2008. – С. 912.
2
Вакулова Т. Формирование гражданской идентичности в контексте цивилизационного диалога / Т. Вакулова // Образование в многокультурном обществе: традиции
и инновации: Матер. V Междунар. семинара “�����������������������������������
Образование в многокультурном обществе: традиции и инновации” 22–24 мая 2006 г. – Севастополь : Сеть культур. обмена
и межэтн. доверия, 2006. – С. 53.
3
Кочергина З. А. Современные дискуссии по проблеме толерантности / З. А. Ко
чергина // Толерантное сознание и формирование толерантных отношений (теория и
практика) ; отв. ред. С. К. Бондырева. М. : МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2003. – С. 49.
4
Асмолов А. Формирование установок толерантного сознания как теоретическая и
практическая задача / А. Асмолов // Российская пресса в поликультурном обществе:
толерантность и мультикультурализм как ориентиры профессионального поведения. –
М. : Независимый ин-т коммуникавистики, 2002. – С. 21.

130

Розділ 6

інструментом; професійного критерію та водночас орієнтира професійної
журналістської діяльності”1.
Отже, журналістська толерантність, яка є панівною у процесі реалізації функції психологічної регуляції, безперечно, передбачає терпимість, прийняття, повагу до інших думок, пропагування неконфліктної,
мирної позиції. Приймати таке змістове наповнення толерантності за
істину без певних уточнень і застережень – велика помилка. Адже
толерантність може бути й недоречною, такою, що заслуговує на осуд,
або навіть неприпустимою, коли йдеться про ставлення до злочинів,
явищ дискримінації, коли толерантна позиція журналіста може бути
потрактована як потурання негідництву, наклепам, брехні, джинсі.
До речі, на думку професора В.Ф. Іванова, одна з ознак “джинси” –
коли понад 80% внутрішньополітичної інформації подають з однієї
точки зору, хоча ця інформація має явно контраверсійний характер.
Погоджуючись з шановним В.Ф. Івановим, додам, що “джинса” – це
також приховане маніпулювання свідомістю, перекручування історичної
правди, реальної суспільно-політичної ситуації, це – свідоме агресивне
втручання у підсвідомість українців з метою психологічного вичавлювання морально-національного, духовно-національного, національногуманістичного, національно-громадянського почуття і перетворення
українців у покірну безнаціональну, космополітичну біомасу.
Відомо, що між добром і злом не може бути гармонії існування, а ідеальне прагнення абсолютного порозуміння може спровокувати ще більше
зло. Тому журналістам важливо глибоко усвідомлювати, що “аморально
і злочинно миритися з різними формами протиправного насильства,
соціальної несправедливості, з порушниками суспільної безпеки, з терористичною діяльністю, з порушенням прав і свобод людини і громадянина, з розпалюванням соціальної, расової, національної та релігійної
ворожнечі і здійсненням у зв’язку з нею актів насильства і вандалізму,
з приниженням національної гідності, зі спробами насильницької зміни
конституційного устрою та підриву державної цілісності країни”2. Ці
принципові положення – надзвичайно важливі, коли йдеться про толерантність журналіста під час виконання ним професійних обов’язків.
Однак не маю морального права не відреагувати на фарисейство московського патріарха Кіріла – одного з авторів книжки “Толерантність”,
1
Сухомлин О. Ю. Толерантність як орієнтир професійної діяльності журналіста в
українській пресі мультикультурного суспільства : автореф. дис. на здобуття наукового
ступеня канд. наук із соц. комунікацій: спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” /
О. Ю. Сухомлин / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2009.
– С. 6.
2
Толерантность / [Мчедлов М. П., Ойзерман Т. И., Кирилл (митрополит) и др.;
Мчедлов М. П.,(общ. ред.)]; Ин-т комплекс. социальных исследований РАН и др. – М. :
Республика, 2004. – C. 15.
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з якої взята вище надрукована цитата. Зовнішню благочестивість Кіріла
розвінчує мовчазна позиція (сумніваюсь, що несвідома!) стосовно антиукраїнської інформаційної та військової агресії Російської Федерації.
Безперечно, діяльність російських журналістів, які маніпулювали
свідомістю російських та українських громадян (і продовжують свою
чорну справу), можна назвати толерантною. Перетворивши мізки своєї
аудиторії на випалену пустелю, що прагне нової дози наркотику ненависті, працівники російських ЗМІ вже й самі багато в чому стали
заручниками сформованого ними колективного путінського монстра,
яким стала помітна частина російського народу. Російський медіаекс
перт Ігор Яковенко наголошує, що “головні безпосередні винуватці й
організатори цієї унікальної війни – російські ЗМІ, які втовкмачили в
голови 90% росіян і частини громадян Південного Сходу України, що
Україну захопили фашисти, від яких її треба терміново рятувати”1.
На цій гібридній війні загинули співробітники ВДТРК Ігор Корнелюк
й Антон Волошин. Цій трагічній події присвячували свої виступи депутати Держдуми і громадські діячі, комуністи й політики. МЗС Росії
прийняв з приводу загибелі співробітників ВДТРК спеціальну заяву.
Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Дунья Міятович заявила: “Це ще
одне жахливе підтвердження того, що недостатньо зусиль докладається
для захисту журналістів, які з ризиком для життя розповідають про
конфлікт в Україні”. Дозволю собі уточнити�������������������������
: �����������������������
не конфлікт, а неоголошена війна Росії проти України.
Загальний зміст усіх виступів: вбивство співробітників ВДТРК –
це не просто вбивство на війні, а злочин проти свободи слова, проти
права людей на інформацію. Поет і перекладач Ігор Караулов написав
в “Известиях”: “Наші очі й вуха – російські журналісти. Україна хоче
виколоти наші очі, і гинуть Корнелюк і Волошин.” Автор “Известий”
наводить ряд�������������������������������������������������������
: �����������������������������������������������������
вбивства Дмитра Холодова, Ганни Політковської і загибель Ігоря Корнелюка та Антона Волошина.
Ігор Яковенко написав в газеті “День”: “Я спеціально подивився
останній репортаж Ігоря Корнелюка перед його загибеллю (Антон Волошин був оператором, і хоча ця професія вкрай важлива, однак зміст
репортажу створює все-таки тележурналіст). Останній текст Корнелюка
і зараз є на сайті “Вестей”, його можна подивитись. Він називається:
“У селищі Щастя карателі вирізали майже все місцеве населення”. У
тексті цей кошмар описано так: “У селищі Щастя зараз відбувається
масова чистка. Знищують мирне населення, вирізують жінок і дітей,
усіх – від 16 до 50 років – вирізують повністю”. Кінець цитати”2.
1
2

Яковенко І. Танці на кістках / І. Яковенко // День. – 2014. – 20–21 черн.
Там само.
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“Текст із таким заголовком і змістом можна вкидати у свідомість
мільйонів громадян воюючих країн – Росії й України – лише в тому
випадку, якщо на тисячу відсотків упевнений, що це правда”,– наголошує І. Яковенко. Звідки цю інформацію про локальний “геноцид” у
межах одного населеного пункту отримав співробітник ВДТРК? Він сам
у тексті вказує джерело. Це бойовик “Луганської народної республіки”
на прізвисько Варан. Але Варан теж не є свідком тотальної різанини.
Як пише сам Корнелюк, бойовик Варан знає про цей кошмар від жінки, яка є сусідкою одного з однополчан Варана. Тобто це інформація з
третіх або четвертих рук. “Це не журналістика. З таким фактчекінгом
можна публікувати репортажі про вторгнення до Луганська батальйону
озброєних до зубів рептилій із Сатурна. Втім, щось схоже російські ЗМІ
публікують регулярно”1, – зазначає І. Яковенко.
Отже, проблема журналістської толерантності виходить за межі
журналістикознавчого дискурсу. Вона охоплює ідеологічні, політичні,
економічні, соціальні, морально-психологічні, національно-громадянські аспекти, які пов’язані з тим, що кожна нація живе не у вакуумі,
а у взаємозалежній сфері діяльності різноманітної світової спільноти,
сфері впливу певного інформаційного середовища і геополітичного простору. “Тим більше про це не можна забувати Україні, якій тільки на
порозі третього тисячоліття вдалось вибороти віками бажану свободу
і приступити до розбудови своєї державної самостійності, – наголосив
професор С.Й. Вовканич. – Нам про це, особливо про зовнішній ін
формаційний вплив, варто пам’ятати ще й тому, що розвинені країни
світової спільноти вступають уже в постінформаційну епоху, де інфор
мація нівелює державні кордони окремих країн і завдяки космічним
і традиційним засобам її передачі, проникає ледве не у кожний дім,
живить або блокує цілісний розвиток національних систем культури і
власних інтелектуальних сил народів, що відроджують свою етнічність
та державність”2.
Інтегрування Української держави в єдине європейське і світове
інформаційне суспільство відбувається на основі Конституції України,
законів України “Про інформацію”, “Про друковані засоби масової
інформації (пресу) в Україні”, “Про телебачення і радіомовлення”,
“Про інформаційні агенства”, “Про рекламу”, засад державної політики
України в галузі національного розвитку і прав людини, міжнародних
договорів та угод, ратифікованих Україною, Загальної декларації прав
людини, загальновизнаних норм і принципів міжнародного права. На
Яковенко І. Танці на кістках / І. Яковенко // День. – 2014. – 20–21 черн.
Вовканич С. Інформація, інтелект, нація / С. Вовканич. – Львів : Місіонер,
1999. – C. 57.
1
2
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процес інтеграції також значно впливають дві світові тенденції, в яких
соціальна інформація відіграє дедалі більшу роль. Про них уже було
зазначено, але нагадаємо: глобалізація інформаційного простору та
національне і духовне відродження народів (народностей). Професор
С.Й. Вовканич наголошує, що процеси інформаційної глобалізації і ренаціоналізації світу діють одночасно і потужно, але, на жаль, не завжди
суголосно і в одному напрямі. У геоінформаційному плані та з позицій
рівнопартнерної діалогічності системи “світ – нація” (чи навпаки) вектори цих процесів не тільки не збігаються, але часто є протилежними
за спрямованістю щодо самоідентифікації та збереження національної
ідентичності народів, що відроджують свої мови, культури, духовні
цінності. На жаль, ця розбіжність не оминула Україну; вона суттєво
впливає на розвиток й утвердження української України. Адже свобода
руху інформації в суспільстві, якість та швидкість творення нових її
різновидів українською мовою є інтегральним показником і водночас
доленосним чинником розвитку української нації.
Однак через засоби масової комунікації “поширюються ще й стереотипи, упередження, цілеспрямовані фальшиві інтерпретації, що – свідомо чи не свідомо – суттєво впливають на уявлення тих, хто користується послугами медіа”1. Проблеми, які пов’язані з толерантною або
інтолерантною інтенцією журналістських матеріалів, мають і глобальні,
і локальні історичні передумови певних культурних і цивілізаційних
непорозумінь, які навіть переростають у військові протистояння. Сухомлин О.Ю. слушно наголошує, що “тиражування професійними комунікаторами високоморальних фактів, подій, явищ лежить у площині
професійної етики журналіста і веде до утвердження у суспільстві переконань щодо необхідності толерантності як основної цінності та засобу
виживання у сучасному світі, тоді як авторська вседозволеність, недбальство абсолютизують у масовій свідомості протест та нетерпимість
як єдиний спосіб досягнення справедливості”2.
Толерантність як демократичний принцип функціонування ЗМІ в
мультикультурному суспільстві є запорукою та механізмом формування
такого інформаційного поля, яке б культивувало в людині �����������
та суспільстві апріорну настанову на самоконтроль, самообмеження, злагоду та
партнерство. За таких умов терпимості і виникає емоційна мобілізація
Роттер Г. Свобода слова та цивілізація: діалог між культурами / Г. Роттер //
Deutschland – Німеччина. – Франкфурт-на-Майні: Cоцієтес-Ферляг. – 2000. – № 1. –
С. 52.
2
Сухомлин О. Ю. Толерантність як орієнтир професійної діяльності журналіста в українській пресі мультикультурного суспільства : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня
канд. наук із соц. комунікацій: спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики” / О.�������
 ������
Ю.����
 ���
Сухомлин / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2009. – С. 1.
1
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на міжкультурну, міжцивілізаційну злагоду, порозуміння, взаємосприймання, врахування інтересів різних субстанцій у межах як однієї держави, так і в європейському та світовому масштабах.
У Європі триває багато дискусій про збереження і розвиток мови,
культури, утвердження національної ідентичності. “Етнічна структурованість людства породжує відповідну структурованість культури, і
навпаки, культурна цілісність етносів підтримує саме збереження етносів як культурних одиниць антропосфери, – стверджував Анатолій
Свідзинський. – Втрата етносом своєї культури спричиняється до його
розчинення в інших етносах”1. Тому кожний етнос, народ, нація шукає
ефективних шляхів етнокультурного самозбереження, розвитку, адже
розмаїття етносів та їхніх культур збагачує людство і є коштовним
дарунком творчих сил світу.
Володимир Янів у праці “Нариси до історії української етнопсихології” називає культурою органічну цілісність об’єктивізованих від
людини витворів, які залежать від її духовності. У культурі все плинне,
в ній немає і не може бути повної завершеності, усталеності. Разом із
тяжінням до традиціоналізму культура водночас прагне до оновлення,
до породження нових форм і структур. Ця вічно рухлива динамічна
картина аж ніяк не спростовує важливої ролі традицій, духовної спадкоємності, творчих зв’язків між поколіннями. Навпаки, неперервність
процесу є передумовою його ефективності. “Діалог культур на міждержавному рівні передбачає розуміння того, що культура хоча і є феноменом національним, надбанням нації, у той час вона ще й феномен
загальноцивілізаційний, і в цій своїй якості прислужується духовному
розквіту, збагаченню культур інших націй і народів”2, – зазначив доктор
політичних наук А. Чічановський.
Потрібне глибоке усвідомлення кожним: і численними, й 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 й щастя
людям. Людина й 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 відмін1
Свідзинський А. Самооранізація і культура / А. Свідзинський. – К. : Видавництво
імені Олени Теліги, 1999. – C. 32.
2
Чічановський А. Толерантність культур як умова функціонування глобального
інформаційного простору / А. Чічановський // Українська журналістика в контексті
світової: Зб. наук. праць. – К., 2001. – Вип. 5. – C. 94.
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ностей 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 всесвітньо відомий японський філософ, діяч культури,
письменник Дайсаку Ікеда. – Перли не міцніші від діамантів, але від
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”1.
На підставі аналізу різних трактувань терміна “толерантність”*,
“журналістська толерантність” обґрунтовано термін “медіатолерантність” на позначення самостійного феномена, який функціонує на
перетині кількох медіадисциплін, а саме – медіаетики, медіаправа,
медіаетнології. Сухомлин О.Ю. тлумачить медіатолерантність як соціокультурний чинник постійного та цілеспрямованого зусилля на пошук, конструювання й дотримання у мультикультурному суспільстві
психологічної рівноваги засобами масової інформації, терпимість до
думок та опіній різних етно-соціально-політичних прошарків, поглядів
інших людей на підставі чинної світової і вітчизняної етико-правової
медіапрактики2.
Отже, толерантність ЗМІ стосується не тільки самих ЗМІ, того, до
чого виявляється толерантність, а також і тих, на кого націлена інтенція
журналістського матеріалу. Тобто медіатолерантність виходить за межі
двосторонніх відносин терпимості, виростає з діалогу між інакшостями,
залучаючи до проблеми всіх, хто становить аудиторію, навіть ширше,
коли йдеться про резонансну реакцію. Приміром, у статті, теле- чи радіопередачі висвітлюють діяльність культурного центру певної етнічної
1
І. Дайсаку. Наша цивілізація зуміє створити загальносвітову культуру / Ікеда
Дайсаку // Літературна Україна. – 2001. – 16 серп.
*
В українській мові також існують терміни “терпимість”, “коректність”, “політична
коректність”.
2
Сухомлин О. Ю. Толерантність як орієнтир професійної діяльності журналіста
в українській пресі мультикультурного суспільства : автореф. дис. на здобуття наук.
ступення канд. наук із соц. комунікацій: спец. 27.00.04 “Теорія та історія журналістики”/
О. Ю. Сухомлин. – К., 2009. – С. 11.
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групи на території, де більшістю є інша етнічна група. Отже, реалізована
в журналістському творі толерантність стосуватиметься не тільки засобу масової інформації та етнічної групи, про яку йшлося, а й усіх, хто
прочитав, подивився чи прослухав матеріал, а також тих, з ким його
обговорювали, кому переказали. Професор А.А. Чічановський наголосив, що журналістська толерантність як індивідуальна чеснота “стає
доброчинністю колективною, якщо сприяє функціонуванню механізмів
демократії й прийняттю взаємоприйнятних рішень”1.
Декларація принципів толерантності, ухвалена на 28-й сесії Генеральної Асамблеї ООН 16 листопада 1995 р., не тільки дає вичерпного
розуміння поняття толерантності у сучасному світі (у тім числі на державному рівні), його значення для розбудови світового суспільства, а
й розглядає проблему з погляду соціальних аспектів та виховання. У
цій декларації зазначено про особливу роль журналістів у становленні
толерантних стосунків у суспільстві: “Засоби комунікації здатні відігравати конструктивну роль, сприяти вільному, відкритому діалогові
та обговоренню, розповсюджуючи цінності терпимості та роз’яснюючи
небезпеку байдужості стосовно агресивних груп та ідеологій, що сповідують нетерпимість”.
Головним і водночас тонким психологічним інструментом толерантності журналіста і медіатолерантності взагалі є мова. Адже мовна
толерантність журналіста – це вміння виконувати свою професійну
діяльність (у тім числі писати на “гострі” теми, викривати недоліки,
шукати істину), але при цьому утримуватися від розвішування ярликів,
безпідставних узагальнень, образливих висловлювань та звинувачень
без достатніх аргументів та фактів. Крім того, журналіст як фаховий
мовець відповідає за правильність, грамотність своєї мови, адекватність
вибору лексичних засобів тощо. Особлива роль належить ЗМІ у формуванні культури мови соціуму. Адже у побуті мову ЗМІ сприймають як
еталон літературної мови. Відбувається безпосередній вплив культури
мови журналіста на культуру мови суспільства. Звідси випливає культура діалогу і полеміки, повага до іншої (інакшої) позиції, відмова від
ворожості та агресії, мовні моделі неконфліктної, компромісної, позитивної поведінки.
Світовий досвід засвідчує вирішальну роль мовно-культурного чинника у становленні національних держав. Швейцарський політолог Урс
Альтерматт зазначив, що “для багатьох європейців сьогодні набагато
важливішими від релігії є мова і культура, які в європейських націоЧічановський А. Толерантність культур як умова функціонування глобального
інформаційного простору / А. Чічановський // Українська журналістика в контексті
світової: Зб. наук. праць. – К., 2001. – Вип. 5. – С. 90.
1
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нальних державах становлять ключові сфери й принципові розпізнавальні ознаки. Xоча державно-політичні кордони скрізь жодною мірою
не збігаються з культурно-мовними, практика більшості національних
держав орієнтована на те, щоб створити гомогенну мовну культуру на
спільній державній території”1.
У праці “Етнонаціоналізм в Європі”, яку ми процитували, науковець ноголосив: “Зазвичай, національна держава визнає інобуття своїх
громадян тільки в сенсі властивості окремих індивідів, якщо вони своєю особливою культурою не загрожують офіційній культурі держави.
Більшість, що трактує себе як так звану “державотворчу націю” або як
“титульну” націю, вимагає, щоб меншини використовували мову домінантної народності, принаймні публічно”2. Вважаю, що цю важливу,
громадянську позицію Урса Альтерматта доцільно брати до уваги у
мовно-культурній політиці України.
Ключову роль мови в утворенні національних держав підтверджує
абсолютне переважання у Європі країн, об’єднаних однією загальнонаціональною мовою. З 47 європейських країн (якщо враховувати Росію, Закавказзя і Туреччину) своя національна мова є державною (або
офіційною) у 41 країні, тобто у 85% від загальної кількості. “Функціо
нування в одній країні двох офіційно закріплених мов, порушуючи
мовно-культурну єдність її мешканців, стає джерелом постійного конфлікту між двома різномовними частинами населення, перетворюється
на дестабілізуючий фактор суспільного життя”3, – стверджує професор
Лариса Масенко. На жаль, більшість людей не замислюється над природою міжмовних конфліктів, що пояснюють передусім впливом тривалої комуністичної пропаганди фальшивої тези про “гармонійність”
російсько-української двомовності. Ця псевдонаукова теорія виконувала
роль демагогічного прикриття реальної більшовицької практики витіснення української мови і культури з усіх сфер суспільного життя, що
було продовженням імперського проекту створення “великої російсткої
нації” шляхом влиття українців і білорусів у єдиний російський народ.
Розглядаючи проблему російщення у дисертації “Зміни національного складу та мовної структури населення України за 1959–1989 рр.”,
Володимир Скляр зосередився на трьох аспектах:
1. Російщення як кінцева мета царського і радянського керівництва,
тобто повне і незворотне поглинання Росією України, перетворення її
у провінцію, адміністративно-територіальну одиницю, а українців – на
Альтерматт У. Этнонационализм в Европе / У. Альтерматт. – М., 2000. – С. 127.
Там само. – С. 125.
3
Масенко Л. (У)мовна (У)країна: популярне видання / Л. Масенко. – К. : Темпора,
2007. – С. 11.
1
2
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росіян за мовою та національною самосвідомістю українського етнічного
походження.
2. Російщення як політика царського, а згодом – і радянського
режимів, спрямована на досягнення цієї мети, що знайшла своє втілення у масовому заселенні росіянами українських земель та виселенні
українців за межі своєї історичної Батьківщини і в процесах мовної та
етнічної їхньої асиміляції, що особливо активно розгорнулися у 70–
80-ті рр. ХХ ст. Масштаби російської міграції в Україну у 1959–1989 рр.
значно зросли порівняно з довоєнним періодом та часами Російської
імперії. За цей час більша частина загального приросту росіян припадала на механічний приріст. Природна асиміляція відбувається там, де
корінна більшість поступово поглинає зайшлу меншість. Українці ж є
автохтонами на своїх етнічних землях, і до того ж становили не меншість, а більшість серед населення, тому їхню асиміляцію (російщення)
в Україні природною вважати не можна. Російщення українців на їхніх
етнічних землях було явищем не природної, а штучної асиміляції. У
результаті реалізації політики російщення України українці, по суті,
опинилися у становищі національної меншини, чисельно не будучи нею.
Найважливішу роль у пришвидшенні чи гальмуванні мовної й етнічної асиміляції відіграє соціальний престиж тієї чи іншої мови. Її статус
у суспільстві визначається політикою держави. За комуністичного режиму, хоча формальної заборони не було, створювалися несприятливі
умови для нормального функціонування української мови, для вільного
розвитку національної самосвідомості українців. Російська мова отримала статус державної в Україні, а українську мову упосліджували.
Відбулося витіснення української мови з вищої школи та шкільництва,
особливо у містах. У 1988–1989 рр. більша частина школярів (51,8%о)
навчалася у російських школах, з 1959 р. українська мова не була
обов’язковим шкільним предметом.
3. Політика російщення знайшла своє втілення у системі заходів,
зокрема, у репресивних, спрямованих не лише на витіснення української мови та обмеження української культури, а й на створення серед
українців відчуття мовної меншовартості, національного нігілізму, коли
протиприродне відречення від рідної мови видавалося за “добровільне”,
“прогресивне” історичне явище.
Темпи зростання чисельності українців зазнали значного скорочення, особливо у 70–80-ті рр. Вони суттєво поступалися темпам приросту всього населення України, водночас темпи приросту росіян були
майже в чотири рази вищими, ніж українців, відповідно, 60% та 16%.
Зберігалася значна територіальна диференціація у динаміці чисельності українців, у семи центральних та північних областях відбувалося
навіть деяке зменшення їхньої кількості. Питома вага українців у
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загальному прирості населення була значно меншою, ніж їхня частка
серед усього населення України. Навпаки, росіяни вже становили у
70–80-ті рр. абсолютну більшість у прирості всього населення України.
За 1959–1989 рр. загальна чисельність населення Донецько-Придніпровського та Південного регіонів зростала головно завдяки російській
національній меншині. За тридцять років значно знизилася частка
українців серед усього населення України загалом, а також у 17 з
25 областей натомість частка росіян зросла, особливо високою вона була
у східних та південних областях. У цих областях намітилася тенденція
перетворення росіян з національної меншини у більшість населення
не завдяки природним чинникам, а механічному приросту та етнічній
асиміляції інших народів.
Порівняльний аналіз змін чисельності українськомовних та російськомовних українців дав підставу Володимирові Скляру дослідити
деякі тенденції, що не могли бути виявлені без такого поділу, особливо
це стосується вивчення процесів мовної асиміляції у середовищі корінної
нації. Темпи приросту українськомовних українців (9%) суттєво поступалися зростанню російськомовних українців (120%), при цьому в
70–80-ті рр. була перевага й в абсолютних показниках. Унаслідок цього
в ті роки загальна чисельність корінної нації збільшувалася зазвичай
завдяки російськомовним. Ця тенденція простежується у всіх трьох
регіонах, а в одному з них – Донецько-Придніпровському – відбулося
навіть зменшення кількості українців, що зберегли рідну мову. У цьому
регіоні весь приріст чисельності українців був досягнутий лише завдяки
російськомовним.
Серед українців посилилася мовна асиміляція, невпинно зростала
частка російськомовних і, відповідно, скорочувалася частка українськомовних, особливо на Півдні та Сході. На підставі аналізу статистичних
матеріалів В. Скляр виявив таку закономірність: рівень мовної асиміляції українців прямо залежав від загальної чисельності росіян у тій
чи іншій області. За аналізом статистичних матеріалів з’ясовано, що за
досліджуваний період, особливо у 70–80-ті рр., не росіяни, а українці
штучно опинилися у становищі національної меншини на своїй землі.
Загалом в Україні темпи приросту чисельності російськомовного
населення у 1959–1989 рр. були значно вищими (66,12%), ніж українськомовного (8,87%). До того ж перевага простежувалась не лише
у відносних, а й в абсолютних показниках. Зокрема, російськомовне
населення збільшилося за 30 років на 6 млн 726,2 тис. осіб., а українськомовне – лише на 2 млн 709,6 тис. осіб. За цей час серед загального
приросту всього населення України російськомовні становили 70,19%, а
українськомовні – лише 28,26%. У Донецько-Придніпровському регіоні
відбувалося навіть скорочення загального кількості українськомовних,
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особливо в 70–80-ті рр. Тобто загальна кількість населення цього регіону
зростала винятково завдяки російськомовним.
Унаслідок того, що темпам приросту російськомовних збільшувалися,
змінилася питома вага українськомовних серед усього населення України
у бік зменшення. Зокрема, ця частка скоротилася з 73,00% у 1959 р.
до 64,67% – у 1989 р. Скорочення відбулося в усіх трьох регіонах.
Особливо активно цей процес відбувався в Донецько-Придніпровському
та Південному регіонах. На відміну від українськомовного населення,
частка російськомовних неухильно збільшувалась. Загалом по Україні
російськомовні становили в 1959 р. менше чверті (24,30%) від загальної
чисельності всього населення, а в 1989 р. – майже третину (32,84%). Таке
зростання простежувалося у всіх без винятку регіонах. У Південному
регіоні російськомовні, починаючи з 1979 р., вже становили абсолютну
більшість серед населення. У 1989 р. російськомовне населення вже
становило абсолютну більшість серед населення Кримської, Донецької,
Луганської областей, а також відносну більшість Одеської. У Харківській
та Запорізькій областях його чисельність наблизилася до рівня 50%.
Завдяки тому, що значна частина українців унаслідок російщення
втратила рідну мову, а процеси мовної українізації національних меншин не набули суттєвого поширення, частка етнічних українців серед
населення України була значно вищою за частку українськомовного
населення. Зокрема, в 1989 р. загалом серед населення України етнічні
українці становили 72,73% від загальної кількості, а українськомовні
– 64,67%, хоча ще в 1959 р. ці показники дорівнювали, відповідно,
76,81% та 73,00%. На відміну від співвідношення часток етнічних українців та українськомовного населення, коли перевага була на користь
українців, питома вага росіян за етнічним походженням була значно
меншою, ніж частка росіян за мовою серед загальної чисельності населення України. Етнічні росіяни становили в 1989 р. менше чверті
всього населення – 22,07%, а російськомовні – майже третину – 32,84%,
хоча ще в 1959 р. частка як перших, так і других була значно меншою
– відповідно, 16,94% та 24,30%.
“Зміни національного складу та мовної структури населення України
відбувалися на користь росіян та російськомовного населення і не були
сприятливі для українців та українськомовного населення. У результаті
російщення українська нація опинилася на межі, за якою могли розпочатися незворотні процеси мовної та етнічної асиміляції, що вели до перетворення її у національну меншину на своїй історичній батьківщині”1,
– підсумував результати наукового дослідження Володимир Скляр.
Скляр В. Зміни національного складу та мовної структури населення України
за 1959 – 1989 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук /
В. М. Скляр; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – 17 c.
1

Толерантність у професійній діяльності журналіста

141

Масована інвазія російськомовного маскульту в Україну перекрила
найефективніший шлях оздоровлення мовної ситуації і з кожним днем
розширює “ту величезну прірву, яка існує між історично виробленою,
досконалою літературною формою української мови та її живою щоденною реалізацією”1. Отже, головним завданням нашої мовно-культурної
політики має стати якнайширша популяризація через засоби масової
інформації української культури і державне сприяння розвиткові усіх
її форм. Серед трьох основних сфер спілкування, які виокремлює соціологія, – родинно-побутова, професійна і сфера масової культури. “Саме
сфера масової культури надається до порівняно швидкої українізації і
використання її у функції ефективного засобу активації і поширення
усно-розмовних форм побутування мови, оскільки вона найтісніше
пов’язана з урбаністичною мовною стихією”2.
Водночас активними носіями української мови, творцями її престижності повинні бути державні службовці. У Німеччині не дозволяють в’їзд німців з інших країн, якщо вони не володіють німецькою.
В Ізраїлі нове життя починають з вивчення івриту. В Україні – навпаки, ігнорують українську мову, надають перевагу іноземній. На
жаль, часто можна почути й таке: “Я розумію українську мову – мені
достатньо”. Пасивне володіння мовою (це – не говоріння, це – слухання) – дуже небезпечне явище. “Якщо після творців приходять люди
байдужі, то значить, що мову буде втрачено, – за ними буде покоління,
що вже не говоритиме мовою зовсім, – наголосила професор, дійсний
член Академії педагогічних наук Любов Мацько. – Пасивне володіння
мовою – небезпечна тенденція. Багато людей вирішило, що їм досить
розуміти мову і при потребі кинути українською кілька фраз. Та коли
потрібно викласти якусь думку, то така людина просить вибачення і
переходить на якусь іншу мову. Цьому сприяє тенденція, що, мовляв,
зараз для нормального існування досить вивчати мову тільки ділову.
Це, з одного боку, погано відіб’ється на самій мові, бо це її спрощує і
створює враження такого собі канцеляриту, який швидко набридне,
знеціниться і сам собою зів’яне. До того ж, це виключно “службове”
використання мови не розвиває мовну особистість. Це сковує людину
і навіть примітивізує”3.
1
Тарновецька-Ткач Л. Стилістика офіційного та товариського спілкування в епістолярних текстах і сучасні потреби розмовного стилю української мови / Л. ТарновецькаТкач, І. Шепетюк // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 52–53:
Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 1999. – С. 101.
2
Масенко Л. Державна мова в соціокультурному контексті / Л.Масенко // Розбудова
держави. – 2001. № 1/6. – С. 82.
3
Цит. за: Сингаївська М. Про мову без політики / М. Сингаївська // Українське
Слово. – 2000. – 13 січ.
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Ми є свідками й учасниками найсуттєвіших змін, які відбуваються
в усному мовленні і публіцистичному стилі української мови, де ідеологічна одноманітність змінилася плюралістичним багатоголоссям.
Мова засобів масової інформації сьогодні набуває ознак окремого інформаційного стилю. Причиною цього є можливість вільно висловлювати
свої думки без страху за політичні наслідки, що суттєво вплинуло на
розвиток живого українського мовлення і на мову ЗМІ, які миттєво
відображають найсвіжіші новації у мовленні. З одного боку, це добре,
бо свідчить про те, що преса, радіо, телебачення стали відкритими,
динамічними, а з іншого – це часом мало керована і необдумана гонитва журналістів за “оживляжем” свого викладу. На міжнародній
конференції “Мовна ситуація у слов’янських країнах після повороту”,
яка відбулася наприкінці 1999 р. у Гельдельбурзі, доповідачі сходилися на думці, що нині у слов’янських країнах на зміни літературних
норм національних мов більше впливають не мовознавці-дослідники,
а журналісти, – сьогодні саме вони “формують” сучасні мовні норми.
Однак значна частина працівників приватних телерадіоорганізацій
не має професійної освіти, належного досвіду журналістської, редакторської, режисерської роботи, не володіє літературною українською
мовою. Відчувається різке зниження загальної та мовної культури,
порушення граматичних і лексичних норм, які забезпечують правильність, точність, образність і художню цінність мови. Радіослухачі й
телеглядачі у своїх листах, розповідях з тривогою зазначають, що багато теле- і радіопрограм насичені жаргонними і вульгарними словами,
культивують суржик. Це призводить до зниження мовної та загальної
культури людей, особливо підлітків, молоді.
Осмислюючи сутність, природу та особливості мовленнєвої комунікації, минулий та сучасний стан культурно-мовленнєвої ситуації, комунікативні права та обов’язки носіїв, вчені зафіксували такі види мовленнєвої
агресії: активна пряма, активна непряма, пасивна пряма і пасивна
непряма. На підставі аналізу газетно-журнальних матеріалів, теле- і радіопередач, інтернет-сайтів окреслено мовні засоби агресії: актуалізація
мовленнєвих штампів сталінської епохи, розвішування (наклеювання)
ярликів, використання постійних негативних епітетів, активний пошук
ворога у контекстах, пов’язаних з подіями воєнного часу, пряма образа
з використанням оцінної лексики або прихованого порівняння, написання імен опонентів з малої літери тощо. Викликає фрустацію у читачів,
глядачів, слухачів і провокує дезінтеграцію суспільства лайка, грубість,
кичливість викладу матеріалу. Комунікативний конфлікт може бути
спровокований орієнтацією аудиторії на низинні інтереси, ідеологічними,
опозиційними поглядами мовця та ін. Уважно прочитавши такий текст,
можна виділити кілька видів мовленнєвої агресії.
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Радянська історіографія завжди подавала Переяславський акт (1654)
як велике благо для України, як поштовх до її економічного й культурного розквіту. Яким насправді був той “розквіт”, М. Брайчевський
показав у своїй знаменитій історико-публіцистичній статті “Приєднання чи возз’єднання?”. Він переконливо показав, що ті події з 1654 р.
висвітлювали в царській Росії, а пізніше – в Радянському Союзі неправильно та тенденційно. “Виходило, що протягом багатьох століть
український народ боровся головним чином ... проти власної національної незалежності. Що незалежне існування було величезним злом
для нашого народу. І що, отже, всі ті, хто кликали його на боротьбу за
національну незалежність, були ... найлютішими ворогами українського
народу. Всі конкретні явища в історії України – події, тенденції, діяльність окремих осіб і самі ці особи – все оцінювалося під кутом зору
не класової, соціальної суті, а з їхньої позиції щодо Росії. Якщо хтось
обстоював ідею “возз’єднання” – здобував позитивну оцінку, незалежно
від усіх інших умов; той же, хто брав цю ідею під сумнів або (боронь
Боже!) брав участь у визвольній антиросійській, антицарській боротьбі, – одержував ярлик “мерзенного зрадника”, “ворожого ставленика”
і “найлютішого ворога”, – знов же незалежно від своєї класової позиції
та соціяльної програми”1.
В “Історії Української РСР” (т. 1), яка вийшла у світ 1953 р., найвизначніших діячів української історії від середини XVII ст. до початку
XVIII ст. оцінювали так:
Іван Виговський – “підлий зрадник”;
Юрій Хмельницький – “нікчемність, маріонетка в руках пропольської групи української феодальної знаті”, а до того ж “турецький
ставленик і людина, яка зрадила інтереси народу”;
Павло Тетеря – “ставленик і слухняний агент польських панів”;
Іван Брюховецький – “демагог”, а за іншими відомостями – “зрадник”;
Петро Дорошенко – “турецький ставленик”, “зрадник”, який прагнув “віддати Україну в рабство одвічним ворогам українського народу –
султанській Туреччині і Кримському ханству”;
Григорій Лісницький і Юрій Немирич – “намагалися відірвати
Україну від Росії і відновити польсько-шляхетське панування”;
Кость Гордієнко – “зрадник” і “демагог”;
Іван Мазепа – “підлий зрадник, що продав Україну іноземним поневолювачам”, який “зобов’язався перетворити Лівобережну Україну
в провінцію польсько-шляхетської держави”, який “допомагав шведам
розоряти і грабувати українські землі”; “ненависний українському народу прихильник шляхетської Польщі” і т. п.
1

Брайчевський М. Вибрані твори / М. Брайчевський. – Нью-Йорк; К., 1999. – С. 498.
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Пилип Орлик та інші мазепинці – “зрадники, агенти шляхетської
Польщі і шведського короля”.
Цей список можна продовжувати. “Серед названих були особи дуже
різні за масштабом та характером своєї діяльності – і справді видатні
діячі, як, наприклад, Петро Дорошенко, і нікчеми, подібні до Брюховецького або Хмельниченка. Різними були їхні програми і прагнення,
– зазначав М. Брайчевський. – Однак у спільну компанію вони потрапили за однією ознакою: всі вони рано чи пізно змушені були виступити
проти Росії”1. Саме це було підставою для промосковських істориків у
виборі дефініцій щодо українських діячів.
У російській свідомості існує своєрідний страх перед каяттям, перед
визнанням своєї вини, що взагалі-то дивно для народу, який вважає
себе християнським. Натомість значно розвинений рефлекс звинувачення інших, яких лише зрідка сприймають як рівних з росіянами у
своїх почуттях, переживаннях і стражданнях. Це особливо проявилося
в останніх виступах Олександра Солженіцина, де глибоке співчуття і
співпереживання з росіянами поєднувалося з абсолютно глухою байдужістю до внутрішнього духовного світу неросіян, до їхнього болю,
що письменник сприймав як щось за визначенням несуттєве і не гідне
уваги. Ідея Ф.М. Достоєвського “про всесвітню чуйність” росіян на цьому тлі дедалі більше справляє враження звичайної пропагандистської
ідеологеми, покликаної приховати типовий російський етноцентризм,
шовінізм, пов’язані з нездатністю до каяття, особливо перед “чужими”.
“Бандєровєц” постає у сприйнятті пересічного росіянина на підсвідомому рівні як свого роду “антиідеал” України, як живе втілення
“поганої України” на відміну від ідеалу доброї України-Малоросії, що
перебуває під цілковитим політичним і духовним контролем Москви,
незалежно від формального статусу чи то провінції Росії, чи то протекторату її, чи то “самостійної” держави, рівень самостійності котрої
визначається тією-таки Москвою”2, – влучно зазначив Ігор Лосєв.
Олег Гринів у науково-публіцистичнрму виданні “Імператив Володимира Мономаха” наголосив, що політик-реаліст Степан Бандера не лише
осуджував імперіалізм, який репрезентувала більшовицька Москва, а
й “ніби імперіалізм” Польщі, Румунії, Угорщини, Чехословаччини на
українських землях у міжвоєнний період. Він також чітко висловив
своє ставлення до національних меншин після відродження Української
держави. Росіянам, які підтвердили “повну лояльність супроти України
і її національної боротьби”, на переконання С. Бандери, “треба запевниБрайчевський М. Вибрані твори / М. Брайчевський. – Нью-Йорк; К., 1999. – С. 499.
Лосєв І. Явище “бандерофобії” в російській свідомості / І. Лосєв // Кримська
світлиця. – 2001. – 9 листоп.
1
2
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ти і забезпечити повну і всебічну рівноправність у всіх громадянських
правах та повну свободу їхнього національного розвитку, відповідно до
міжнародних вимог щодо національних меншин. Це саме стосується
інших національних груп в Україні”1.
Позиція Степана Бандери ще раз підтвердила одну з визначальних
рис українців – толерантне ставлення до інших народів, які живуть на
українській землі. Про це також яскраво свідчить чинний закон “Про національні меншини в Україні”, ухвалений у добу державної незалежності,
яким сповна застережено мовні права меншин і який відповідає внутрішнім потребам країни. Міжнародна спільнота визнала цей закон одним з
найкращих і найдемократичніших у галузі міжнаціональних взаємин.
Ситуація нині така, що захисту етнічної, культурної, мовної та
релігійної самобутності потребує і сам російський народ та його національні (нібито російськомовні) меншини в колишніх радянських республіках. Багато хто з нас, сучасних українських інтелігентів, вивчав
у школі та вищих навчальних закладах російську мову, літературу,
образотворче мистецтво, музику, ознайомлений з російським кіномистецтвом й естрадою. “Мені пощастило слухати лекції відомих російських
філологів і літераторів у Ленінградському університеті, – розповідав
народний депутат України Михайло Косів. – Знаю не лише класику, а
й таке унікальне явище в російській літературі, як творчість письменників-шістдесятників, яких назвали “деревенщики” (Распутін, Астаф’єв,
Бєлов та ін.). У кожному їхньому творі – біль за знищені традиції, історичну пам’ять, самобутню духовну культуру російської нації, і коли
на вулицях Львова, в наших кафе й автобусах чую російськомовний
шлягер “Убілі негра сукі, замачілі” або “Все мы, бабы, стєрвы”, мені,
українцеві, хочеться захищати не лише українське середовище нашого
княжого міста від цього нахабного паскудства, хочеться, аби й російська
культура очистилася від цієї скверни. Скептики можуть заперечити:
вулично-пісенна вульгарність – неодмінний атрибут побуту кожного
народу і її доводиться терпіти. В такому разі нехай росіяни тримають
собі своє паскудство для себе, у нас і свого вистачить”2.
Віктор Распутін стверджував: “Якби Пушкін виховувався не на
піснях Орини Родіонівни, а відомих сучасних російськомовних співаків
(і співачок), з нього виріс би не Пушкін, а Дантес”. Хто може заперечити, що наймасовіша сучасна російська субкультура, себто естрада,
телесеріали, газетна публіцистика, ба, навіть театр і література, не є
традиційно російськими, хоч і звучать російською мовою?
Бандера С. Перспективи Української Революції. Репринт. вид. / С. Бандера. –
Дрогобич : Відродження, 1998. – С. 593.
2
Косів М. Народ і мова / М. Косів // Голос України. – 2000. – 21 верес.
1
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Галина Пустовар із Полтави зіставила основні тенденції, які характе
ризують стан головних культурних напрямів останнього десятиліття в
Росії та Україні.
У кіно і відео Росії основний сюжет – бандити, які стають депутатами, й депутати, які стають бандитами. Генпрокуратура і мафія, мафія в
Генпрокуратурі. Корупція і злочинний бізнес. Одинокі месники-кілери.
Дещо загальмовані співробітники національної безпеки. Мільйонери і
бомжі. Погано прихований або й демонстративний шовінізм. Ірреальність сюжету, багатослів’я і безвихідь. Усе це присмачено безкінечними
пиятиками і перелюбами (для наближення до життя).
В Україні – грандіозні ідеї, затиснуті у фінансові рамки, звідки
розбіжність змісту й форми (“Роксолана”, “Чорна рада”). Суміш героїчного, художнього і психологічного (“Вишневі ночі”, “Хочу зробити
зізнання”, “Гріх”). Поетика й містика, своєрідний потік свідомості у
кіно (“Острів любові”, “Голос трави”, “Конотопська відьма”, “Фучжоу”).
Потяг до асоціацій, фольклору та історичності. Фінансова неспроможність штовхає до участі в різноманітних спільних проектах, кінцевий
продукт яких, попри достойну рекламу, не є вітчизняним по суті і великої художньої цінності не має (“День народження Буржуя”).
Естрадна музика в Росії: потяг до реміксування, криза жанру. Примітивізм музики і тексту (“Мальчики-мальчишки снимут штанишки,
девочки-девченки скажут нельзя / За монетку, за таблеточку сняли
нашу малолеточку / Забирай меня скорей, увози за сто морей, и целуй
меня везде, я ведь взрослая уже / О любви давно спеты все слова, вот
поэтому я пою лала-лала-лала”). Вульгарність, ресторанщина й блатна
романтика, тенденція “одноденства”1.
“Ситуація з українською культурою дуже загрозлива. Спостерігається якийсь брак сильної волі. Бракує віри у власні сили в змаганні за
майбутність українського народу, за молодь, – підкреслює Володимир
Луців з Лондона. – Не можна дозволити, щоб російська естрада так
одурманювала молоде покоління, ставала пануючою в нашій державі.
Бо загрожує українському державотворчому процесові”2. Вболіванням
за національну пісню пройнята стаття відомого композитора, народного
артиста України Віталія Кирейка “Культурна (?) агресія”, яка опублікована у газеті “Вечірній Київ” 16 жовтня 1998 р. Кирейко В. наголошував, що злоякісна пухлина масової культури повально витісняє як
високу професійну, так і народну пісню. По радіо й телебаченню від
1
Пустовар Г. Культура для нас / Г. Пустовар // Українське Слово. – 2001. –
19–25 лип.
2
Луців В. Поширюється русифікація естрадної музики в Україні / В. Луців //
Українська думка. – 1999. – 23 груд.
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ранку до вечора звучить, гримить, тріщить так звана рок- та поп-музика
з помпезними оголошеннями про всілякі “шлягери” та “хіт-паради”.
Все це здебільшого позбавлене мелодичного начала, краси і поезії музичної мови (зміни акордів там, до речі, немає взагалі). Та й чи здатні
ту поезію, без якої неможливе будь-яке мистецтво, творити безголосі співаки-мікрофоноковтальники та подібні їм “зірки”, “суперзірки”
естради, кількість яких стала множитися мало не щодня?
Вслухаймося тільки в ту беззмістовну, монотонну й невиразну звукову канву, де кожна нота супроводжується барабанним стукотом, у ту
так звану поезію типу “приходь до мене, коли матері вдома не буде” (це
про сучасних “дєвочек”). Саме такі пісні іменують у радіопередачах як
“пісні року” (!), хоча їх ніхто і ніде не співає. Цей пісенний “модерн”
рекламується як “розквіт української пісні”, “осучаснення” естрадної
пісні на противагу застарілому фольклору з його шароварами та гопаками. “Я не виступаю проти естрадної музики, проте вона обов’язково має
бути такою ж високохудожньою, як і музика “серйозна”. Адже відомі
у нас оперні співаки мають у своєму репертуарі поряд з аріями, романсами, народними піснями й пісні естрадні. Хіба ж ми не маємо таких
видатних майстрів естрадних пісень, як Платон Майборода, Олександр
Білаш, Анатолій Кос-Анатольський, Володимир Івасюк, Ігор Білозір та
ряд інших авторів? На мою думку, більшість нових естрадних пісень
за своїм змістом, несмаком, манерою співу (крик, шептання, стогон)
виглядає, немов глузування, глумління над музичним мистецтвом, –
стверджує В. Кирейко. – Не може не викликати огиду і навіть певний
страх недавній телевиступ естрадної групи “Жаба в дирижаблі” (до
речі – російськомовна). І знову верещання в мікрофон, малопристойні
вихиляси співачок– “зірок”. Кульмінацією цього видовища (вибачайте –
шоу) стало стрибання у воду, плескання і продовження співу у воді (не
випускаючи з рота мікрофона) знавіснілої, безсоромної естрадної, очевидно, знаменитості”1. Для такого штибу “мистецтва” знаходяться меценати, влаштовують міжнародні фестивалі та конкурси (“Слов’янський
базар”, “Таврійські ігри” і т. п.). Та й цього, виявляється, недостатньо:
вже влаштовують дитячі студії рок-музики, музичною продукцією якої
отруюються наші діти. Небезпеку від такого напряму в нашій культурі
перебільшити вельми важко.
Український пісенний фольклор своєю чистотою і правдою невмирущий, він стоїть набагато вище від модних шлягерів, якими нині захоплюється значна частина молоді. Талановитий композитор, педагог,
музично-громадський діяч К. Стеценко наголошував: сила народної пісні
ще й у тому, що вона може повернути до нас тих, хто втратив свою
національність. Тому українська пісня повинна бути одним з могутніх
1

Кирейко В. Культурна (?) агресія / В. Кирейко // Вечірній Київ. – 1998. – 16 жовт.
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чинників національного відродження і виховання нашого народу. “Нам
треба націоналізувати наш народ, самих себе, – закликав К. Стеценко,
– бо чоловік, який існує поза межами національної стихії, – є мара,
привид; бо народ, що не мислить себе живим членом в сім’ї людності,
не нація. Без народного характеру, без національного обличчя і всяка
держава не є живий організм, а – механічний верстат”1.
Розвиток пісенної культури та виховання повноцінної особистості
має бути тісно пов’язаний з утвердженням у суспільстві національної
гідності, патріотизму, високої моралі. Соціальна психологія свідчить,
що духовне підґрунтя людини закладається до десятилітнього віку, а
далі розвивається, утверджується. Однак духовна основа може бути
різною, навіть діаметрально протилежною. Тому молоді душі і серця
треба берегти від впливу низькопробного, примітивного, вульгарного,
чужомовного, масового естрадного вереску. Потрібно пропагувати мистецтво високе, одухотворююче, чисте, правдиве, яке підносить національний дух, утверджує височінь помислів. Вчитаймося, вслухаймося,
проймімося творчим злетом Євгена Гуцала:
Вечеряли – з солов’ями,
спали – з солов’ями,
зоставалися до ранку
солов’ї із нами.
Зоставалися до ранку,
усю ніч співали
і, на груди сідаючи,
в губи цілували.
І, на груди сідаючи,
в губи цілували,
а ми до них усміхались
і їх обіймали.
Пригортали їхню пісню
до грудей безсонну,
таку щиру, довірливу,
таку безборонну.
Ніч минула, зійшло сонце,
солов’їв не стало,
Наче всю ніч поміж нами
вони й не літали.
Наче вони й не літали,
нас не цілували,
наче ми їм не всміхались,
їх не цілували.
1

Україна. – 1989. – № 34. – C. 7.
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Ти, здивована, дивуєш
дивними словами:
– Вечеряли – з солов’ями,
спали з солов’ями...
Я, здивований, дивую
дивними словами:
Зоставалися до ранку
солов’ї із нами...

Правда, вражаюче������������������������������������������������
?! Як
���������������������������������������������
можна “просто – не просто” сказати про вічно трепетне почуття – любов. Немає тут так званих “засобів” (метафор,
порівнянь, епітетів), які ми звикли вишукувати в критичних аналізах
чи на уроках літератури. “Однак за своєю художньою силою цей твір,
– стверджує учитель, письменник Василь Латанський, – належить
до вершин мистецтва, як і, приміром (не боюсь такого порівняння!),
ліричний шедевр Т. Шевченка, без отих так званих засобів, – “Садок
вишневий коло хати”1.
Отже, мовна толерантність журналіста, як і медіатолерантність ЗМІ,
сприяє і зумовлює появу в газетно-журнальному матеріалі, теле- чи радіопередачі толерантних елементів. Інтолерантні елементи втілюються
в матеріалах мовленнєвою агресією журналіста. Правда, важко однозначно стверджувати про толерантний чи інтолерантний потенціал газетно-журнального матеріалу, теле- чи радіопередачі. Тому поділяють
журналістські матеріали на толерантні, змішані, нейтральні, конфліктні2. Сухомлин О.Ю. розробила методику маркування текстів та
елементів медіатексту за наявністю толерантної/інтолерантної інтенції.
За результатами дослідження можна визначити найпопулярніші форми
подачі толерантної чи інтолерантної інформації, а також простежити
способи втілення толерантності та інтолерантності в журналістському
матеріалі на рівні змісту.
У площині форми для матеріалів толерантних і для публікацій
інтолерантного характеру застосовують такий перелік критеріїв: специ������
фічне коментування у формі прямої авторської оцінки, що може бути
каталізатором конфлікту, або, навпаки, – вносити позитивне бачення
ситуації чи проблеми; специфічне коментування у формі тонованого
опису, що надає матеріалу або позитивного, або негативного спрямування, тобто ненав’язливе формування в аудиторії певного ставлення
Латанський В. Запало в душу ... / В. Латанський // Літературна Україна. –
2002. – 27 черв.
2
Малькова В. К. Этничность и толерантность в средствах массовой информации
: опыт исследования современной российской прессы : дис. ... на соикание ученой
степени д-ра. ист. наук : 07.00.07 / В. К. Малькова. Ин-т этнологии и антропологии РАН
им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – М., 2006. – 418 с.
1
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до проблеми; використання пояснювальних схем, що мають на меті запропонувати аудиторії певну логіку розуміння й тлумачення проблеми;
використання демонстраційних моделей у межах описуваного явища,
які, на думку журналіста, є єдино правильними.
У площині змісту ����������������������������������������������
для характеристики ���������������������������
толерантних матеріалів критеріями є: пропагування рівноправ’я, взаємоповаги та доброзичливості;
обґрунтований і багатосторонній аналіз конфліктної ситуації; неупереджене коментування, що ґрунтується на принципах збереження і розвитку культурної самобутності; заохочення солідарності та співпраці у
вирішенні спільних проблем; формування позитивного іміджу та позиції
у ставленні до описуваних фактів чи явищ.
Для характеристики інтолерантності застосовують такі критерії:
оперування стереотипами; образа честі та гідності, національних чи релігійних почуттів; перенесення негативного факту на весь етнос; пошук
ворога (перенесення провини за негаразди та соціальні проблеми на ту
чи іншу групу, особу); переслідування, погрози, залякування; прояви
ксенофобії у вигляді етнофобій; шовінізм, фашизм, рашизм, імперіалізм; неповажливе ставлення до релійних та культурних символів.
У площині форми і змісту матеріал може бути відзначеним як
такий, що відповідає одному або кільком критеріям, адже в����������
�����������
цьому аспекті можна трактувати отримані результати у кількісному показнику
поширеності таких явищ та надання переваги тому чи іншому способу
трансляції толерантної інтенції кожним окремим виданням.
Під час опанування теми “Психологія толерантності у професійній
діяльності журналіста” студенти виконують контентно-аналітичне дослідження, за розробленим О.Ю. Сухомлин формуляром, у якому так званими
маркерами толерантності є основні способи появи толерантних та інтолерантних елемантів у газетно-журнальних текстах, теле- чи радіопередачах
та інтернет-виданнях у площині як змісту, так і форми подачі матеріалів.

Методика
виконання завдання щодо виявлення толерантних
та інтолерантних елементів у газетно-журнальних текстах,
теле- і радіопередачах та інтернет-виданнях для студентів,
які вивчають дисципліну “Психологія мас-медіа”.
Завдання відбувається в таких аспектах:
• за допомогою розробленої анкети маркерів толерантності методом
контент-аналізу виявити та зафіксувати конкретні випадки появи толерантної та інтолерантної інтенції у газетних матеріалах,
теле- і радіопередачах, інтернет-виданнях;
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• виявити кількість журналістських матеріалів, присвячених проблемам медіатолерантності;
• за допомогою статистичних методів на підставі емпіричних даних
з’ясувати нерівномірність розподілу медіатолерантності у різних
ЗМІ, а також виявити закономірний зв’язок такої нерівномірності;
• дослідити найпопулярніші спроби реалізації медіатолерантності
у газетних матеріалах, теле- і радіопередачах, інтернет-виданнях
на рівні змісту та форми, а також виявити форми та елементи
змісту, в межах яких найчастіше йдеться про порушення вимог
медіатолерантності.
Матеріали з толерантністю та інтолерантністю класифікувати у двох
різних площинах – у площині змісту (ідейно-тематичний та політикоідеологічний аспект) та площині форми (композиційно-стилістичний та
лексико-семантичний аспект).
У площині форми для характеристики матеріалів толерантного та
інтолерантного характеру може бути застосований такий перелік критеріїв:
1. Специфічне коментування у формі прямої авторської оцінки, що
може бути каталізатором конфлікту, або навпаки, – вносити позитивне бачення ситуації чи проблеми;
2. Специфічне коментування у формі тонованого опису, що надає
матеріалу або позитивного, або негативного спрямування, тобто
нав’язливе формування в аудиторії певного ставлення до проблеми;
3. Використання пояснювальних схем, що мають на меті запропонувати аудиторії певну логіку розуміння й тлумачення проблеми;
4. Використання демонстраційних моделей у межах описуваного
явища, які, на думку журналіста, єдино правильні.
У площині змісту для характеристики толерантних матеріалів критеріями є:
1. Пропагування рівноправ’я, взаємоповаги та доброзичливості;
2. Обґрунтований і всебічний аналіз конфліктної ситуації;
3. Неупереджене коментування, яке ґрунтується на принципах збереження і розвитку культурної самобутності;
4. Заохочення солідарності та співпраці у вирішенні спільних проб
лем;
5. Формування позитивного іміджу та позиції у ставленні до описуваних фактів, подій чи явищ.
Для визначення інтолерантності застосовуємо такі критерії:
1. Оперування стереотипами;
2. Образа честі та гідності людини, національних чи релігійних почуттів;
3. Перенесення негативного факту на весь етнос;
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4. Пошук ворога (перенесення провини за негаразди та соціальні
проблеми на ту чи іншу групу, особу);
5. Переслідування, погрози, залякування;
6. Прояви ксенофобії у вигляді етнофобій;
7. Шовінізм, фашизм, рашизм, нацизм, імперіалізм;
8. Неповажливе ставлення до національних, релігійних та культурних символів.
У площині форми і змісту матеріал може бути означений як такий,
що відповідає одному або кільком критеріям, адже в цьому аспекті
можна трактувати отримані результати у кількісному показнику поширеності таких явищ та надання переваги тому чи іншому способу
трансляції толерантної інтенції кожним окремим виданням, теле- чи
радіоканалом, інтернет-виданням.

Анкета маркерів толерантності
та інтолерантності у засобах масової інформації
Критерії виявлення толерантності у матеріалах за їхнім змістом:
• Пропагування рівноправ’я, взаємоповаги, доброзичливості.
• Всебічний аналіз ситуації.
• Неупереджене коментування.
• Заохочення солідарності, співпраці.
• Формування позитивного образу та позиції.
Критерії виявлення інтолерантності у матеріалах за їхнім змістом:
• Оперування стереотипами, міфами.
• Образа честі, гідності, національних, релігійних почуттів.
• Перенесення негативного факту на весь етнос.
• Залякування, погрози, переслідування.
• Ксенофобія, етнофобія (українофобія, русофобія тощо).
• Шовінізм, фашизм, рашизм, нацизм, імперіалізм, антиукраїнізм.
• Неповага до національних, релігійних, культурних символів.
Критерії виявлення толерантності в матеріалах за формою їхнього
подання:
• Пряма авторська оцінка.
• Тонований опис.
• Пояснювальна схема.
• Демонстраційна модель.
• Насиченість лексики.
Критерії виявлення інтолерантності у матеріалах за формою їхнього подання:
• Пряма авторська оцінка.
• Тонований опис.
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Пояснювальна схема.
Демонстраційна модель.
Насиченість лексики.
Таблиця моніторингу толерантності
та інтолерантності в журналістських матеріалах

Матеріали, що містять
Назва газети, телерадіоорганізації,
толерантну інтенцію
інтернет-видання
Форма (лексико-семантичний Пряма авторська оцінка
та композиційно-стилістичний аспект)
Тонований опис
Пояснювальна схема
Демонстраційна модель
Насиченість лексики
Зміст (політико-ідеологічний, Пропагування рівноправ’я, взаємопоідейно-тематичний аспект)
ваги, доброзичливості
Всебічний аналіз ситуації
Неупереджене коментування
Заохочення солідарності, співпраці
Формування позитивного образу та позиції

Кількість
прикладів

***
Матеріали, що містять
Назва газети, телерадіоорганізації,
інтолерантну інтенцію
інтернет-видання
Форма (лексико-семантичний Пряма авторська оцінка
та композиційно-стилістичний аспект
Тонований опис
Пояснювальна схема
Демонстраційна модель
Насиченість лексики
Зміст (політико-ідеологічний, Оперування стереотипами, міфами
ідейно-тематичний аспект)
Образа честі, гідності, національних,
релігійних почуттів
Перенесення негативного факту на весь
етнос
Залякування, погрози, переслідування
Ксенофобія, етнофобія (українофобія,
русофобія тощо)
Шовінізм, фашизм, рашизм, нацизм,
імперіалізм, антиукраїнізм
Неповага до національних, релігійних,
культурних символів

Кількість
прикладів
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Отримані результати дослідження студенти використали також для
підготовки оглядів-рецензій (2010). Зрозуміло, що їхні творчі доробки не позбавлені недоліків, але важливо, щоби студенти – майбутні
журналісти – усвідомили: у стрімкому потоці світових інформаційних
процесів до національного треба ставитися як до феномену і вічного
джерела творчості, плідність якого є найвищою за умови природної
комфортності національного життєвого середовища – мови, культури,
духовності, звичаїв, традицій. Феномен невмирущості нації міститься в
інформаційному феномені збереження, розвитку, незнищенності українського слова у найширшому його значенні для суспільного розвитку.


Що там, у “чорному ящику”?
Сьогодні український інформаційний простір вражає багатоманітністю,
але, на жаль, не завжди якістю. Багато телерадіопередач, газетних видань здобуває собі популярність на скандалах, трагедіях, апокаліптичних
прогнозах і викривальних розслідуваннях. Попит на таку інформаційну
продукцію зумовлений “перехідним віком” (дорослішанням) українського
суспільства. Після багаторічної інформаційної блокади народ нарешті дорвався до “заборонених плодів”, тому смакує викриття й сенсації “великою
ложкою”, навіть не підозрюючи про їхній шкідливий вплив на психіку.
Скандальними проектами займаються журналісти-ремісники, метою
діяльності яких є швидкі гроші. Саме через таких псевдожурналістів, які,
зневажаючи закон, принципи професійної етики, риються в брудній білизні знаменитостей, вигадують неймовірні факти, сенсації та годують ними
довірливого українського споживача, падає довіра до працівників інформаційної сфери – тих журналістів, які намагаються донести до аудиторії
правдиву, об’єктивну інформацію, роз’яснюють причини та суть актуальних
проблем, показують шляхи їхнього вирішення.
Українське телебачення, залежно від засобів і кінцевої мети, умовно
можна поділити на три основні групи.
Перша група – це програми телевізійних каналів, які працюють на зміцнення та розбудову нашої держави. Правдиво й об’єктивно висвітлюють
факти, події, явища. Ефірну програму складають з урахуванням потреб
аудиторії, для морального й інтелектуального росту суспільства. Дбають
про збереження й утвердження національних цінностей. До них я віднесла
б Перший національний канал, 5-й канал, “НТА”, Львівське обласне������
�����
телебачення. На жаль, проукраїнські телеканали втрачають свою популярність.
На противагу культурі, історії, традиціям виступають блискучі шоу ні про
що. А, можливо, треба сумістити приємне з корисним – робити просвітницько-виховні програми якісно, яскраво, захоплююче? Людей відлякує

Толерантність у професійній діяльності журналіста

155

сірий документалізм, треба давати більше позитиву, плекати національну
гордість, самоповагу.
Друга група – “скандально-мильна” телепродукція. З будь-якої дурниці
зроблять грандіозне шоу. Після скандалу транслють, припустимо 328 серію
телероману, а далі якийсь “дуже документальний” фільм про інопланетян.
Ну, просто очі відірвати неможливо! Реклама триває 15 хв, але обов’язково
треба дочекатися, щоб не пропустити, хто ж стане п’ятим чоловіком Лоліти
Мілявської тощо.
До третьої групи належать матер іали каналів, які вважають про
відними у країні. Тут є все: хороші новини, цікаві ток-шоу, інтелекту
альні та розважальні програми, ексклюзивні проекти, бувають навіть
гарні фільми. Жахливо лише те, що на чолі одного з провідних каналів
держави стоїть особа з антиукраїнськими позиціями. Там вся робота
професійного колективу спрямована на те, щоб маніпулювати свідомістю
мільйонів! Відомо, що будь-який факт у разі потреби можна використати
як на звинувачення, так і на виправдання, залежно від того, наскільки
талановито його інтерпретувати. Цим і користуються найкращі кадри
українського телебачення, які обрали гроші, а не чисту совість. Теле
передача виглядає так: “Ми вам все покажемо, а ви самі вирішуйте, хто
поганий, а хто ще гірший”.
Лідером у третій групі, як на мене, є телеканал “Інтер”, Він, посуті, й
наймасовіший. Найбільше мене “зачаровує” милозвучна російська мова з
уст диктора “Подробностей”. Дуже зворушливо, що “Інтер” дбає про “знедолених і дискримінованих росіян” в Україні! А ще майже з кожного випуску
новин ми можемо дізнатися про останні поїздки Віктора Федоровича Януковича “в дитсадки і на заводи”. Ексклюзивно на “Інтері” для українських
православних християн транслювали візит Московського Патріарха Кіріла.
Добре, що нарешті розкусили “Свободу слова”, де Савік Шустер (це
ще треба вміти!) намагався з’ясувати в прямому ефірі – був голодомор в
Україні геноцидом, чи ні?! Тобто світ визнав, а Шустер сумнівається! Комуністи ж говорять, що була посуха... Вирішити це питання раз і назавжди
могло б хіба що sms-голосування.
Та “Інтер” не забарився й випустив нову, “дуже політичну” програму –
“Велика політика з Євгеном Кисельовим”. Принципової різниці між цими
програмами я не бачу. Як одна, так і друга працює на штучний розкол
України. Вони так “викривають” вади нашого устрою, що здається – все:
жити не варто, вірити нема кому, за щось боротися вже пізно. Все настільки
погано, що без зовнішньої допомоги нам просто не обійтися. Євросоюз
допомагати нам не поспішає, США нас тільки використовують, а от Росія
– братня держава. Тільки вона порятує Україну від бідності, дасть газу,
рублів і щастя!
Ось чому до вибору телепередач потрібно підходити дуже обережно.
Самі того не підозрюючи, ми можемо стати жертвою хитрої маніпуляції, а
коли прозріємо, може бути пізно.
Марія Іванець
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Шоу “Я люблю Україну”: позитивні і негативні аспекти
Якось одного суботнього вечора зважилася увімкнути телевізор, а рап
том щось “справжнє” буде сьогодні по телебаченню. Подивившись новини,
глянула в телепрограму і здивувалась: о 20:20 гумор-шоу “Я люблю Україну”
на каналі “1+1”. Це неабияк заінтригувало: нова програма, а яка назва в
неї, кла-а-ас!!! Та, як кажуть, не судилося: захоплення новим телевізійним
проектом швидко переросло у розчарування... Такий задум хороший і так
зіпсувати; ведучі явно перестаралися.
“Я люблю Україну” – нове пізнавально-розважальне шоу-змагання виявилося справжнім абсурдом, було таке враження, що, ніби спекли смачнющий торт, але перед тим, як ним пригостити усіх запрошених, хтось
навмисне його розчавив. Здавалося б, прекрасна та нестандартна ідея
програми, відомі телеведучі-профі, чого ще треба, АЛЕ...
“Я люблю Україну” – це проект, у якому беруть участь дві команди, і
в кожній – по три відомі персони, зірки шоу-бізнесу, спорту, телебачення.
Роль капітанів виконують Потап і Настя Каменських (відомий український
дует), завдання яких – привести свою команду до перемоги. Ведучою
програми є Лідія Таран, яка ставить запитання командам, а учасники затії
повинні відповісти на них. Дивує насамперед те, що лише телеведуча у програмі з такою патріотичною назвою спілкується рідною українською мовою,
а всім іншим – що, зась? Хіба це не обурює? Наші дорогі зірки у проекті з
назвою “Я люблю Україну” говорять російською, навіть ті, що розмовляли
раніше українською... Невже вони вирішили брати приклад з деяких політиків, депутатів? Так і хочеться промовити до них: “Ви любите Україну!??”,
але чому ж тоді переконуєте нас у протилежному... Отже, перше АЛЕ про
грами: російськомовність її учасників у студії з українським колоритом.
Цілковитий несмак. Постає питання, чому команда не українськомовна?!!
Друге АЛЕ – моральність. Як могли допустити ведуча та редактори,
щоб в ефір вийшли кадри (14.11.), коли Володимир Бебешко (музичний
продюсер) та Потап зняли штани, і в такому вигляді заспівали українську
пісню. Адже програми шоу “ Я люблю Україну!” записують наперед. Що
хотіли нам цим показати? Можливо, те, що так звана еліта “біситься з
жиру”? По-іншому я це назвати не можу.
Третє АЛЕ – грамотність і освіченість. Коли розпочала писати ці розду
ми, мені закортіло зайти на сайт www.telekritika.ua і подивитись, які відгуки
про шоу “Я люблю Україну” залишають його відвідувачі. Ось один із них:
09.11.2009, 22:30 Тетяна: “Шановна Лідіє Таран! Шоу, в принципі,
заслуговує на позитивну оцінку. Проте у мене є дуже серйозне для Вас
зауваження. Протягом програми Ви понад 10 разів вживаєте вислів: “Вірна
відповідь”. Вірним може бути друг, вірною – дружина. А відповідь може бути
тільки правильною. Дуже сподіваюсь, що Ви прочитаєте цей коментар і в
наступній програмі вже не будете допускати цієї помилки.”
Добре зауважила Тетяна щодо вислову “вірна відповідь”, адже ведуча
неодноразово робила помилки, неправильно наголошувала слова: закін
чилося (наголос на и), але правильно закінчилося (наголос на і), вживала
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такі словосполучення: зелені ліса (ліси), погуляв на Подолу (Подолі), росіянізми: вишньовиє сади (вишневі сади), обидва мальчікі (обоє хлопців). Тому
виникає запитання: “Чи роботу Лідії Таран можна назвати професійною?”
Задум програми “Я люблю Україну” хороший, але, як не крути, всі
нюанси проекту були продумані невдало. Шоу могло б бути популярним,
якби зірки не “корчили” гримаси, а були такими, якими ми їх любимо. Адже
ця програма для загальної ерудиції, безперечно, цікава, тільки, на жаль,
перетворилася вона на цирк. Проект з такою чудовою назвою не виховує
патріотичні почуття, а, радше, прищеплює огиду до дійства, що відбувається на телеекрані. Виявляється, що гордість нашої країни не знає, що
таке пацьорки і вважає, що прізвище Гулак-Артемовський асоціюється з
концтабором Гулаг. Сумно, правда...
Інна Березніцька

Не розминаймося з правдою
Сьогодні на українському медіаринку панує жорстка конкуренція. Цілі команди піарщиків, рекламників і креативних менеджерів щодня на десятках ЗМІ
продукують все нові й нові “наживки”, аби завоювати увагу мас. Деякі роблять
ставку на гучні скандали та “чорний” піар, деякі на перемивання кісток, сенсаційні факти з особистого життя відомих людей та виставлення на показ “брудної
білизни”, дехто, не червоніючи, лише виконує вказівки політтехнологів певних
штабів, а дехто працює на рейтинг, спираючись на добре відпрацьовану схему
“шість С” – “Скандали, Сенсації, Секс, Смерть, Сміх, Страх та Гроші”.
Але, незважаючи на глибоку деморалізацію українських ЗМІ, на теренах країни таки ще залишилися варті уваги видання, мета яких викривати
злочини й висвітлювати реальне життя без надмірного пафосу і приписування ефімерних заслуг політикам та чиновникам з “тугими” гаманцями.
Прикладом є газета “Агенції журналістських розслідувань” – “Інформатор”.
Більшість матеріалів не інформаційні, а побудовані на ґрунтовній фаховій
аналітиці та скрупульозних журналістських розслідуваннях. Редакція дотримується принципів корисності інформації, спрямованої на читача.
Відкриваємо 46-й випуск “Інформатора”, і вже на першій сторінці вели
чезний матеріал про “щасливих українців”. Автор доводить, що всупереч усім
песимістичним статистикам, економічній кризі, політичній нестабільності та
іншим бідам, якими “годують” українців чи не щодня по радіо і телебачен
ню, соціологи таки довели, що багато наших співвітчизників вважає себе
щасливими людьми. Що в роботі, освіті й родині українці відчувають себе
реалізованими, що люди навчаються, одружуються, народжують дітей і їм
абсолютно не цікаво, як обізвав політик A політика Б. Цей матеріал позитивно
впливає на психологічний та емоційний стани читача, переконує, що в нашій
країні можна щасливо жити, незважаючи на усілякі труднощі.
Наступний вартий уваги матеріал “Правда про бензин”. Журналіст провів незалежну експеризу пального зразка А-95 на 5 найпопулярніших заправках Львова, залучивши провідних експертів та хімічні лабораторії. Як виявилося, на жодній заправці пальне не відповідає європейнькому стандарту,
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більше того, навіть до вітчизняного не дотягує. Крім того, було виявлене
шахрайство – недоливання бензину споживачам, на якому кожна заправка
економить від 100 до 1000 л. щодня. У статті наведені приклади наслідків,
які можуть трапитись у разі використання такого “європейського пального”
та думки експертів. Висвітлено халатність директорів, які запевняють, що
відповідальності за обман не несуть, адже “довіряють” нафтопереробним
заводам. Матеріал гостро захищає права споживача, читачі мають право
знати, за яку “якість” платять гроші.
Також цікава стаття “Ляльководи нації”. Журналіст розповідає про кла
сичні схеми “розкрутки” політиків і так звані маски або архетипи, за якими
працює команда піартехнологів. Стаття розкриває техніку маніпулювання,
“передвиборче обдурювання”, закликає громадян бути на сторожі й не не
піддаватись обману.
У матеріалі “Грип: ціна втрачених надій” описано корумповані схеми
крадіжок грошей, виділених на запобігання епідемії грипу, халатність чинов
ників, а також роз’яснюється, для кого було вигідно закуповувати “Таміфлю”
за ціною 22 євро в той час, коли швейцарська компанія-виробник продавала
у чотири рази дешевше.
Звичайно в газеті є певні прорахунки. Розчарувала стаття “700 днів афери”,
у якій журналіст всебічно критикує уряд Юлії Тимошенко та її правління, не наводячи жодних коментарів, думок експертів, не кажучи вже про контраверсійні
думки, які би заперечували чи певною мірою спростовували однобічний погляд
автора. Матеріал вийшов односторонній. Хоча критика і була переважно справедливою, проте різко порушувала один з головних принципів журналіста –
об�������������������������������������������������������������������������
’������������������������������������������������������������������������
єктивність. І навряд чи це можна “списати” на недосвідченість та непрофесійність журналіста, скидається на відверту партійну “заказуху” регіоналів.
Загалом газета варта того, щоб її читали. Вона містить більшість справді корисної, актуальної інформації, що відповідає потребам споживача та
його запитам.
Ярина Михайлишин

У пошуках цікавого
Ні для кого не таємниця, що українські (і не тільки!) телеканали забруд
нені великою кількістю низькопробних фільмів, телепрограм і серіалів. Але
й у цьому “телевізійному болоті” трапляються перли. На мою думку, однією
з таких перлин є телепрограма ”У пошуках істини”, яка виходить щонеділі
на телеканалі СТБ.
Цей проект цікавий насамперед тим, що несе нову, і, що важливо,
корисну пізнавальну інформацію, сприяючи інтелектуальному розвитку
своїх глядачів. Наприклад, в одній із серій “У пошуках істини” йшлося про
людину, яка стала прототипом знаменитого флемінгівського Джеймса Бонда. Цією людиною виявився звичайний одесит. Згодом він стане таємним
агентом, який працює лише на себе – Сіднеєм Рейлі. До такого кроку його
підштовхне кохання, воістину фатальне (Рейлі закохався в свою сестру, а
про кровний зв’язок з нею дізнався лише тоді, коли вирішив одружитися).
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Отримана з цієї серії інформація була для мене цікавою, неочікуваною і
навіть дещо потішною: в Джеймса Бонда українське коріння!
Ведучий програми Дмитро Гармаш розповів вже не про одного не
справедливо забутого українця. Темою ставали не лише люди, а й, наприклад, малий герб України. Цей телепроект “У пошуках істини” поповнює
мій багаж знань, і година, проведена біля телевізора, не пролітає даремно.
Великий плюс і в тому, що ілюстрована відеофрагментами передача нагадує швидше пригодницьке кіно, побудоване на реальних фактах, а не
документальний фільм. Саме тому цю програму дивляться і дорослі, й діти,
а почуте набагато краще запам�����������������������������������������
’����������������������������������������
ятовується. Ще одним плюсом “Пошуку істини” є те, що вся подана інформація документально підтверджена; часто
ведучий називає джерела, з яких були взяті дані, і глядач бачить, що його
не обманюють, а розповідають правдиву історію.
Я намагаюсь не пропускати жодної серії “У пошуках істини”, і всім раджу ввімкнути свої телевізори в недільний обід на каналі СТБ. Якщо вам не
байдужа історія рідного краю і долі непересічних людей, то не пошкодуєте.
Тетяна Бойко

Обережно, телебачення!
Минуло вже 18 років незалежності нашої країни, а українські ЗМІ й
надалі залишаються речником російської пропагандистської машини, засобом зросійщення українців. Наплив неякісного телепродукту із сусідньої держави вражає своїм розмахом. Більшість телевізійних передач не
спонукають телеглядачів думати, тому що вони за своєю сутністю примітивні, вульгарні, а часто навіть аморальні. Телеекрани заполонили якісь
шарлатани, астрологи-ясновидці, лжеполітики, кіногерої “мильних опер”,
всілякі клоуни зі своїми дурнуватими програмами гумору. Всі вони несуть
тільки морок і страждання нашим душам. Можна, не задумуючись, назвати
десяток-другий телепрограм, які не варто дивитися. Наприклад, “Криве
дзеркало”, “Астрологшоу”, телесеріали (так звані мильні опери), переважно
російського походження, “Дом-2”, “Шустер Life”, “Федеральний суддя”,
“Вікна з Д. Нагієвим”. І цей список можна продовжувати.
Серед всього цього телемотлоху досить нелегко віднайти щось дійсно
якісне й варте нашої уваги. Але, як написано у Святому письмі: “Хто шукає
– той знаходить!” Отже, добірка програм, які не тільки можна, а й треба
дивитися: “Документ” (на “1+1”), “Кіно. uа” та “Книга.uа” (на “першому”),
документальне кіно (на “Новому”).
Вважаю, що нам требе дбати, аби не загубити своє людське, національне “Я” в нетрях телебачення. І пам’ятати: інформаційні війни тривають,
ніхто перемир’я не оголошував! А перед тим, як ввімкнути телевізор, потрібно ввімкнути свій мозок!
Михайло Козяр

Мої джерела інформації

Для мене тепер улюбленим джерелом інформації є Інтернет: швидко і
багатогранно можна знайти висвітлення абсолютно різних точок зору щодо
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тієї самої події, почитати стрічку новин... Можна згодом обговорити побачене,
прочитане; часто в коментарях до публікацій розгоряються цікаві дискусії.
Якщо треба знайти якусь локальну інформацію, що стосується західно
українських областей, то шукаю на такому сайті як ЗІК (Західна інформаційна
корпорація; www.zik.соm.uа). Час від часу читаю сайти різних телеканалів, а
також газет і журналів, зокрема “Корреспондента” (www.ua.korrespondent.
net), тому що можливості купувати багато різних видань нема, а в Інтернеті
можна проглянути все, що зацікавить.
Подобається мені журналістський портал Хай-Вей (www.h.ua). Його
не вважають якимось Інтернет-виданням, проте всі бажаючі можуть розміщувати там свої матеріали; добірка вже досить солідна і різноманітна
за тематикою.
Телевізор не дивлюсь вже близько двох років. Причини? Ніяких особли
вих. Просто немає часу і немає чогось такого, що зацікавило б. Багатосерій
ні “мильні опери”, переглядаючи які проводять вечір багато знайомих, не
цікавлять. Фільми, які хочу побачити, дивлюсь по комп’ютеру, бо новинки
кінематографа до екранів добираються у нас не скоро, а знайти щось аль
тернативне в ефірі взагалі не вдається. Раніше час від часу дивилась новини по ТСН – вони мені видавались найцікавішими. Тепер читаю, дивлюсь
окремі матеріали на сайті ТСН і не думаю, що повернусь до телевізора.
Люблю читати журнал “Тиждень”. Журнал сучасний і стильний, позиціонує себе як повністю незалежне від будь-яких політичних сил видання. Подобається жанрова різноманітність видання, бо там наявні як суто
інформаційні замітки, так і багато цікавої аналітики, репортажі, інтерв’ю.
Вони спонукають подумати над прочитаним. Окрім того, статті у “Тижні”
супроводжуються цікавими фото та часто карикатурами, яких зазвичай не
побачиш у щоденній газеті.
“Високий Замок” читаю вже дуже давно. Особливо люблю рубрику
“Моя думка” за цікаві статті і неочікувані теми. Подобається висвітлення
мистецької тематики: завжди можна знайти інформацію про репертуар
театрів і кіно, виставки в музеях, почитати репортажі з концертів, фестивалів, рецензії на книги і музику – не попсу, яку нав’язує нам телебачення
та більшість FМ–радіостанцій, а хорошу, якісну, справжню музику.
Також іноді читаю газету “Суботня пошта” – цікавлюся матеріалами у
рубриці “Арт пошта”, “Міжнародна пошта”. Стиль газети – сучасний, це
дуже відчувається у матеріалах, за що я їх, власне, і люблю.
Ще рік тому існувала львівська станція “Радіоман”, яка дуже подобалась,
бо там ніколи не вмикали російськомовні пісні, натомість було багато сучасної хорошої української музики. Проте зараз на хвилі “Радіоману” – “Радіо
For You”, яке, на жаль, нічим не відрізняється від більшості FМ–радіостанцій,
а музика, що звучить, мене не приваблює.
Наталія Матолінець
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Отже, студенти намагалися проаналізувати й осмислити толерантні
та інтолерантні інтенції в засобах масової інформації, які стосуються
морально- психологічних, духовно-національних, політико-ідеологічних
аспектів медіатолерантності. Адже українське державотворення зумовлює створення толерантних взаємин між людьми на засадах регіональних, всеукраїнських і загальнолюдських цінностей, які виконують роль
аксіологічного ґрунту задоволення потреб, інтересів, цілей, планів, способів їхньої реалізації, наслідків діяльності і відображають внутрішній
стан буття людини, родини, нації, оскільки головними націєтворчими
потенціалами є мова, культура, звичаї, традиції, ставлення до природи
та її багатств, форми спілкування і самовираження, діяльність партійних та громадських організацій.
Суспільство взаємної любові може розвиватися лише на засадах
культурного взаємодоповнення, взаєморозуміння, а не взаємоподолання. Тільки висока мораль і глибока духовність можуть врятувати цей
знецінений і байдужий світ, запобігти розгубленості українців і призвести до духовно-культурної гармонії людини і природи, політики і
влади, поєднання їх з національними інтересами, морально-звичаєвими
і правовими законами, ліквідації тих ерзац-цінностей, яких сьогодні
через край у нашому суспільстві, та утвердження україноцентриських
переконань.
Дуже важливу думку висловила українська дослідниця толерантності в засобах масової інформації Т.В. Кузнєцова, яка ноголосила, що
“репрезентувати навіть погану новину необхідно без жорсткого смакування деталями. Погану новину зовсім не обов’язково представляти
агресивно”1. Цей аморальний аспект журналістської діяльності потужно
охопив засоби масової інформації Росії (за окремими винятками).
Відомо, що становлення будь-якого тоталітарного режиму завжди
супроводжується спробами виправити мову. Коли Бенедикт Сарнов
розпочав роботу над книжкою про радянську новомову, він звернувся
до праці німецького дослідника Віктора Клемперера “Мова третього
рейху”. У цій книжці багато конкретних даних про те, як сформувалася стандартизована, одноманітна письмова і усна мова нацистської
Німеччини. Один із головних висновків Клемперера: “Мова вигадує і
мислить за тебе”.
Свій внесок у формування путінської новітньої мови – мови ворожості, тобто ненависті до України, зробив політолог Сергій Марков.
1
Кузнєцова Т. В. Журналістська толерантність у мас-медіа / Т. В. Кузнєцова //
Українська журналістика: умови формування та перспективи розвитку : зб. наук. пр. /
М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького : від. ред. :
С. М. Квіт, Т. Г. Бондаренко. – Черкаси, 2007. – С. 182.
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У статті в “Известиях” під назвою “На фронтах інформаційної війни”
(12 серпня 2014 р.) він запропонував запровадити єдине стандартизоване
вживання слів для учасників подій в Україні. З якою метою? “ ... Аби
люди не плуталися і було зрозуміло, як до кого ставитися і як поводитися, – пояснює Ігор Яковенко. – Якщо “ленінське Політбюро” – треба
встати, поплескати і обрати в почесну президію, а якщо “троцькістськозінов’євський блок”, то вже, даруйте, розстріляти, як скажених собак”1.
“От як правильно називати тих, що воює проти Києва?” – запитує
Марков і наводить кілька помилкових відповідей, перш ніж дати свою,
правильну. Термін “терористи” Марков, звісно, легко відкидає, оскільки вони українських військовиків вбивають, а не мирних мешканців.
Про численні захоплення заручників, пограбування і вбивства мирних
мешканців політолог, звісно, не чув, оскільки ці відомості заважають
укладенню правильного словника.
Термін “проросійські сепаратисти” Марков також відбраковує,
оскільки “тут невигідні Росії грані значення, що підкреслюють зовнішній, а не внутрішній корінь конфлікту”. У перекладі з марківської
на людську мову це означає, що Кремлю не вигідна правда про те, що
головним джерелом й організатором війни в Україні є керівництво Росії, і термін “проросійські сепаратисти” цю правду безсоромно оголює.
Саме Марков пише про це прямим текстом, кажучи, що цим терміном
(“проросійські сепаратисти”) “фіксується відповідальність нашої країни
і створюється образ війни Росії та України”.
Слова “прибічники федералізації” Маркова не влаштовують, оскільки “самі прибічники не розуміють, що це таке”. Термін “ополченці”
політолог вважає “політично невигідним, адже він не несе жодної політичної ідеї, незрозуміло, за що воюють ці люди”.
Забракувавши всі неправильні слова, Марков, нарешті, пояснює,
як правильно називати тих, хто воює під командуванням Абвера, Бєса,
Стрєлка й отамана Козіцина. “За що воюють ці люди?” – ставить політолог читачеві навідне запитання-підказку. “Вони воюють проти влади
бандерівців, яких вважають фашистами. Тому проти Києва воюють або
“антифашисти”, або “антифашистські повстанці”. Марков також вирішив їх називати “армією Донбасу”, чи “армією Новоросії”. Зробивши
це застереження, він одразу ж пояснив причину свого ніби недоречного
лінгвістичного плюралізму: “Так ми додаємо легітимності новому геополітичному проектові”.
Давши правильне ім’я підлеглим Гіркіна, він пояснив, як потрібно
називати тих, з ким вони воюють. Спершу політолог заборонив на1
Яковенко І. Короткий словник Путінської новітньої мови / І. Яковенко // День.
– 2014. – 15–16 серп.
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зивати Порошенка президентом, оскільки він, на його думку, переміг
на неправильних виборах. “Навіщо нам легітимізувати ці вибори?” –
обурюється недалекоглядністю колег Марков. “Чи не правильніше називати Порошенка “лідером київського режиму”? Проте політолог дав
Порошенку шанс, за допомогою якого “лідер київського режиму” дістане право називатися президентом. Це можливо за умови, якщо він
буде добре поводитися, встане на шлях миру і враховуватиме інтереси
тих, з ким українська армія зараз воює, – ось тоді Марков дозволить
його називати президентом.
Потім Марков дав назву іншим суб’єктам українського політичного
процесу. “Навіщо називати нинішню владу “урядом України?, – запитує творець нової політичної мови. – Вони ж призначені Вашингтоном
у результаті насильницького перевороту – наші вороги – ведуть війну.
Навіщо визнавати їх легітимною владою України? Навіщо підштовхувати
прибічників України до підтримки цієї команди військових злочинців та
іноземних агентів?”. “У жорсткому варіанті їх можна називати “хунтою”.
Далі політолог дає варіанти: “Київська хунта”, або “ультранаціоналістична хунта”, – мені здається, точно і коректно з погляду політології”.
Марков вимагає перестати називати “злочинців типу Авакова міністрами”. Віднині їх потрібно іменувати “так званими міністрами”.
Війська хунти тепер забороняється називати українськими. Про них
треба згадувати як про “підконтрольні хунті війська”, або як про “каральні війська Києва”.
Склавши короткий словник путінської новітньої мови, Марков
теоретично обґрунтував надзвичайну важливість виконаної роботи і
пояснив, як цей словник потрібно використовувати. “До того, як називати суб’єктів громадянської війни в Україні, потрібно ставитися
дуже уважно, адже право назви – це один з найважливіших аспектів
символічної влади. Той, хто не користується цією владою, де-факто
віддає це право іншим. Керівники провідних ЗМІ повинні спільно вирішити, які терміни використовувати. Назви суб’єктів політичних дій
в Україні повинні відображати наші політичні оцінки цих подій, а не
чужі оцінки і не відсутність оцінки”.
Ігор Яковенко зазначив, що Сергій Марков – фігура абсолютно
комічна, мабуть, навіть гротескна. Можна не зважати на його публікацію в “Известиях”, але три резони спонукають реагувати на неї. Ігор
Яковенко оприлюднює свої мотиви.
1. Російська політична еліта так званого кримського путінського
призову суцільно складається з персонажів суто гротескових, багато з
яких у минулі роки в жодний пристойний дім на поріг би не пустили.
На тлі Ярової, Мізуліної, Желєзняка та Дугіна з Прохановим – Маркова
цілком можна вважати політологом.
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2. Російське федеральне телебачення, перетворивши цих дивних
персонажів на “лідерів громадської думки”, сприяє тому, що отруту
тих безумних слів, які ці люди виголошують в ефірі і публікують на
сторінках газет, вбирають мільйони, і вона відображає думки абсолютної більшості Росії.
3. Війну з Україною сьогодні ведуть люди, свідомість яких отруєна
путінською новітньою мовою в її попередній версії, зразка зими–весни
2014. Спроби стандартизації, модернізації та адаптації до нових умов
мови війни за всієї безглуздості тієї форми, в яку цей процес загорнув Марков, – річ неабияка. Це – словник війни, словник, що робить
повномасштабну війну неминучою. Тому важливо стежити за цими
лінгвістичними вправами, виявляти й оприлюднювати їхній зміст і
наслідки. Назвати те, що робить Марков, правильним ім’ям, означає
якоюсь мірою знешкодити.
Отже, “створивши особливу мову, в якій кожна річ отримує “політично правильне” ім’я, а це ім’я наповнюється “політично правильним”
сенсом, можна за допомогою ЗМІ на якийсь час нав’язати цей словник
більшості країни, – резюмує І. Яковенко. – Але тоді не варто дивуватися, що решта світу, яка використовує слова за призначенням, починає
ставитися до людей, що говорять новітньою мовою, як до небезпечних
божевільних і прагне триматися від них подалі”1.
Науковець О.Ю. Сухомлин вважає, що мова ворожості може фіксуватися в журналістському матеріалі двома способами. По-перше, її
виявом є надання переваги мовним одиницям, що пов’язані з грубою,
жорстокою, силовою поведінкою (вульгаризми, просторіччя та кримінальні жаргонізми), висловлення неприязні або навіть ненависні
через підбір образливих формулювань, прізвиськ, зневажливих назв,
використання мовних одиниць, що мають стійке конотативне значення
зі стереотипним негативним відтінком тощо. Саме у цьому контексті
варто зазначити про роль синонімів у розв’язанні цієї проблеми. До
елементів, які суттєво знижують або ж перекреслюють толерантну
інтенцію журналістського твору, можна сміливо віднести не тільки
вульгаризми, жаргонізми, мовні аномалії та помилки, а й частково
сленг, амплітудну лексику у вигляді опозиційних пар, неправильне та
неграмотне трактування понять, недоречне використання слів, особливо
маловідомих іншомовних за наявності адекватнішого відповідника в
українській мові.
Важливою є роль засобів синонімії в дотриманні принципів мовної
толерантності. Адже в межах синонімічного гнізда навколо стилістично
1
Яковенко І. Короткий словник Путінської новітньої мови / І. Яковенко // День.
– 2014. – 15–16 серп.

Толерантність у професійній діяльності журналіста

165

нейтрального слова є слова з різними смисловими відтінками, оцінним
та емоційним забарвленням, і від вибору конкретного слова залежить
психологічне наснаження журналістського твору. У ситуації, коли
конкретна лексема набуває активного конотативного значення, можна
і навіть треба називати означуване нею поняття, добираючи відповідник із синонімічного ряду. Отже, синонім виконує функцію зняття
напруги із забарвленої лексеми, водночас сприяючи поширенню стилістично нейтральнішого відповідника, Крім того, синоніми можуть бути
підібрані за принципом евфемізації, яка доречна у контексті гострих,
дискусійних тем, особливо щодо міжрелігійних, міжнаціональних, міжрасових, міжетнічних, міжконфесійних проблем. У пресі мультикультурних суспільств синоніми-евфемізми повинні замінювати тільки грубі,
брутальні, нецензурні слова, вислови, фізіологічні назви, їхня роль не
вичерпується також й обов’язковим вживанням нормативних (офіційних) назв замість поширених, але неприйнятних вулично-жаргонних
“прізвиськ” народностей, націй тощо. Іноді виникає потреба навіть у
вживанні описових зворотів задля уникнення повтору розтиражованих,
часто стереотипних, визначень та ярликів.
Синонімічні ряди в журналістському тексті виконують також функцію додаткового інформування, адже часто у своєму значенні синонім
приховує ознаку або характеристику предмета, явища. У такому разі
потрібно бути дуже уважним, аби, переслідуючи мету, уникнути використання елементів мови ворожості, не втратити правдивості та істинності інформації. Синонімічні ряди можуть використовувати і як
композиційний прийом журналістського твору, наголошуючи на градації толерантної інтенції, що виражено фактами, доказами та логічними
обґрунтовуваннями позиції.
По-друге, мову ворожості можуть використовувати під час опису
подій та процесів таких виразних засобів, які тонко й непомітно сформують в аудиторії конкретне негативне, агресивне ставлення до ситуації,
яку описують, або до учасників події. Для мови ворожості характерне
і використання прямих авторських оцінок, які однозначно показують
аудиторії єдине можливе, на думку автора, ставлення до тих подій чи
ситуацій, які він описує, а іноді це навіть нав’язування правильних висновків з висміюванням протилежної позиції як недолугої, нерозумної.
Журналіст як професійний комунікатор є не лише носієм мови. Фахова мова журналіста – це потужний інструмент формування культури
мови в соціумі, впровадження та поширення в активному вжитку нових
мовленнєвих моделей, які виконують функцію мовленнєвих настанов.
Медіатолерантність з такої позиції потрібно розуміти як теоретичну
модель та настанову практичної поведінки, кінцевою метою якої є
формування неконфліктної, сприятливої для діалогу комунікативної
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ситуації, тобто як комплекс знань та вмінь, необхідних журналістові
для якісної професійної реалізації творчого задуму.
На противагу мові ворожості потрібно утверджувати мовну культуру
журналіста, тобто мовну толерантність, яка передбачає систему внутрішніх поведінкових настанов професійного комунікатора, що визначають і зумовлюють функціонування в його професійній мові, текстах
толерантних елементів. Мовна толерантність журналіста передбачає
кілька психологічних площин реалізації в матеріалі.
По-перше, це ефективна технологія позитивної взаємодії не тільки
журналіста та його аудиторії, а й різних груп цієї аудиторії через засвоєння основних правил співіснування, консенсусу, визнання та поваги
іншої думки.
По-друге, на противагу мові ворожості, яка завжди є формою прояву
конфліктної свідомості журналіста, мовна толерантність не обов’язково
передбачає позитивну, поблажливу оцінку зображуваних подій чи фактів журналістом. Це і вміння висловлювати толерантно осуд, критику,
засудження, тобто вміння писати на “гострі” теми, викривати винних,
шукати істину, проте утримуватися від навішування ярликів, необґрунтованих тверджень без достатніх доказів та аргументів тощо.
По-третє, дотримуючись мовної толерантності, журналіст у своїй
діяльності відмовляється від того, що суперечить соціальним нормам,
зокрема, враховує небажаність домінантної позиції у матеріалі негативу
над позитивом; не допускає використання стереотипів, притаманних
ідеологам зі стійкими негативними конотаціями; уважно ставиться
до інтонацій коментування та смислових наголосів; уникає надмірної
категоричності без достатніх для цього підстав; відмовляється від дискримінаційної лексики.
По-четверте, мовна толерантність журналіста є запорукою його діяльності в межах літературної норми, а це зумовлює відмову від інвективної лексики, амплітудної лексики у вигляді опозиційних пар, а
також грубих друкарських помилок, мовних аномалій, неграмотного та
неправильного трактування понять, недоречного вживання слів тощо.
Усі зазначені елементи, якщо вони наявні в журналістському матеріалі, свідчать про неповагу автора до своєї аудиторії, якщо тільки під
час їхнього використання журналіст не ставив мету стилістичного забарвлення тексту.
Виникає закономірне запитання, чи не збіднюємо ми можливості
журналіста виконувати свої професійні обов’язки, чи не обмежуємо його
фах надмірними заборонами? Відповідь не може бути категоричною,
адже, як уже було зазначено, велику роль у вирішенні таких питань
відіграє професійна відповідальність та патріотично-громадянська позиція. Проте, якшо журналіст усвідомлює свою роль у забезпеченні
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гармонійного демократичного розвитку країни, а також те, яку суспільну реакцію можуть мати його слова, він буде діяти за найвищими
стандартами професії, а одним з таких стандартів є медіатолерантність.
Вважаємо, що стандартам медіатолерантності відповідає відкритий
лист до матерів російських солдатів, який опублікували “Львівська газета” (11 березня 2014 р.) і “Літературна Україна” (13 березня 2014 р.).
Матері російських солдатів, – спам’ятайте Путіна!
Журливо вслухаюся в радіоповідомлення, безугавно вдивляюся у телевізійний екран. Можливо, опам’ятається московський самовладець –
і полине бадьорий голос, заясніє картинка, що російські війська повернулися на місця своєї попередньої дислокації; над кримською землею
знову заголубіло мирне небо, дзвінкоголосо ожили дитячі будинки
відпочинку і санаторії, весело загомоніли пляжі, защебетало птаство.
І величально на честь миру і злагоди по всій Україні та Росії залунали
дзвони.
Однак реальність немилосердна, жорстока. Антиукраїнська військова та інформаційна агресія поглиблюється і розширюється. За блюзнірським наказом президента В. Путіна, російські солдати загарбують
Крим, щільніше оточують українські військові частини та об’єкти,
трощать обладнання, пошкоджують техніку, глумляться над мужніми
захисниками України, які не вдаються до збройної боротьби, щоби не
пролилася людська кров і не дати нападникам жодних підстав для виправдання антиукраїнської агресії.
Гордість наповнює серце за мудрість, стійкість, патріотизм українських вояків, які одухотворені чистою любов’ю до своєї землі, родини, незалежної соборної України. Водночас думки линуть до матерів,
дружин, дітей російських солдатів, які, зазомбовані брехливою імперсько-московською пропагандою, сліпо виконують параноїдні забаганки
Путіна. Невже Вам, російські матері, дружини і діти, приємно від того,
що Ваші сини, чоловіки, батьки знищують віковічні прагнення українців, кримських татар та інших народів жити, розвиватися, творити
у демократичній, правовій, багатій Українській державі?
Опам’ятайтеся, російські матері! Згадайте: ще недавно тисячі трун
з тілами Ваших синів возили з Афганістану, Чечні, Грузії! Вдовами
залишилися їхні дружини, осиротіли діти, досі зранені Ваші серця.
За чиї інтереси загинули Ваші сини? Хіба так важко збагнути, що не
за інтереси костромського селянина чи пітерського робітника? Не допустіть нового побоїща! Не дозволяйте Путіну розчавлювати головну
християнську заповідь – “люби свого ближнього, як себе самого”. Допоможіть прийти до глузду запаморочливим брехливою московською
пропагандою, що Крим одвічно російський. Спонукайте Путіна та його
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генералів прочитати правдиву історію. Адже відомо, що до остаточного
завоювання Росією Криму (1783 р.) тут тисячоліття проживали кримські
татари. Кримська земля – це кримсько-татарська земля, а не “исконно
русская”. У 1954 р. з ініціативи М.Хрущова Крим з Російської Федерації
передали до складу Української республіки, щоби подолати економічну
і соціальну відсталість краю. Після масової депортації кримські татари
повернулися на рідну землю і хочуть жити у складі соборної України.
Безперечно, у Кримській автономній республіці за останніх 20 років
нагромадилося чимало соціально-економічних проблем. Особливо з вини
вірнопідданого Путіну узурпатора Януковича та його поплічників з Партії регіонів і комуністів. Молодь, громадськість України повстала проти
злочинної, корумпованої влади також за інтереси принижених жителів
Криму, сходу і півдня України. Євромайдани за таку зміну системи
влади, щоби всі українські громадяни незалежно від національності,
віросповідання мали можливість повновартісно розвивати свою мову,
культуру, звичаї, традиції, були забезпечені роботою, отримували пристойну зарплату, пенсію, стипендію. І найголовніше – були захищені
від принижень людської гідності. Ці соціально-економічні, моральнодуховні, національно-громадянські цінності можуть утверджуватися у
демократичній, правовій, соборній українській Україні.
Злочинна влада Януковича не без відома Путіна заставила українців в уніформі (беркутівці, міліціонери, солдати внутрішніх військ)
розстрілювати українців – мирних протестувальників. За три місяці
протестів загинуло більше сотні українських патріотів з різних областей України, тисячі поранено, покалічено, викрадено. У багатьох
із загиблих осиротіли діти: в кількох – четверо дітей, в інших – троє,
двоє, одна дитина. В декого залишилися вдовами вагітні дружини. Убієнних борців за правову, соборну, демократичну, європейську Україну
громадськість нарекла “Небесною Сотнею”. Кільканадцять людей із
силових структур загинуло і постраждало тільки з вини Януковича,
його злісного оточення, Партії регіонів і комуністів, а не від якихось
міфічних екстремістів, “оголтелых украинских буржуазных националистов” чи бандерівців.
Пам’ятаєте, матері російських солдатів, як під московським вогнем
палала волелюбна чеченська і грузинська земля. Нині Україну заполонили проплачені Путіним провокатори з Росії та зросійщені запроданці
з України. Українських патріотів (українців, росіян, кримських татар,
поляків, греків, чехів, болгар та представників інших народів) вороги
називають фашистами, нацистами, мазепинцями, петлюрівцями, бандерівцями. У них одна мета – не дати Україні розвиватися самостійно, а
перетворити її на російську губернію. Багато росіян – громадян України
– разом з українцями, кримськими татарами та представниками інших
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народів стають на захист української незалежності. Невже Ви, російські
матері, віддасте життя своїх синів за маразматичну ідею Путіна “о создании новой российской империи”? Чи Ви також готові дати напитися
з московської чаші московської пропагандивної отрути українцям, які
виступають за право жити у вільній Україні і дружити з кримськими
татарами, росіянами, поляками, чехами, німцями, євреями…? Наставте
на розум, надоумте нинішніх високих політиків, угамуйте зухвалих
генералів, щоб не впивалися кров’ю волелюбних народів.
Нинішні путінсько-імперські пропагандисти замість трафаретних
тез про “одвічну дружбу російського і українського народів”, “білоруси,
росіяни, українці з одного кореня, однієї колиски”, “українці – брати
росіян” нав’язують цинічно брехливі постулати, що українці – фашисти,
нацисти і їх, мовляв, треба знищити. Кожний народ повноцінно розвивається у своїй національній державі. Росіяни – у російській, японці
– в японській, французи – у французькій, угорці – в угорській… Таке
природне право. То чому Путін позбавляє права українців мати свою
соборну Державу? Невже Ви, російські матері, не зупините московських
імпер-шовіністів, які з Вашої мовчазної згоди посилають Ваших синів
завойовувати братню Україну?!
Неймовірно жахлива ситуація, коли матері посилають на смерть
своїх синів! А що Ви, російські матері, порадите робити українським
матерям? Добровільно, з піснею “Утро красит нежным светом стены
древнего Кремля” запрягатися в оновлене московське ярмо чи ставати
на прю з московським агресором? Українські матері обрали волелюбний
шлях. На їх боці історична Правда, а московська правда п’яна спить.
Вслухайтеся у слова українського поета Олеся Дудина:
Хай панує Дух Святий над Вами
І над Вашими очами.
Хай проясниться зоря ночами
У глибинну суть віків-світів.
Хай простелиться Всевишній Дух між Нами
До безкрайніх галактичних берегів.

Опам’ятайтеся, схаменіться, російські матері, зупиніть своїх синів,
щоб за параноїдним наказом Путіна не плюндрували, не закабалювали
Україну, не спонукали українських матерів благословляти своїх синів
воювати з Вашими синами за Нашу і Вашу свободу.
Василь Лизанчук
Глибоко толерантним, неймовірно наснаженим висотністю українського національного духу, безмежною любов’ю і шаною до матері й

170

Розділ 6

матері-України є вірш Оксани Максимишин-Корабель, яким вона емоційно спалахнула, молячись за душі убієнних на Євромайдані в Києві.
ПАМ’ЯТІ ЗАГИБЛИХ НА МАЙДАНІ
Мамо, не плач, я повернуся весною.
Пташиною в шибку вдарюсь Твою.
Прийду на світанні в садок із росою,
А може, дощем на поріг упаду.
Голубко, не плач, так судилося, ненько,
Що слово “Матусю” не буде моїм.
Прийду і попрошуся в сон Твій тихенько,
Розкажу я Тобі, як живеться у домі новім.
Мені колискову вже ангел співає,
I рана смертельна уже не болить.
Ти знаєш, матусю, й тут сумно буває,
Душа за Тобою, Рідненька, щемить.
Мамочко, вибач за чорну хустину,
За те, що віднині Ти будеш сама.
Тебе я люблю, як любив Україну,
Вона, як і Ти, була в мене одна.

Оксана Максимишин-Корабель

Запитання для самоконтролю
1.
2.
3.
4.
5.

Як ви розумієте поняття “толерантність”.
Схарактеризуйте тлумачення толерантності у різних довідкових виданнях.
Особливість журналістської толерантності.
У якій ситуації журналіст не повинен дотримуватися толерантності?
У контексті поняття “журналістська толерантність” схарактеризуйте діяльність
російських засобів масової інформації.
6. Чому проблема журналістської толерантності виходить за межі журналістського
дискурсу?
7. Розтлумачте поняття “медіатолерантність”.
8. Змістове наповнення мовної толерантності журналіста і медіатолерантності
засобів масової інформації.
9. Схарактеризуйте толерантні та інтолерантні елеманти в журналістських матеріалах на рівні змісту і форми подачі.
10. Схарактеризуйте журналістські матеріали на предмет “мови ворожості”.
11. Шляхи утвердження в журналістських матеріалах мовної культури.
12. Проаналізуйте визначення “медіатолерантність”, яке сформулювала О. Ю. Сухомлин.

Толерантність у професійній діяльності журналіста

Завдання для самостійної роботи
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Обрати газету, телевізійну- і радіопрограму (на вибір) для дослідження на предмет виявлення толерантних та інтолерантних елемантів у журналістських матеріалах.
Підготувати рецензії-огляди одного із засобів масової інформації (може бути
і два для порівняння) стосовно функціонування української мови, пропаганди досягнень української культури.
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Розділ 7
ПСИХОЛОГІЯ МЕДІАСПРИЙМАННЯ

П

овноцінний, ефективний процес комунікації ґрунтується на
зацікавленій взаємодії двох суб’єктів: журналіста (комунікатора) та
аудиторії (читачів, глядачів, слухачів). Обопільна зацікавленість передбачає обопільну активність партнерів.
Журналісти втілюють своє специфічне покликання, дотримуючись
принципів і функцій діяльності ЗМІ. Принцип ( від латинського –
principium) – це основа, начало: 1) первоначало; те, що лежить в основі
певної теорії науки; 2) внутрішнє переконання людини; основне правило поведінки1. Засоби масової інформації України у своїй діяльності
реалізують принципи об’єктивності, достовірності інформації, компетентності, гарантування права кожного громадянина на доступ до інформації, вільне висловлювання своїх поглядів та думок, забезпечення
ідеологічного та політичного плюралізму, дотримання журналістами
професійної етики та загальнолюдських норм моралі2.
Функція (від латинського – functio) означає діяльність, виконання.
Це поняття свідчить про ту роль, яку певний соціальний інститут або
частковий соціальний процес виконують стосовно цілого. Враховуючи
дані соціології журналістики, які ґрунтуються на уявленнях масової
аудиторії, А. Чічановський і В. Шкляр назвали такі функції засобів
Словник іншомовних слів. За ред. О. С. Мельничука. – К., 1974. – С. 547.
Лизанчук В. Основи радіожурналістики : підручник / В. Лизанчук. – К.: Знання. 2006. – С. 84.
1
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масової інформації “інформаційно-пізнавальна, ціннісно-орієнтаційна,
комунікативно-естетична, соціально-організаторська, психологічної
регуляції”1.
У лекції “Засоби масової інформації в політичній системі суспільства” професор В. Здоровега зазначив, що інформаційна функція ЗМІ
найголовніша і найуніверсальніша. Багатофункціональні засоби масової
інформації насамперед інформують про все, що відбувається у світі,
інтерпретують, пояснюють, тлумачать події та явища повсякденного
життя, виконують науково-просвітницькі функції, несуть певну наукову
інформацію. Сприйняття адресованої відповідній аудиторії інформації,
і передусім естетичної, приносить, крім знань, також насолоду, тобто
ЗМІ сьогодні виконують гедоністичні функції2.
Швейцарський професор Р. Блюм виділив вісім функцій ЗМІ. Це
функції інформування, артикуляції, соціалізації, критики та контролю,
корекції, обслуговування, розважання і реклами3.
Академік А. Москаленко схарактеризував призначення таких функцій засобів масової інформації: організаторської, виховної, пропагандистської, контрпропагандистської, соціологічної, інформаційно-пізнавальної, соціально-педагогічної4.
Донецький дослідик А. Роскошний розглянув і прокоментував такі
функції засобів масової інформації: інформаційну, освітню, соціалізуючу, організаційну, контролюючу, мобілізуючу, розважальну і рекламну5.
Шулте Г. також розглядає кілька функцій ЗМІ: репортерську (точне
і зважене інформування населення про роботу владних структур); кон
трольну (функція “сторожового пса” – виявлення даних про помилки,
компетентність або зловживання офіційних осіб); критичну (незалежна
оцінка діяльності різних інституцій та офіційних осіб); комунікативну (публікація різних думок і дискусій з питань, які цікавлять су
спільство); захисну (допомога громадянам довести їх думки до відома
властей); підхльостування (побудження громадян до здійснення тієї чи
іншої мети, яка сприяє суспільному благополуччю)6.
Чічановський А. Політика. Преса. Влада / А. Чічановський, В. Шкляр. – К.; М.,
1993. – С. 62.
2
Здоровега В. Вступ до журналістики: текст лекцій / В. Здоровега – [Вид. 2-ге
допов.]. – Львів, Львівський держуніверситет, 1998. – С. 5.
3
Блюм Р. Журналістика у демократичному суспільстві: свобода преси, функції
преси / Р. Блюм // Роль мас-медіа у плюралістичному суспільстві: Матеріали міжнародної конференції. – К., 1996. – С. 15–17.
4
Москаленко А. Вступ до журналістики: підручник / А. Москаленко. – К., Школяр, 1997. – С. 156–161.
5
Роскошный А. Пресса в политической жизни общества / А. Роскошный. – Донецк, 1998. – С. 17–22.
6
Шулте Г. Конфликты между властью и журналистами / Г. Шутле // Проблемы
Восточной Европы. – Вашингтон, 1996. – № 45–46.
1
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У 1975 р. на пропозицію Комісії у справі, яку підтримали Асоціація газетних видавців, Союз журналістів і концерн “Шведське радіо”,
шведський парламент – Ріксдаг – прийняв ухвалу про роль і завдання ЗМІ країни в сучасному світі. У цій ухвалі сформульовано чотири
функції ЗМІ в демократичному суспільстві: інформаційну, коментуючу,
контролюючу і зв’язуючу1.
Вчені М.Л. Волковський й А.М. Гришаніна схарактеризували функції, які пов’язані із задоволенням таких соціально-психологічних потреб
аудиторії: 1) інформаційна функція: повідомлення про події й умови
життя безпосереднього оточення, суспільства, світу загалом; 2) задоволення загальних інтересів, допитливості: навчання і самоосвіта;
пошук порад, необхідної інформації для ухвалення рішень; 3) функція
особистісної ідентифікації: підкріплення індивідуальних цінностей,
отримання відомостей про моделі поведінки; ідентифікація з цінностями інших; досягнення розуміння самого себе; 4) функція інтеграції і
соціального спілкування: розуміння становища іншого; переживання;
створення підґрунтя для діалогу, соціального спілкування; 5) допомога в реалізації соціальних ролей: можливість спілкування із сім’єю,
друзями, громадськістю; 6) розважальна функція: емоційна розрядка;
заповнення вільного часу; ігнорування проблем; отримання естетичного
задоволення2.
Широкий спектр проблем людина задовольняє сприйманням інформації. Відомо, що є п’ять видів сприймання: зір, слух, дотик, нюх
і смак. У масовій комунікації зазвичай задіяно зір і слух. Для преси
специфічною особливістю інформування є друковане слово, фотографія
та інші зображальні засоби; звук (голос, музика, шуми) – для радіо;
для телебачення – зображення і звук. Відповідно до сприйняття друкованої, переданої по радіо чи телебаченню інформації спрацьовують
органи чуття: зір, слух, слух і зір.
Сприймання журналістської інформації як системний психічний
процес має свою структуру, свої рівні й межі. Шерковін Ю. подає
структуру сприймання як “певну послідовність якісно різних, однак
неподільних етапів – психічних дій”3 і відносить сюди первинний синтез, аналіз і кінцевий синтез одержаних відчуттів. Ці психологічні
процеси створюють передумови переростання, перетворення почуттів у
Фихтелиус Э. Десять заповедей журналистики: пер. со швед. Вероники Менжун
/ Э. Фихтелиус. – М., 1999. – С. 20
2
Волковский Н.Л. Психология журналистики: учеб. пособие / Н.Л. Волковский,
А.Н. Гришанина. – СПб., 2010. – С. 70
3
Шерковин Ю. Психологические проблеми массовых информационных процессов
/ Ю. Шерковин. – М. : Мысль, 1973. – С. 82.
1
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переконання, бо “охоплює пізнавальний, почуттєвий та поведінковий
компоненти”1.
Психологічний стан зв’язку, взаємодії інформації та аудиторії, яка
відповідно на неї реагує, можна пояснити сприйманням пісні. Адже
“пісня за своєю психологічною сутністю – публічна комунікація, здатна
з’єднати людей у колективному враженні завдяки тому, що невиразні
почуття, які рояться в душі кожного, раптом отримують загальне вираження, ясне і незаперечне, як осявання”2. Універсальним механізмом
творчого мислення вважають “АГА-переживання” (здогад, відкриття,
прозріння, цілковита новина), тобто момент, коли, як вважають психологи, “несвідоме переходить поріг свідомого” і в розумінні людини
створюється новий, адекватніший образ реального явища і його сутності.
“АГА-переживання” – це термін, що позначає раптове осявання, приємний чуттєвий стан, який виникає внаслідок успішного завершення
(здійснення) низки тривалих спроб розв’язати проблему щодо встановлення зв’язку між предметами. У масовій комунікації цей процес не
тільки багаторазово підсилюється, а й набуває діяльнішого характеру.
Видатний французький соціопсихолог С. Московічі наголошував, що
формування нового, адекватнішого образу в ідеологічному універсумі
групи енергетично мобілізує поведінку, адже перехід пізнавального
стану в емоційний породжує відчуття переконаності3.
Пісня як публічна комунікація розкриває психологію творчості в
момент комунікування, тобто під час народження і сприймання творів,
які інтерпретують реальні події і почуття, загострюючи тим самим
суспільні переживання до рівня мимовільних поведінкових реакцій і
трансформації несвідомих настановлень. “Співак співає про себе, слухач слухає про себе ж, – характеризує пісенний контакт академік
Д.С. Ліхачов. – Виконавець і слухач (слухач ніби внутрішньо підспівує
виконавцю і з цього погляду є до певної міри також її виконавцем)
прагне ототожнювати себе з ліричним героєм”4. Тому думка, яку формує
співак, ніби випливає у свідомості слухача із глибини його власного
несвідомого як раптове осявання, надзвичайно ясне і незаперечне. Цей
психологічний ефект О.Є. Проніна розглядає як універсальну модель
“АГА-переживання” в масовій комунікації.
Білоус О.М. Регіональне телебачення України в контексті національно-патріотичного виховання дітей: концепція, принципи, тематика: автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій: спец. 27. 00. 04 “Теорія та історія журналістики” / О. М. Білоус. – К., 2013. – С. 10.
2
Пронина Е.Е. Психология журналистского творчества: [учебное пособие] /
Е.Е. Пронина. – М.: КДУ, 2006. – С. 8.
3
Moskovici S. The phenomen of social representations / Ed. By R.M. Farr, S. Moskovici.
Cambridge, 1994. – P. 72.
4
Лихачов Д. Поэтика древнерусской литературы. – Л., 1972. – С. 86.
1
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Звісно, в різних видах масової комунікації: фольклорному обряді,
народному видовищі, поп-шоу, політичній демонстрації, теле- або радіорепортажі тощо – такого роду ефекти мають свої особливості, але всі
вони – явища одного роду. Для прикладу можна зіставити з “пісенним
контактом” психологічну інтерпретацію ключових категорій трагедії
(в первісному розумінні давнього жанру народного видовища) і журналістського тексту – “катарсиса” і “сенсації”:
“На вершині трагедії співпереживання і співчуття герою переходять
у спільне усвідомлення, розв’язання життєвої проблеми… Катарсис
– це усвідомлення, очищення... Це розширення меж індивідуального
усвідомлення до загального. Таке розширення свідомості по-новому висвітлює індивідуальний досвід, минуле людини, допомагає їй побачити
свої відхилення та їхні згубні наслідки”1.
Сенсація, приголомшуючи уяву, “вимикає” раціональний досвід і
відкриває шлях для неконтрольованих свідомістю ефектів мислення,
чуттєвості та поведінки”2.
До речі, “катарсис” і “сенсація” поняття різні, мають різну природу,
зумовлені різними чинниками. “Сенсація” може мати набагато більше
психологічних чинників, які її зумовлюють, аніж “катарсис”.
У комунікативному процесі потрібно враховувати психологічні механізми “катарсису” і “сенсації”. Адже, по-перше, чим масовішою (в
кількісному відношенні) стає комунікація, тим шаленіші прояви психосоціальних ефектів. У розгар “бітломанії” в США публіка, яка підспівувала і пританцьовувала на концертах, приходила в такий екстаз, що
Джон Леннон здивовано сказав:”Ми могли би обійтися мімікою. Могли
перестати співати, і ніхто би цього не помітив”. По-друге, точні знання
і власний досвід допомагають людині не піддаватися магії колективного
“АГА-переживання”, зберегти суверенність особистості в пароксизмах
масової комунікації. Пароксизм – (від грецького) – подразнення. Гостра
форма переживання якогось почуття (гніву, сміху тощо).
Момент здійснення бажань – особливий психічний стан, коли глибоко хвилює сам процес осмислення досягнутого. Це ніби зворотне
“АГА-переживання”: новий образ реальності завдяки своїй бажаності
долає межу свідомості і, проникаючи в глибини несвідомого, вступає
в безпосередню взаємодію з його символікою. “У момент здійснення
бажання може виникнути не тільки почуття глибокого задоволення, а
й гостре розчарування, і парадоксальне здивування. Але за будь-яких
умов – це потрясіння самої сутності людської натури, і, зазвичай, за
Флоренская Т.А. Катарсис как сознание / Т.А. Флоренская // Бессознательное.
– Тбилиси, 1978. – Т. 2. – С. 568–569.
2
Иванов П.К. Динамика сознания. – М., 1992. – С. 127.
1
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ним настає перенастроювання навиків мислення і виникнення нових
поведінкових настанов”1.
Різні засоби масової комунікації формують різні когнітивні навики,
від яких залежить процес сприймання інформації. Нейропсихологічні
дослідження засвідчили, що за опрацювання різних символічних систем відповідають різні ділянки людського мозку. Наприклад, ліві півкулі відповідають за опрацювання знакових систем, до яких належить
і вербальна інформація, а права півкуля бере участь в опрацюванні
цифрової і образної інформації. Отже, “аудіовізуальна мова ґрунтується
на знакових системах, які можуть передавати точно такі ж значення і
смисли, як вербальна мова, – зазначає Дафна Леміш. – Водночас сприймання смислів із телевізійного контента не вимагає попередніх знань,
оскільки ми постійно інтерпретуємо візуальні повідомлення з нашого
життя. Ця характеристика пояснює те, чому, наприклад, маленькі діти
зацікавлюються телебаченням, хоча вони ще нічому не навчилися ( порівнянно зі здатністю читати)”2.
Петер Вінтерхофф-Шпурк привернув увагу до таких психологічних
процесів сприйняття телевізійних передач: майже 90% всієї інформації
людина сприймає очима. Центр ока бачить тільки 0, 0001 із загального
поля зору. При відхиленні на 6,5° гострота зору знижується до 25%.
Отже, щоб об’єкт, який спостерігаємо, відображався найповніше, і його
сприйняття було найповнішим, людина повинна спеціально керувати
своїм оком. Погляд людини може охопити лише незначну кількість
простих об’єктів. Щоби повністю сприймати складніші сцени або предмети, око людини повинно виконувати стрибки або рухи. При цьому
виникають дві проблеми. По-перше, сприйняття інформації відбувається лише під час фіксації, тобто при непорушності погляду. По-друге,
око здатне лише на 5 фіксацій за секунду. Таким чином сприймання
інформації відбувається селективно (вибірково). Тут діє два принципи:
а) “знизу вверх”, б) “зверху вниз”.
Сприйняття “знизу вверх” (від часткового до загального) спрямоване на специфічні ознаки об’єкта, який сприймаємо. До таких ознак
належать новизна або складність, величина та інтенсивність стимулу,
його рух, кольоровість, контраст із навколишнім середовищем, розташування в полі зору (наприклад, зліва вверх) або стимули із сигнальною
функцією (власне ім’я, еротичні стимули, вигук “Слава!” тощо.).
Сприймання “зверху вниз” (від загального до часткового) зумовлено
станом самого сприймаючого (реципієнта). Тобто гострими недостатПронина Е.Е. Психология журналистского творчества. – С. 11.
Лемиш Д. Жертвы экрана. Влияние телевидения на развитие детей : [пер. с англ.
С.Д. Грековой] / Д. Лемиш. – М.: Поколение, 2007. – С. 225–226.
1
2
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ками, які відчуває його організм (біль, голод, спрага, спека і т. п.),
складними потребами (цікавість, допитливість, сексуальність і т. п.)
або інтересами, настановами (установками) і мотивами людини.
Вся інформація зберігається, то суті, в повному обсязі протягом
250–500 мілісекунд (візуальний сенсорний регістр, іконічна (образна)
пам’ять або “буферний накоплювач”). У цей час відбувається обробка
інформації на вищому рівні. Проте, якщо увага спрямована не на неї,
вона не використовується і просто втрачається. Та візуальна інформація,
на якій людина концентрує свою увагу (разом з іншою інформацією),
залишається доступною протягом 15 с і зберігається в короткочасній
(робочій) пам’яті. Короткочасна пам’ять здатна утримувати лише обмежену кількість інформації (до 7 одиниць). Більшу кількість інформації
людина може запам’ятати, якщо інформацію повторюють, з’єднують і
доповнюють уже існуючу інформацію, або якщо відбувається формування асоціацій (“шпаргалок”). Якщо ж на цьому етапі інформація залишається не використаною (людина не використала її протягом заданого
часу), то вона або забувається (розпад, розкладання), або витісняється
новою інформацією (інтерференція). Важлива або ретельно опрацьована інформація, а також та, що часто повторюється, зберігається у
довгочасовій пам’яті і з’являється з іншими, в тім числі і не візуальними когнаціями (мультилюдське кодування). Тут застосовують різні
за складністю способи її опрацювання (рівні опрацювання). Чим інтенсивніше опрацьовується когниця, тобто впроваджується в уже існуючі
знання, тим краще вона зберігається”1. “Ефект масової комунікації – це
наслідки фізичного, психічного, соціального та духовного характеру,
що впливають на свідомість, емоції, поведінку окремих людей, груп,
спільнот і суспільств під впливом процесу масової комунікації і яких
немає за відсутності такого впливу”2.
Вплив на читачів, слухачів, глядачів може відбуватися навмисно і
ненавмисно. Умисний вплив, як зазначає Є.В. Сидоренко, є навіщось,
для чогось, тобто має мету, а ненавмисний – чомусь, тобто зумовлений
тільки причиною. Учений вважає, що “усякий акт впливу, незалежно
від ступеня його усвідомленості і навмисності, реалізує свідоме або несвідоме прагнення людини утвердити факт свого існування і значущість
цього існування”3.
Винтерхофф-Шпурк П. Медиапсихология. Основные принципы: [пер. с. нем.] /
Петер Винтерхофф-Шпурк. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2007. – С. 57–60.
2
Теоретичні засади соціологічної рефлексії адаптаційних процесів у засобах масової
комунікації: монографія / В.М. Огаренко, Ю.В. Романенко, О.Л. Скідін, А.А. Согорін.
– Енергодар; Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2010. – С. 144.
3
Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений / Е.П. Ильин. –
СПб.: Питер, 2009. – С. 87.
1
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Сприймання матеріалів ЗМІ залежить не тільки від їхнього змісту,
уявлень і минулого досвіду реципієнтів, а й форм переконування.
Переконування – це метод впливу на свідомість особи через звернення до її власного критичного судження. Основою переконування є
роз’яснення суті явища, причинно-наслідкових зв’язків і відношень,
виокремлення соціальної й особистої значущості щодо вирішення того
чи іншого питання. Переконування апелює до аналітичного мислення,
під час якого переважає сила логіки, доказовість і досягається переконливість доказів, які використовують. Переконування як психологічний
вплив повинно створювати в людини переконаність, що він має рацію,
і власну впевненість у правильності прийнятого рішення.
Майєрс Д. зазначив, що успіх переконування залежить від того,
хто переконує (“комунікатор”), що говорить (повідомлення), як (спосіб
передачі повідомлення) і кому (аудиторія).
Комунікатор. Сприймання інформації залежить від того, хто її повідомляє, наскільки окрема людина або аудиторія загалом довіряють
джерелу інформації. Довір’я – це сприймання джерела інформації як
компетентного і надійного. Створити у слухачів враження компетентності комунікатор може трьома способами: 1) почати висловлювати
судження, з якими слухачі згідні. Він набуває репутації розумної людини; 2) представлений як фахівець в тій чи іншій галузі; 3) говорить
впевнено, без тіні сумніву.
Надійність залежить від манери комунікатора розмовляти. Люди
більше довіряють комунікатору, коли впевнені, що в нього нема наміру
переконати їх у чому-небудь. Привабливість комунікатора також впливає на ефективність його переконуючих висловлювань. “Привабливість”
– це і краса людини, і подібність до нас тощо.
Особливості реципієнта. Найлегше піддаються переконуванню люди
із середнім рівнем самооцінки. Люди похилого віку консервативніші
у своїх поглядах, ніж молоді. Водночас настанови, сформовані у підлітковому і ранньому віці, можуть залишатися на все життя, оскільки
враження, набуті в цьому віці, глибокі і незабутні. Добрий настрій часто
сприяє переконуванню тому, що він сприяє позитивному мисленню,
а частково тому, що виникає зв’язок між добрим настроєм і повідомленням. Крім того, чим вищий інтелект реципієнтів, тим критичніше
їхнє ставлення до пропонованого змісту, тим частіше вони засвоюють
інформацію, але не погоджуються з нею.
Зміст повідомлення. Що сильніше впливає – логіка викладу або
звернення до емоцій і почуттів людини? Це залежить від інтелектуального рівня аудиторії. Якщо вона складається з освічених читачів,
глядачів, слухачів, а також тих, що мають аналітичний розум, то на
доводи здорового глузду їхній відгук буде більшим, ніж на інформацію,
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що адресована серцю. В іншому разі разі ліпше сприйматимуть доводи,
що звернені до емоцій.
Ефективними можуть бути переконування, що викликають страх.
Проте під час використання страху для переконування не можна переходити певну межу, коли цей спосіб перетворюється в інформаційний
терор, що часто відбувається під час рекламування різних ліків по радіо
і телебаченню.
Переконливіше звучить та інформація, яку подають першою (ефект
первинності). Проте, якщо між першим і другим повідомленням проходить якийсь час, то сильніший переконуючий вплив має друге повідомлення, оскільки перше уже забуто (ефект новизни).
Як передається повідомлення (комунікативний канал). Переконування може відбуватися двома методами: дидактичним і сократичним
(діалогічним). У разі першого методу, зазвичай, говорить, той, хто
переконує, під час другого – залучають до дискусії переконуваного1.
Отже, процес сприймання інформації органічно пов'язаний з переконуванням. У науці, практиці й побуті термін “переконування” використовують у двох значеннях, а саме, як: а) система поглядів, уявлень,
яких “я” дотримуюсь, з якими “я” погоджуюсь, які “я” ототожнюю із
собою, оскільки вважаю їх продуктом власної діяльності, які мають під
собою певну аргументацію і можуть бути логічно доведені; б) певний
спосіб впливу, який передбачає аргументоване і логічно витримане
доведення істинності того чи іншого положення, думки, оцінки. Для
того щоб об’єкт переконуючого впливу “повівся” так, як того прагне
його суб’єкт, треба передусім вивчити та врахувати інтереси і рівень
готовності адресата до сприйняття інформації, яку пропонують у процесі переконування. Важливо також забезпечити можливість адекватної передачі повідомлення адресату, зробити так, щоб він зосередив
на цьому повідомленні свою увагу, зрозумів і сприйняв його сутність,
сформував і закріпив сприйнятий зміст у вигляді нової настанови і на
цих засадах почав діяти”2.
Переконуючий вплив засобів масової комунікації можна вважати
ефективним, якщо реципієнт сприйняв інформацію, психологічно привласнив і може впродовж порівняно тривалого часу утримувати її зміст,
розуміти головно так, як цього хотів журналіст; виявляє здатність самостійно відтворювати логіку аргументування, внутрішню готовність як
саморефлексії відстоювати й активно поширювати змістову наповненість
сприйнятого повідомлення. “Механізм переконування передбачає, з
Майєрс Д. Социальная психология / Д. Майєрс. – СПб., 2007. – 278–280.
Кабаченко Т.С. Методы психологического воздействия / Т.С. Кабаченко. – М.:
Наука, 2010. – С. 215.
1
2
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одного боку, цілеспрямований, усвідомлюваний характер інформаційного впливу, застосування аргументів та фактів, дотримання логіки
доведення й обґрунтування, апелювання до істинності та значущості. З
іншого – свідоме ставлення реципієнта до змісту інформації, що йому
пропонується, і до способу її подання. Головне призначення цього механізму – змінити (перетворити чи зміцнити) переконання реципієнта,
викликати у нього відчуття і розуміння неможливості жити за іншими
змістовими сценаріями”1.
Отже, процес сприймання журналістського творчого продукту ґрунтується, по-перше, на доказовості (переконливості), тобто на аргументах,
що підтверджують істинність і значущість для реципієнта (читача, глядача, слухача) того, що йому пропонують, а, по-друге, – на самостійному,
свідомому, критичному ставленні до запропонованої для сприйняття
інформації. “Важливо також пам’ятати, що сприймання, хоч і є відображенням дійсності свідомістю, а отже, є діяльність, втім не є дзеркалом відображення, – наголошує І.М. Лубкович. – Кожна людина бачене
сприймає по-різному, залежно від індивідуальних особливостей, від тезаурусу, соціального досвіду. Тому й говоримо, що дивитися і бачити,
слухати і чути – це різні речі, так само, як вчити (“я вчив – найчастіше
вживаний вираз не готових до заняття студентів) і вивчити”2.
Засоби масової комунікації під час виконання бінарної функції –
репродукування і продукування, тобто відображення реальної дійсності
і впливу на її творення, можуть ефективно вносити свою вагому частку
у процес формування ціннісних орієнтацій в інформаційному просторі
України за умови глибокого розуміння методів переконування – основи
сприймання інформації. Виокремлюють такі методи переконування:
Фундаментальний. Це пряме звернення до співбесідника, якого
зразу і відкрито ознайомлюють зі всією інформацією, що становить
основу доводу, який використовують;
Метод суперечності. В його основі виявлення суперечностей у
доводах переконуючого і ретельна перевірка власних аргументів на несуперечливість з метою запобігання контрнаступу;
Метод “витягування висновків”. Аргументи викладають не всі зразу, а поступово, крок за кроком, добиваючись згоди на кожному етапі.
Метод “шматків”. Аргументи того, кого переконують, ділять на
сильні (точні), середні (спірні) і слабкі (помилкові); перших стараються
не використовувати, а основний удар наносять по останньому;
1
Молодиченко В. Маніпуляція цінностями та засоби убезпечення молоді від руйнаційних ідеологічних впливів / В. Молодиченко // Освіта регіону. Український науковий
журнал. – 2011. – № 2. – С. 59.
2
Лубкович І. Соціальна психологія масової комунікації: підручник / І. Лубкович.
– Львів : ПАІС, 2013. – С. 153.
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Метод ігнорування. Його застосовують тоді, коли викладений співбесідником факт не може бути заперечений;
Метод акцентування. Акцентують на доводах, які наводив сам
співбесідник, коли вони відповідають спільним інтересам (Ти ж сам
про це говорив…)
Метод двосторонньої аргументації. Для більшої переконливості
викладають спочатку переваги, а потім і недоліки запропонованого
способу вирішення питання; ліпше, якщо співбесідник довідається
про недоліки від переконуючого, ніж від інших, що створює в нього
враження неупередженості переконуючого;
Метод “так, але…”. Використовують у тих випадках, коли співбесідник наводить переконливі докази переваг свого підходу до вирішення
питання; спочатку погоджуються зі співбесідником, потім, після деякої
паузи, наводять докази недоліків його підходу;
Метод уявної підтримки. Це розвиток попереднього методу: доводи
співбесідника не відкидають а, навпаки, наводяться нові аргументи на
їхню підтримку. Потім, коли у нього складається враження про добру
обізнаність переконуючого, наводять контраргументи;
Метод бумеранга. Співбесіднику повертають його ж аргументи,
але спрямовані в протилежний бік; аргументи “за” перетворюються в
аргументи “проти”1.
Розуміння методів переконування є необхідною психологічною передумовою ефективного функціонування ЗМІ задля утвердження національних і загальнолюдських морально-духовних цінностей, толерантного співжиття у мультикультурному суспільстві. Тому важливим
аспектом психології мас-медіа є мотивація спілкування із засобами
масової інформації.
Наш досвід спілкування із засобами масової інформації значно обумовлює ті знання, які ми отримуємо про світ. Ми можемо назвати це
когнітивним підходом для ЗМІ, оскільки наголошують на тому, як ми
формуємо уявлення про світ, по суті, певну ментальну реальність, ґрунтуючись на своєму досвіді спілкування зі ЗМІ. Ця ментальна реальність
стає потім засадами всіх настанов та моделей поведінки і виявляє значний вплив на наше життя. Виокремлюємо особливості функціонування
телебачення. Замість того, щоби більш-менш точно відображати якісь
зовнішні події, телебачення перетворюється в реальність, з якою зрівнюють навколишній світ. Світ, як його бачать ЗМІ, став для багатьох
людей реальнішим, ніж саме життя. Мас-медіа – це не тільки “магічне
вікно”, через яке ми дивимося на світ, а й “двері”, через які ідеї проникають у нашу свідомість.
1
Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений / Е.П. Ильин. –
СПб.; Питер, 2009. – С. 94.
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Нині часто можна почути, що телебачення “Домашній агресор”,
“Підступність блакитного екрана”, “Дитина і телевізор: друзі чи вороги?”, “Отрута телевізора”, “Ці дебелі децибели”, “Жертва реклами, або
Про золоту рибку, папугу “йо-ма-йо”, “Ефірний секонд хенд” тощо. На
жаль, для такої оцінки є певні підстави, бо телебачення несе не лише
позитивну інформацію, а й забруднює життєве середовище агресивною,
насильницькою, порнографічною “масовою культурою”, брехливою,
цинічною рекламою, що негативно впливає на відродження мови, духовності, розвиток національних традицій, звичаїв. Особливо згубно ця
низькопробна “культура” впливає на дітей, підлітків, юнацтво. Для них
агресія на підсвідомість найбільш небезпечна, бо заважає, перешкоджає
формуванню здорових морально-духовних цінностей, високохудожніх,
справжніх естетичних смаків, утвердженню національно-громадянської
свідомості, інтеграції українського суспільства.
Американські лікарі привертають увагу до трьох серйозних наслідків впливу на психіку дітей екранного насильства. По-перше, підліток
стає байдужим не лише до крові й бруду, які ллються каналами телебачення, а й до реального насильства. По-друге, агресивна поведінка,
дітей, підлітків, юнаків і навіть дівчат стає нормою. По-третє, в дітей
різних вікових груп розвивається страх від можливості самим стати
об’єктом насильства. “Формуючи міфи і стереотипи, ЗМІ активно використовують механізм “публічного сприйняття”. У цій своїй якості
ЗМІ уже стають засобом “психологічної монополії” і “духовного примусу”, – наголошують доктор політичних наук О. Берьозкіна і доктор
психологічних наук М. Обозов у передмові до книжки Річарда Харріса
“Психологія масових комунікацій”. – І тоді всі ми – жителі “глобального
села”, загрузнувши в її повсякденних незгодах, сварках, непорозуміннях і проблемах, безсилі опиратися маніпулюванню нашою свідомістю,
стаємо об’єктом інформаційної агресії або інформаційної війни, коли з
допомогою ЗМІ нас намагаються схилити до заданої будь-якою групою
суб’єктивної точки зору”1.
Сучасне суспільство називають не лише інформаційним, а й техногенним, кібернетичним, і водночас – суспільством споживачів культурних товарів. За даними А. Кавалерова, 82% респондентів зазначає, що
найпотужніший вплив на їхні ціннісні орієнтації має не навчальний
процес, а телебачення2. Перегляд телепередач й ознайомлення з пресою є одним із найпоширеніших способів відпочинку для всіх вікових
1
Харрис Р. Психология массовых коммуникаций / Р. Харрис. – СПб.: Прайм –
Еврознак, 2002. – С. 6.
2
Кавалеров А. А. Цінність у соціокультурній трансформації / А.А. Кавалеров. –
Одеса: Астропринт, 2001. – С. 73.
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категорій українців, що засвідчують результати експериментальних
досліджень лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти
ІСПП АПН України1.
Перегляд телебачення як головне дозвільне уподобання визнали
80% опитаних респондентів, читання преси – 45%. В інформаційному
суспільстві засоби масової комунікації стають невід’ємною частиною
життя кожної людини, впливаючи на соціальний і культурний розвиток суспільства. Тому аксіоматичною можна визнати думку Н. Лумана:
“Усе, що ми знаємо про наше суспільство і навіть про світ, в якому ми
живемо, дізнаємось через мас-медіа… Ми дізнаємось про стратосферу
так само, як Платон дізнавався про Атлантиду: “люди говорять те-то і
те-то…”. З іншого боку, про самі мас-медіа ми начулися такого, що не
можемо довіряти цьому джерелу. Ми чинимо опір їх впливу, підозрюючи, що нами маніпулюють, проте суттєво це нічого не змінює, оскільки
знання, отримані нами з мас-медіа, начебто самі собою складаються в
замкнутий каркас, елементи якого укріплюють один одного”2.
Сприймання інформації засобів масової комунікації, як уже було
зазначено, не одноактний момент, а морально-психологічний процес.
Наприклад, розглядають такі психологічні етапи ввімкнення, перегляду передач і вимкнення телевізора: а) людина вирішує: вмикати чи не
вмикати телевізор, і вибирає, яку передачу буде дивитися; б) з великої
кількості поданої аудіовізуальної інформації глядач сприймає ту, яка,
на його думку, найважливіша для досягнення своєї мети; відповідно
опрацьовує її; в) людина вирішує закінчити перегляд телепередачі,
тобто вимикає телевізор.
Психологи називають різні мотиви читання газет, перегляд телепередач, слухання радіо, в основі яких є певні потреби. Мотиви спілкування із засобами масової комунікації зумовлюють потреби: цікава,
важлива інформація, розслаблення, розвага (проведення часу), знаходження (відкриття) себе (особистої ідентичності), відхід від реальності,
інтеграція і соціальна взаємодія, звичка, контролювання зовнішнього
середовища, емоційна підтримка і способи поведінки, інтелектуальне
збагачення, відпочинок тощо.
Кандидат наук із соціальних комунікацій О.М. Білоус розрізняє три
психологічні моделі вибору телевізійних передач. В основі першої моделі
Баришполець О.Г. Стан медіа-культури дорослих і молоді в Україні : результати
масового опитування [Електронний ресурс] / О. Г. Баришполець, Г.В. Мироненко //
Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб. наук. пр. / АПН України,
Інститут соціальної та політичної психології. – К., 2008. – Вип. 19. – Режим доступу:
http: // www.nbuv.gov.ua / portal / Soc_Gum/ Nsspp/texts.html.
2
Луман Н. Реальность масмедия : [пер. с нем. А.Ю. Антоновского] / Н. Луман. –
М.: Праксин, 2005. – С. 9.
1
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лежить гіпотеза про те, що кожний реципієнт має ясне уявлення, якою
має бути ідеальна програма, а також про її альтернативи. Він вибирає
ту програму, яка найбільше відповідає його уявленню про ідеал. Якщо
запропоновані програми однаково віддалені від ідеалу, то людина взагалі не дивиться телевізор. Друга модель складається з певних потреб
глядача. Він вибирає програму, виходячи з того, яке задоволення хоче
отримати, і чи може його отримати від конкретної програми. Третя
модель – це модель цінностей, в основі якої модель очікування. Вибір
програми за цією моделлю залежить не від будь-якого задоволення, а
від набору збалансованих морально-духовних очікувань стосовно отримання морально-інтелектуального задоволення. Такий концептуальний
підхід щодо психологічного моделювання вибору телевізійних передач
охоплює українське родинне правонаступництво морально-духовних
цінностей, звичаїв, традицій, на яких створюється національно-громадянське суспільство.
Важливою передумовою вибору, сприймання і впливу телепередач
на формування національно-патріотичної свідомості дітей, підлітків
і юнацтва є тематична, змістова, емоційно-виражальна наповненість
телевізійних програм, компонентами яких регіональні та загальноукраїнські цінності. Підсумувавши оцінювання дітьми, вчителями і
батьками структурних елементів якості форм подачі телематеріалів,
О.М. Білоус отримала результати, які характеризують рівень якості
такими цифрами: безпосередня, емоційна, образна, щира мова журналістів (ведучих, репортерів), виступаючих і дітей – у 70% телепередач;
точність, чіткість викладу матеріалу, динамізм розвитку думки, захоплюваність – у 67% телепередач; інтелектуальність, драматургійність
дії, цікаві композиційні повороти – у 58% телепередач; жанрова різноманітність, музичність – у 52% телепередач. Це є основою реалізації
принципу єдності в багатоманітності, формування в Україні єдиної
української політичної нації із забезпеченням сприятливих умов для
розвитку усіх регіонів і усіх національних груп1.
Отже, якщо людина (група людей) дивиться телевізор, слухає радіо,
читає газету – незалежно від того, який мотив чи комбінація мотивів
спонукали до спілкування із засобом масової комунікації – можемо
стверджувати, що реципієнт (заплановано чи незаплановано) вибрав
той чи той ЗМІ, очікуючи за його допомогою задовольнити свої потреби.
а) Заплановане “спілкування” зі ЗМІ відбувається тоді, коли людина
хоче подивитися (послухати) певну програму, які демонструють у той
Білоус О.М. Регіональне телебачення України в контексті національно-патріотичного виховання дітей: концепція, принципи, тематика: дис. на здобуття наукового
ступеня канд. наук із соц. комунікацій : 27.00. 04 / О.М. Білоус. – Львів, 2012. – С. 125.
1

186

Розділ 7

самий час, чи прочитати газетну публікацію на бажану тему. В цьому
полягає лояльність до тієї чи тієї програми, газети (журналу).
б) Що стосується незапланованого “спілкування” зі ЗМІ, то в цій
ситуації реципієнт повинен вирішити, яку програму буде дивитися (слухати). Тому йому потрібна інформація, які програми транслюють у цей
момент або найближчим часом. Для цього друкують у газетах теле- і
радіопрограми, анонси передач. Однак 1/3 глядачів вибирає телеканал,
не використовуючи попередню інформацію, а роблять це, перемикаючи
канали і побіжно переглядаючи, що пропонує той чи той телеканал (радіостанція). Такий спосіб вибору програми охоплює такі аспекти:
Спосіб дії: 1) автоматичний: почергове перемикання всіх каналів;
2) контролюючий: вибіркове включення деяких із доступних каналів
(за їхньою перевагою);
Система пошуку: 1) пильна (старанна, акуратна): повний або майже
повний пошук; 2) обмежена: неповний пошук;
Оцінка: 1) повна: перегляд усіх каналів і повернення до кращого
варіанта; 2) обмежена: перегляд каналів до находження першого гідного
уваги варіанта.
Психологи виявили дві моделі незапланованого вибору програми,
які можна легко розрізнити. Це – контрольований та обмежений пошук.
Виділяють формальні моделі вибору телевізійних програм (радіопрограм), які можна розділити на дві групи: а) моделі (підходи), які
ґрунтуються на економіко-наукових гіпотезах; б) моделі (підходи),
побудовані на гіпотезах про використання й отримання задоволення.
В основі першої групи лежить гіпотеза про те, що кожний реципієнт має чітке уявлення, якою має бути ідеальна програма, а також її
альтернативи. Він вибирає ту програму, яка найбільше відповідає його
уявленню про ідеал. Щоб визначити різницю між ідеальною програмою
і конкретно запропонованою, Боумен і Фарлі запропонували міру дистанції. Людина вибирає таку альтернативну програму, яка найменше
“віддалена” від ідеальної. Якщо всі запропоновані програми однаково
“сильно віддалені” від ідеалу, то людина взагалі не дивиться телевізор,
не слухає радіо, не читає газетний матеріал.
До другої групи належать уже подані моделі потреб (так звані каталоги мотивів) і модель невідповідності, яку розробили Пальмгрен,
Веннер і Рейберн. На їхню думку, людина вибирає програму, виходячи
з того, яке задоволення вона хоче отримати від конкретної програми.
Варто привернути увагу до ще однієї моделі – моделі цінностей, що була
розроблена на основі моделі очікування. Модель побудована на припущені, що вибір програми залежить не від задоволення, а від набору
збалансованих очікувань глядача, слухача, читача стосовно отримання
задоволення.
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Важливим для відбору теле- і радіопередачі є структура пропонованої програми, яка через такі ознаки, як ефект “наслідування глядача”
або лояльність до каналу, впливає на вибір програми.
Психологічна наука чітко окреслює пізнавальні психічні процеси,
серед яких: відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, увага, уява. Це
абсолютно різні психічні процеси, але іноді один з них може супроводжувати інший. Щодо уваги, то її можна класифікувати на довільну
(коли для того, щоб залишатися уважною, людина докладає вольових
зусиль) і мимовільну (людина уважна тому, що її увагу привернуло
щось яскраве, цікаве, несподіване, нове). Це лише одна з класифікації
і, відповідно, можна виділити перегляд телепередач “для музичного чи
звукового тла” – тоді увага взагалі не зосереджена на передачі, або ж
довільна увага (коли людина сидить перед екраном телевізора, щоб отримати і проаналізувати інформацію) і мимовільна увага, коли людина
слухає/дивиться спочатку для “тла” (фону), але раптом яскравий звук
чи несподівано цікава відеокартинка – й увага людини зосереджується
сама собою, без докладання вольових зусиль.
Однак важливим є розуміння того, що сприймання без уваги неможливе, тому треба вміти викликати увагу, знати, що здатне її привертати
й організувати потік інформації так, щоб увага не згасала впродовж
усього процесу комунікації1.
Морально-психологічне, духовно-національне сприйняття творчості
Тараса Шевченка його сучасниками і нинішнім поколінням українців
ґрунтується на принципах Універсальної Правди про національне “Я”,
сповідником якої був Кобзар-Пророк. “Пророк – то не віщун, а той,
кому дано бачити і говорити про закрите для інших, голосити велику
правду. На правах чоловіка Божого”2, – наголошував Євген Сверстюк.
Роздумуючи над долею Т. Шевченка, Є. Сверстюк порівняв її з долею
євангельського світильника, якого не ховають під стіл, а ставлять на
підсвічник, щоби він світив усім, і щоб далеко було видно.
Якими відблисками світло Шевченкового поетичного і публіцистичного Слова сяє у серцях і душах студентів ІІ курсу факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка,
дізнаємося з їхніх роздумів на тему “Тарас Шевченко у моєму житті”.
Цю письмову роботу вони підготували у 2013 р., опановуючи дисципліну “Психологія мас-медіа”, лекційний курс якої читає автор цього
підручника. Подаємо уривки з окремих студентських праць.
1
Лубкович І. Соціальна психологія масової комунікації: підручник / І. Лубкович.
– Львів: ПАІС, 2013. – С. 153.
2
Сверстюк Є. А що, якби Шевченко… / Євген Сверстюк // Літературна Україна.
– 2013. – 19 груд.
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Олена Басараб. У моїй домашній бібліотеці “Кобзар” стоїть після
“Біблії”. Ще коли не дотягала до найвищої полиці, я багато чула про
Шевченка від тата, він закликав прочитати “Кобзар”, неначе це був мій
обов’язок.
“Наш Кобзар”, – саме так розпочала вчителька урок, на якому ми вперше зрозуміли, що насправді ніяким кобзарем Шевченко не був, а був він
поетом. Пам’ятаю, як натхненно про нього говорила вчителька.
Скільки б разів я не перечитувала вже відомі мені твори – перший
вірш Шевченка, який я вивчила ще в дитинстві, закарбувався в пам’яті й
здається ніколи не покине її.
Село! І серце одпочине.
Село на нашій Україні –
неначе писанка, село.
Зеленим гаєм поросло.
Цвітуть сади, біліють хати,
А на горі стоять палати,
Неначе диво. А кругом
Широколистії тополі,
А там і ліс, і ліс, і поле,
і сині гори за Дніпром.
Сам Бог витає над селом.

Шевченка завжди позиціонують як борця і Пророка. Все своє життя він
плекав любов до України, до того маленького раю в собі та в інших. Його
грізні, емоційні, пророчі слова лунали як слава свободі й відвазі. Шевченко
окрилив Україну та її слово.
Тарас Шевченко – це та постать, з якою асоціюють Україну. Тобто
його життя – це історія нашої країни. Якщо світ майже нічого не знає про
багатьох талановитих українських літературних творців, то про Шевченка
бодай одним вухом та чула більшість. Проте, чи можемо ми на сучасному
етапі вберегти Шевченка від заздрісників, які намагаються зруйнувати образ світоча української літератури?
Для кожного з нас Шевченко може мати різний образ. Титан української
літератури, Пророк, Кобзар, Мученик чи просто портрет на стіні. Місце
Шевченка в житті українців залежить від нашого самовизначення. Шануючи пам’ять про Кобзаря, ми робимо крок вперед до об’єднання всього
українського народу.
Я ніколи не припиню вважати, що для мене, як і для більшості українців,
Шевченко – це символ віри. Тарас Шевченко довів, що українське слово –
не наріччя чи діалект, яким означують нашу мову. Це ціла історія розвитку
зі своїми геніями, перешкодами, боротьбою. Ту силу, яка звучить у його
словах, неможливо знищити, вона вічна.
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Вікторія Ганущак. У кожному творі Т. Шевченка відчувалася його душа,
його наука. І як би це банально не звучало, але саме Тарасова поетична спадщина поклала початок моєму патріотизму. Ні “Любіть Україну”, ні
“Україна – рідний край” – не довели мене до того почуття, яке я відчувала,
читаючи “Розрита могила” або ж “Садок вишневий коло хати”. Ці почуття
дали мені змогу побачити красу Батьківщини і несправедливо сплюндроване Московією життя нашої нації.
Ні для кого не таємниця, що мільйони українців виїжджають з Батьківщини в пошуках кращої долі. Прикро усвідомлювати той факт, що Шевченко
описував ситуацію в період кріпацтва. А зараз ми НЕЗАЛЕЖНІ! І ми далі
продовжуємо бути кріпаками! Жаль, але ми самі винні, бо дозволяємо “перевертням” працювати в державних установах, здобувати собі депутатські
мандати та експлуатувати нас.
З особливою точністю Шевченко розповідає про теперішні стосунки
Віктора Януковича та Володимира Путіна:
І могили мої милі
Москаль розриває…
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати.

Тарас Григорович не тільки зумів охарактеризувати тодішню ситуацію,
а й передбачив теперішню. Зробив це для того, щоб ми не продовжували
коритися. Він наголошував, що, борючись єдино, ми зможемо подолати
безлад у владі і в своєму житті. А це – найголовніша, найсвятіша мета всієї
української нації. Документально ми отримали свободу, таку жадану незалежність. А реально – ми засіли в суспільстві ХІХ ст.
Не дивуйтесь, хочеться бути таким, як Тарас… Таким незламним патріотом, таким незалежним від політичної ситуації громадянином України.
Я йтиму до нього, до його науки, бо знаю, що: “Мудрого – не одурити,
чесного – не купити, мужнього – не зламати”.
Галина Дашкевич. Вечір. За вікном гуляє вітер, а на столі миготить
вогник від свічки. Своїм світлом він заливає невеличку кімнату, в якій зібралася вся сім’я. Бабця зручно вмостилася у м’якому кріслі-гойдалці,
мама з Марічкою, старшою донею, вкрилися теплим покривалом і присіли
на старенький диван, а я, мов маленький горобчик, який ще не вилетів із
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сімейного гніздечка, сиділа на колінах у тата й горнулася до нього під крило. Однією рукою він міцно мене обняв, а іншою перегортав сторінки, на
перший погляд, нічим непримітної книги, з пожовклими листками й протертою палітуркою. Раптом тато припинив гортати аркуші й тихим, спокійним
голосом зачитав: “Мені тринадцятий минало, // Я пас ягнята за селом…”.
Вечірні читання при свічці (тоді часто відключали світло, хоча я, мала,
не розуміла чому) стали постійним явищем у нашій сім’ї. Саме завдяки
таким “сеансам” я відкривала для себе найбільшого світоча українського
народу Тараса Григоровича Шевченка. Тоді я полюбила Шевченка за його
щирість. У кожному вірші, який читав мені тато, знаходила щось рідне й
тепле серцю. Зрештою, більшість творів Шевченка були тоді для мене
цікавими казками, я слухала й боялася поворухнутися, щоб не проґавити
з них жодного слова.
…Далі була школа…Не лукавитиму й скажу чесно: у школі про Шевченка
говорили як про ідеал, істинного Пророка, який прийшов на землю, щоб
врятувати український народ від неволі. Він поклав на жертовник цієї мети
життя, хоча міг своїм талантом підкорити світ.
У шкільні роки Шевченко був для мене ідеалом, світочем, якому рівних
немає у світі. Вже тоді він став моїм улюбленим українським літератором,
його вірші я цінувала й знала добрий десяток.
У мене з Шевченком у той час були особливі стосунки, бо я бачила в
його творчості не лише біль від того, що страждає Україна, не лише сповідь
сироти під тином, а й знаходила багато веселого, що, власне, й найбільш
притаманне українцям (без вміння веселитися й сміятися, попри сльози
на щоках, ми б не пережили стільки горя). Щоразу, повертаючись додому,
я радісно наспівувала: “Якби мені черевики, // То пішла б я на музики…” .
Хороший той друг, хто каже гірку правду замість солодкої брехні. Гідна
ж поваги та людина, яка вміє не судити категорично за цю правду, а знаходити причину її гіркоти. Я спілкуюся з другом дитинства й наставником
в одній особі, він вчить мене справжньому патріотизму, з ним я плачу і
сміюся, вболіваю за долю України й пишаюся її героями. Як же дивовижно
усвідомлювати, що це вдається робити колись простій людині. Розуміння
“людськості” Шевченка іноді народжує думку: а, може, і я колись за допомогою Слова зможу змінювати людей на краще, як Шевченко змінив на
краще мене?
…За вікном осінь. На столі чашка гарячого чаю, а в руках у мене той
самий “Малий кобзар” Шевченка, який колись читав для мене тато при
світлі свічки.
Хто для мене Шевченко тепер? А ким може для людини стати той,
хто пройшов із нею крізь роки й творив її “Я”? Шевченко для мене – моє
сумління, мій сум і жаль за долею Батьківщини, стимул робити все для її
щастя. Шевченко – це все українське в мені.
Юлія Девда. З поетичними рядками Шевченка, які визначили шлях
нашої нації на багато років уперед, я познайомилась ще в дитинстві. Звичайно, тоді ще не надто глибоко розуміла, що у “Кобзарі” автор висловив

Психологія медіасприймання

191

пророчий сенс, передавши творчий заповіт своїм нащадкам. Коли вчитувалась у рядки поем і віршів, дивувалася, з якою легкістю Шевченко оперує не тільки римами та художньо-виражальними засобами, а й почуттям
сміливості, критикуючи то москалів, які з чорнобровими лихо роблять, то
царя, який перевтілився у зажерливого ведмедя, або й самого кріпака,
який здався на поталу своїй нещасливій долі.
У середній школі наш класний актив брав участь у різноманітних заходах, присвячених Тарасу Григоровичу, за допомогою яких глядачі краще
пізнавали слово великого Кобзаря та дозволяли проникнути йому в нашу
свідомість, утвердивши в ній принцип невідступності боротьби за власну
ідентичність. Зокрема, мені довелося втілитися в образ Тарасової долі.
Ох і терниста ж була вона в нього, всипана колючками та перешкодами,
які витривалий Шевченко зумів прибирати зі свого шляху за допомогою
сильної моральної зброї – Слова.
Важливу думку висловив Заслужений професор Львiвського на
цiонального унiверситету iменi Iвана Франка Василь Лизанчук на Всеукраїнській журналістикознавчій конференції “Громадянське суспільство і
ЗМК: пошуки партнерства”: “Тарас Шевченко у своє 200-річчя від дня народження чекає від народу не тільки святкових концертів. Ми зобов’язані
творчо виконувати його заповіт, у якому сконденсовано дух епохи”. Тому
нам усім слід подбати про збагачення нашого життя національними ідеями,
які Шевченко проніс крізь усе життя та залишив для нас.
Орест Дрималовський. Ким Шевченко є для мене? Насамперед неперевершеним художником. Так, саме художником. Прикро, але численні
опитування демонструють сумну картину. Більшість респондентів знають
Кобзаря лише як видатного поета, а коли чують, що він ще й малював
картини (до того ж ще й як малював!) роблять здивований вираз обличчя.
Про це чомусь не наголошують у наших школах. І це є великим прорахунком. Отож, як художник Шевченко посідає одне з найпочесніших місць
в образотворчій ойкумені України. Мало хто знає, але Тарас Григорович
став зачинателем критичного реалізму в українському образотворчому
мистецтві. Кобзар – перший видатний майстер українського офорту.
Саме він вміло використовував всі на той час відомі засоби графічного
зображення.
Помітне місце в художній творчості Шевченка займають пейзажі. Завдяки тому, що доля постійно змушувала Тараса змінювати місце проживання,
ми маємо можливість споглядати різноманітні локації, які незрівнянно зберіг
Кобзар на своїх полотнах. Шевченкові пейзажі, направду, належать до найкращих зразків цього жанру в нашому мистецтві. Серед них – “Укріплення
Ігризкала”, “Аскольдова могила”, “Місячна ніч на Косаралі”, “Костел св.
Олександра в Києві” та ін.
Сьогодні картини нашого Генія можна побачити в музеях України та
сусідніх держав. Ними цікавляться, ними захоплюються, беруть за приклад,
досліджують їх, пишуть наукові роботи і дисертації. А багато українців не
знає навіть, що він – художник. Геніальний художник!
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Актуальність і злободенність Шевченкового Слова без жодних заперечень дає підстави називати поета Пророком. Захоплення викликає не лише
його творчість, але і його життя – важке, болісне, жертовне. Коли б мене
запитали, хто в українській історії є для мене символом боротьби, символом
незламності духу, я б однозначно відповів: Тарас Шевченко.
Вікторія Ізотова. Вся творчість Шевченка несе в собі величезне емоційне навантаження. Через призму творів відчувається психологічний стан
автора. Людина з черствою душею, байдужим серцем ніколи не напише
таких поетичних, наповнених любов’ю, емоціями рядків:
Світе тихий, краю милий,
Моя Україно,
За що тебе сплюндровано,
За що, мамо, гинеш?
Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась,
Чи ти діточок непевних
Звичаю не вчила?
Молилася, турбувалась,
День і ніч не спала,
Малих діток доглядала,
Звичаю навчала.

“Шевченко, як майже всі генії, не мав легкого життя. Страждав разом
зі своїм поневоленим народом. Та велич не в стражданнях, а в перемозі
над ними. Шевченко належить до тих, хто переміг. Правда вела його, світила йому, сяяла”, – наголосив відомий письменник Павло Загребельний.
Зрозуміло, що за часів імперської Росії ворогів, заздрісників, тих, кому
не вгодив, м’яко сказано, Шевченко, було чимало. Прикро, але у незалежній
Україні їхня кількість не надто зменшилась.
Хто насправді той босоногий хлопчина із глибокими очима, Тарас Шевченко, особисто для мене, той Кобзар, який живе в моїй свідомості, сформований під впливом суспільства та власного життєвого досвіду?
Просто Людина! Людина, яка жила, творила, кохала, хворіла, розчаровувалась, страждала. Людина небайдужа, відчайдушна, хоробра. Людина зі сталими
та загартованими принципами, миролюбними ідеалами. Людина із власним
розумінням світу та процесів, які в ньому відбуваються. Саме цей особистісний, елітарний, на противагу масовому, погляд на речі став причиною всіх бід
Шевченка. Репресії, ув’язнення як фізичне, так і духовне, заборона творити, не
зламали його, не змусили відмовитись від своєї єдиної, вічної любові до Батьківщини. Тарас Григорович був вірним сином українського народу. Він любив
Україну нестримно, гаряче, безмежно. Любив тоді, коли ця любов була табу.
Але це не зупиняло його серце битися, стискатися від болю за рідну землю…
Геній Шевченка великий і невмирущий своєю народністю, так само,
як і народ український великий і невмирущий у Шевченковому Слові, що
вивело його на обшири світової духовності.
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Анастасія Мозгова. Я – майбутній журналіст. Усім відомо, що перед
людьми такої професії часто постає дилема: чесність чи слава? Байдужість –
гірша від вірусів, вона, як онкологія, як іржа – знищує усе на своєму шляху, перетворюючи його у ніщо. То чи варто намагатися замалювати наші
дефектовані, зіржавілі серця брехливими словами про любов, аби вони
блистіли, як новесенький метал? Середина ж – далі гниє.
Тарас Григорович Шевченко є прикладом того, як потрібно говорити
правду, не боячись нікого! Не даремно значну частину життя він провів у
неволі. Взагалі, усе його життя – неволя... Але ж він боровся! І говорив те,
що думав. То чому я повинна боятися говорити правду? Хоч і зарікалася не
кидатися високими фразами, але скажу: Кобзар є прикладом справжнього
журналіста, голосу народу, адже саме цю роль він виконував усе життя.
Не підкорявся системі, не боявся в’язниці, боровся за рідну мову, не говорив – кричав правду. Любиш Шевченка? Тоді роби – як він. А в любові
не клянися нікому. Краще просто не завдавай болю тим, хто тебе любить.
Анастасія Попеско. Нам, молодим та зухвалим, інколи здається, що
наше покоління знає про Шевченка все: бабусі вчили нас його віршів, у
школі змушували переказувати біографію, а в університеті просять перезавантажити свої знання про цього видатного майстра пера і відкрити його
для себе вперше. Тим, кому постать Кобзаря була завжди байдужою, це
зробити не так і важко, а ось, для прикладу, мені довелось докласти чимало зусиль.
Чи кожен поціновувач творчості Тараса Григоровича читав його “Щоденник”? На мою думку, ні. Проте ті, кому відкрилася вся глибина роздумів
Шевченка, почали розуміти його поезію по-іншому. Кожен рядок, кожен вірш
був вистражданий, виплаканий, проте незламний. Кожне слово гриміло в
душі, проте так ніжно лягало на аркуші захалявних книжечок.
Інколи здається, що у Шевченка не було нічого, окрім казематів, поневірянь, знущань і вічного кріпацтва (навіть на волі). Але тепер я розумію: він
жив, кохав, мріяв, співав, гуляв вечірніми вулицями і просто вільно дихав. Так
само, як і ми. Люди чомусь надмірно трагізували долю Шевченка. Зрештою,
ідеалізували також. Вони намалювали ідола і веліли читати його вірші крізь
призму величі. Та, окрім того, таку поезію варто пропускати крізь серце.
Як на мене, він був незмірно щасливою людиною, бо Бог поклав йому
на чоло долоню і вів крізь усе життя. Він жив у жорстокому світі, але його
творчість цінували. Про визволення Шевченка клопотались люди блакитної
крові. Він був людиною-зорею, за якою ішли, яку підтримували. До нього
дослухались. Він був новим Мойсеєм, який міг вести за собою весь народ.
А на шляху великих людей ніколи не бракує перешкод. Проте, здається, ці
перепони тільки гартували дух та будили кров до боротьби. Не мечем, а
пером, не списом, а словом.
А ще мене дивувало те, що “Щоденник” Шевченка написаний російською. Дивно, невже наш Кобзар думав цією мовою? Навіть наодинці, в
інтимних записках до самого себе? Як же тоді він міг писати про Україну?
Її лани, поля та ліси неможливо описати російською. Сподіваюсь, колись я
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все-таки зрозумію, чому лились на Шевченків папір не Шевченкові слова.
Можливо, це ще одна загадка генія і людини, над якою доведеться мудрувати не одному літературознавцю.
Біля Шевченкового світлого імені часто намагались зігріти брудні руки.
Проте воно засліплювало тих, хто безсоромно порпається у чужих життях
і шукає чорні плями на білих долях. Людина, що називає себе українцем,
не сміє плюндрувати історію, мову та великих світочів своєї нації. Інакше
це не людина, а перевертень без власного роду і племені. Паразит, якого
не можуть позбутись свої, а чужі не приймають.
Ще багато непізнаного, непрочитаного у книзі життя Тараса Григоровича Шевченка. Не дозволяймо різним бузинам розповідати нам історію
великих людей, досліджуймо її самостійно. Читаймо Шевченка дітям, бо
тільки вони своїми чистими душами, як ніхто інший, відчувають глибину і
красу його творів.
Ольга Попруженко: Україноцентристський погляд Т. Шевченка на
життя, напевно, і був рушійною силою його творчості. Для мене Шевченко
не просто митець, а й політик, філософ, громадський діяч. Він був істинним патріотом у важкий час. Незважаючи на кріпацтво, заслання, постійні
переслідування, Тарас Григорович ні на хвилину не переставав любити
Україну. Його боліла душа через проблеми та біди простих селян. Він не
був байдужим до чужих проблем.
Окрім громадянської, проукраїнської позиції Великого Кобзаря, мене
вражає те, що у важких життєвих ситуаціях він не віддалився від Бога.
Незважаючи на всі випробування долі, Шевченко вірив у Всевишнього і
пропагував цю думку у своїх творах.
Для мене Шевченко – це не лише мій земляк, мій українець, пам’ять
про якого народ береже як святиню. Тарас Григорович – істинний геній нашого народу, саме тому про нього і сьогодні знає весь світ. Багато відомих
людей надзвичайно високо оцінили його творчість, стали послідовниками
Кобзаря.
Я пишаюся, що належу до великого українського народу, пишаюся своєю Батьківщиною, головне багатство якої – Тарас Григорович Шевченко.
Юрій Ромась. Перше знайомство з Великим Кобзарем відбулося в
рідних стінах – його портрет висів у нашій квартирі біля образів. Таке шанування Шевченка дорослими відгукувалося в дитячій душі, і я сприймав
Кобзаря як Пророка.
Шевченкове Слово спочатку зазвучало для мене у пісні. Ще я не вмів
читати, а вже співав “Реве та стогне Дніпр широкий”, “Думи мої” і “Заповіт”. Співав їх часто, вони були такими своїми, близькими, що здавались
одвічними, народними, такими, як і інші пісні, які ми співали у садку. Особливо запала мені в душу перша пісня. Уявлялась далека опоетизована ріка,
яка манила своєю могутністю і незбагненністю, вона була невідривна від
України, такої рідної і жаданої, про яку я стільки вже наслухався. Хотілося
злетіти від Пруту й Дністра і припасти до Дніпрових берегів, милуватися
його красою.
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Знайомство з творами Шевченка відбулося тоді, коли я вже добре
оволодів читанням українського письма. Як мене вразило, що народна
пісня “Реве та стогне Дніпр широкий” має автора, і написав її Шевченко.
Так само, як і “Думи мої” та “Заповіт”. Велике враження справили поеми
“Причинна”, “Катерина”, “Тополя”.
Новий етап пізнання Шевченка почався для мене у старших класах.
У ці роки полюбилися мені такі вокальні твори, як “Три шляхи”, “Дума” з
поеми “Невольник”, “Садок вишневий ...”, “Зоре моя вечірняя”, “Минають
дні”, “Така її доля”... Крім чудової мелодії, вражали слова, гранично виразні, прості, але з такою глибиною туги, з такими сильними і прозорими
образами, що я буквально внутрішньо завмирав, повторюючи їх.
Сильно захопив мене романс “Минають дні, минають ночі” (композитор
М. Лисенко). Цей романс – зразок громадянської лірики високого соціального звучання. Коли у школі на святі “Шевченкових днів” ми співали “Садок
вишневий коло хати”, я відчував природу, яка оточувала поета в дитячі
роки, уявляв садок, який збігав у долину, в “береги”. Музичні твори на
слова Великого Кобзаря, безперечно, – прекрасне надбання в українській
музичній культурі. Глибокий ліризм, висока громадянська спрямованість
низки творів, філософські роздуми, гуманізм і неперевершена образність
– така яскрава палітра цих пісень і романсів.
Творчість Т.Г. Шевченка пронизала моє життя багатьма струнами, які дзвенять кожен раз по-своєму, але завжди вселяючи любов до поетичного слова,
підтримуючи шану до українського народу, своєї землі, надихаючи до праці.
Катерина Садловська: Іван Франко писав, що Т. Шевченко був, немов
великий факел з українського воску, що світиться найяснішим і найчистішим
вогнем європейського поступу. Факел, що освітлює цілий новітній розвиток
української літератури.
Шевченко справді вірив у свою “Україну убогу”. Він жив почуттям любові
до вимученого кріпака, яким був наш народ. Славетний Кобзар вірив у те,
що “Наша дума, наша пісня, // Не вмре, не загине...”. У поезії Шевченка
ми знаходимо відповіді на безліч питань, які повинен осягнути кожен. Що
таке бути патріотом, вірним своїй ідеї, чи як вірити у неможливе. Як не
втрачати надії на краще завтра. Та найголовніше, як передати на папері
свої рефлексії у такий спосіб, щоб їх не тільки зрозуміли, а й оцінили як
одне з першоджерел для розвитку своєї свідомості.
Захоплена творчістю, характером та волею Шевченка, я вважала, що він
таки геній. Та з “Щоденника” поета зрозуміла, що Кобзар не був ідеальним.
Він був звичайною людиною, яка мала свої слабкості. Та все ж вирішальним
аргументом стала спадщина поета. Шевченко залишив її для українців, для
світу, для мене. І саме ці твори формували моє відчуття патріотизму, волі,
віри у свою країну. Тоді яке я маю право засуджувати поета? Відповідь
одна – жодного! Такої думки ніколи не зрозуміють учні “царської істини”.
Вони далекі від почуття обов’язку, яке я несу у серці до Кобзаря.
Під впливом Шевченка писала свої перші твори, які вчителька почала
зачитувати перед класом. Я відчувала, що це завдяки йому прагну рости.
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Хочу, щоб моя земля пишалась моїми перемогами. Завдяки Шевченкові я
зрозуміла, що “Немає на світі України, // Немає другого Дніпра”.
На цьому етапі свого життя розумію, що зерно, яке засіяли в мені ще
в дитинстві, починає проростати. І чи поб'є його град, чи воно заколосить,
залежить тільки від мене. Серцевиною збереження національного “Я” –
вважаю творчість Шевченка.
Катерина Сирота. Сьогодні дехто зі мною сперечається, стверджуючи, що образ Шевченка надто ідеалізований, що його поезія однобока,
скупа, не оригінальна. З усіх сил це заперечую, тому що таке життя, яке
мав Шевченко, ні один з поетів та письменників того часу навіть не міг
собі уявити. Провівши багато років у засланні, із забороною писати та малювати, Шевченко не зрікся своїх переконань, до останнього відстоював
антикріпосницькі та антицарські погляди. На мою думку, тільки за це він
вже гідний вважатися героєм українського народу.
Ширше і глибше я відкрила для себе Тараса Григоровича у старших
класах гімназії, коли готувалась до численних олімпіад та конкурсів. Мене
надто вразив вірш, написаний Шевченком під впливом баченого і пережитого в Україні під назвою “Розрита могила”, в якому висловив гнівний осуд
поневоленню українського народу царською Росією. Адже ті “москалі”, про
яких пише Шевченко, дійсно дуже багато “сплюндрували” на наших землях
та й нині безцеремонно заганяють Україну у московське стійло.
Я хочу, щоби національні герої та щирі патріоти мали простір і місце
для своїх почуттів, висловлювань і думок повсякчас, тому що ми – могутня
нація, і більше того – ми гідні всього найкращого і заслуговуємо на високу повагу до себе. Наша історія хоч і терниста, але надзвичайно багата
й цікава, тож ми просто не маємо права ганьбити її та ставити під сумнів
нашу унікальність, бо інакше, що нам сказав би величний батько Тарас,
побачивши все це? Не для того він страждав на засланнях, протистояв
російській царській політиці нищення України, щоб тепер ми просто так
забули це та ніколи не згадували.
У кожного з нас є свій національний герой, якого ми возвеличуємо та
поважаємо. На мою думку, не треба робити з особистості Шевченка Бога
чи ідола, просто важливо знати і пам’ятати такого творця, який поклав усе
своє життя на благо України. Для мене Кобзар – це той, за ким би я пішла
у вогонь і воду, якби він жив у наш час, тому із впевненістю кажу, що я є
прихильником та поціновувачем творчості Тараса Григоровича Шевченка.
Христина Федак. З дитинства Тарас Шевченко прийшов до мене і
зараз залишається не лише на полицях моєї бібліотеки, а й у моєму серці.
Його вірші часто прокручуються в моїй голові, а в сон раз у раз заглядає
той старенький дідусь з кобзою. “Кобзар” для мене, як Біблія, бо і сьогодні, читаючи вірші, знаходжу в них щось дороге і близьке серцю. У цьому,
мабуть, і полягає феномен генія, який засіває насіння в земний ґрунт, а,
відійшовши на небо, чекає паростків. І вони сходять у наших думах, діях,
вчинках. Шевченко зі мною, він поряд, читаючи його, знаходжу відповіді
на свої запитання.
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Ірина Чорненька. Тарас Шевченко гнівно засуджував зневажливе
ставлення “малоросійської” інтелігенції до власної історії, до культурної
спадщини рідного народу. Він і нині закликає нас глибоко зрозуміти: “…
Що ми?...Чиї сини? Яких батьків? Ким? За що закуті?...” Це питання є чи
не найголовнішим у нашій національній самоідентифікації. Саме через те,
що народ не знає своєї правдивої історії та не йде слідами своїх славних
предків, ми опинилися у нинішній складній соціально-економічній та політико-ідеологічній ситуації, коли знову заганяють у загребущі московські пазурі.
Тарас Шевченко творив заради української волі, за свободу і незалежність
боролися козаки, січові стрільці, вояки Української Повстанської Армії. На
жаль, і нині забуваємо про національно-духовні цінності. Нам намагаються
нав’язати ідею про братерство слов’янських народів, але під “братерством”
розуміють підкорення Московській державі. Це призвело до того, що багато
політиків заперечують існування окремого українського народу.
Особисто для мене Шевченко – великий геній українського народу,
його творчість цікава для усіх поколінь, кожен у його словах може віднайти щось для себе. Я розумію вірші Шевченка як джерело морального,
філософського, історичного знання, ключ до пізнання української душі та
справжній літературний скарб. Звертаючись до творчості Тараса Григоровича Шевченка, ми можемо почерпнути як глобальне знання про минуле,
так і знайти відповідь на актуальні болючі проблеми сучасності.
Ігор Шевчук. “Сон” (“У всякого своя доля...”) я сприйняв не як нудну
історичну поему, а як твір, що, на жаль, і сьогодні не втратив своєї актуальності. У шкільні роки під впливом Інтернету я ледь не став російським
націоналістом та монархістом. Тепер смішно, а тоді я ледь не став останнім
у світі галицьким москвофілом. Тоді Шевченко мене врятував від усього
цього. Можна сказати, витягнув з цього болота. Його твори, просякнуті
українським духом, патріотизмом просто змусили мене усвідомити себе,
як українця. Я українець і крапка! І ніяких але!
Війна в Південній Осетії нагадала про поему “Кавказ”. Вивчив її напам’ять
та постійно цитував. Думав: чому це, коли чеченці хочуть незалежності, то
вони терористи, сепаратисти, а осетини – жертви Грузії та Америки. Несправедливо! Лицемірство я завжди ненавидів.
А навчання у школі потихеньку тривало. Ось і випускний клас. Коли ми
вивчали на уроках біографію Василя Стуса, мене вразило, що він у дитинстві знав напам’ять весь “Кобзар”. Я теж захотів його вивчити повністю,
але, на жаль, мені так і не вдалося втілити цей задум у життя. Поки що.
Сподіваюсь, що колись мені все-таки це вдасться.
На цьому мій шлях до Тараса не закінчується. Я дорослішаю, змінюється моє світобачення, і мені навіть цікаво, як я буду сприймати нашого
українського Генія в майбутньому.
Уляна Янковенко. Шевченко – незмінний символ волі, сили духу, патріотизму та, врешті-решт, для мене Тарас Шевченко – це символ України.
Із його творчістю мене ознайомила моя бабуся ще тоді, коли я навіть не
ходила до школи. Звісно, у п’ять років я не могла знати про Тараса Шев-
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ченка якісь факти з його біографії чи то про його визначне місце в історії
України, але вірш “Тече вода з-під явора” я дуже любила. Тоді для мене
було дивно, коли хтось не знав слів цього вірша, адже, як мені здавалося,
його повинен знати увесь світ. Уже тоді Шевченко став для мене чимось
особливим і моєю першою серйозною, проте ще дитячою мрією було прочитати цілий “Кобзар” і знати набагато більше, ніж два чи три вірші. Такими
думками я поділилася із своїми рідними, мене всі підтримали, а бабуся з
дідусем на день народження подарували мій перший “Кобзар”. Це була
не дуже велика книжка у новій палітурці, а всередині лежала записка від
дідуся та бабці: “Нехай здійсниться мрія”.
Ця книга була особливим подарунком, вона стала для мене начебто
квитком у доросле життя. Я вважала, що, прочитавши “Кобзар”, відразу стану
дорослою і розумною. Щодня я читала по декілька сторінок, інколи перечитувала твори, які мені дуже подобалися: “Катерина”, “Сон”, “Наймичка”.
Якось у школі був вечір Шевченкової поезії, і мене обрали для прочитання
свого улюбленого твору. Це була для мене надзвичайна подія: щовечора та
щодня я читала вірш вдома, в гостях, адже хотіла прочитати його якнайкраще
і донести слухачам свою любов та повагу до великого поета.
У творах Т. Шевченка, які були написані майже два століття тому, я
бачила сучасність. Навіть словами неможливо описати його талант, який
не зник, а лише набирав обертів після трагедій у його житті. Лише людина
із надзвичайною силою волі матиме змогу продовжувати писати, незважаючи на заборони, моральні страждання та фізичне виснаження. Не просто
писати, а писати правду, якою б гіркою вона не була…
Тарас Шевченко для мене – взірець людини з надзвичайною силою
духу, силою волі, хто безмежно любив свою Україну, хто бажав для неї
лише найкращого і не боявся цього показувати не лише словом, а й ділом.


Отже, сприймання журналістських матеріалів, яке охоплює пізнавальний, почуттєвий та поведінковий компоненти, залежить не лише
від їхньої якості, а й від морально-психологічних, соціально-політичних
чинників. МакКуайл назвав їх “прагматичною моделлю”. Це:
соціокультурні умови: належність реципієнта до певного соціального
прошарку, освіта, культурні, політичні й сімейні умови, місце проживання, вік, стать, роль в сім’ї, професія, стиль життя;
потреби, які людина хоче задовольнити за допомогою ЗМІ: потреба
прилучитися до групи (афіліації), розслаблення, інформація;
індивідуальні смаки і переваги: жанри, формати, певний зміст;
доступність: часова, територіальна і фінансова можливість використовувати певні ЗМІ;
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значення альтернативних можливостей та умов використання: місце, соціальний контекст (один, з друзями, з членами сім’ї тощо).
Випадковість також може відігравати роль під час вибору засобу
масової комунікації: теле- і радіопередач, газетних публікацій, інтернетповідомлень.
Щоби інформація, яка вбирає в себе новий зміст складної сучасної
доби, була сприйнята глядачами, слухачами, то кожна мить журналістської праці має бути наснаженням, утвердженням Слова в його істинній суті й силі. Моральне Слово у ЗМІ є променем щирого стрітення і
довіри, ключем до національно-духовних одкровень, захистом від так
званого інтелектуального антиукраїнізму, сонцесяйністю вознесіння
національної гідності, високої моралі й духовності.

Запитання для самоконтролю
1.
2.
3.
4.

Від чого залежить ефективний процесс комунікації?
Схарактеризуйте соціально-писхологічні потреби аудиторії.
Чинники ефективності інформації, пропонованої засобами масової комунікації.
Який зміст вкладаєте в універсальну модель “АГА-переживання”, пов’язану із
засобами масової комунікації?
5. Пихологічні процеси сприймання телевізійних передач.
6. Чому ефективність сприймання інформації залежить також від методів переконування?
7. На чому ґрунтується процесс сприймання журналістського творчого продукту?
8. Назвіть методи переконування і схарактеризуйте їх.
9. Мотиви читання газет, перегляду телепередач, слухання радіо.
10. Психологічні моделі вибору телевізійних передач.
11. Схарактеризуйте “прагматичну модель” вибору і сприймання матеріалів засобів
масової інформації.

Завдання для самостійної роботи



Підготувати запитання, провести опитування реципієнтів для з’ясування мотивів вибору ними для читання газетних матеріалів, перегляду телевізійних передач,
слухання радіо.
Письмово проаналізувати (на вибір) публікації газети, телевізійні передачі,
радіопрограми на предмет поєднання в матеріалах регіональних, всеукраїнських і
загальнолюдських цінностей – засад формування національно-патріотичних переконань.
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Розділ 8
ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ І ФОРМУВАННЯ
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

З

ацікавленість сутністю громадської думки виникала ще в антич
ні часи. Протагор назвав цей соціально-психологічний феномен “пуб
лічною думкою”. Платон вважав, що “публічна думка” – це думка
аристократії. Згодом поняття “громадська думка” використовували для
характеристики колективних суджень, які мають вплив на політичний
процес ухвалення владних рішень. Грушин Б.А. наголошував на складності визначення поняття “громадська думка”, бо зміст його викликає
численні суперечки.
У сучасних наукових публікаціях є такі трактування громадської
думки. Громадська думка – це сукупність багатьох індивідуальних
думок з конкретного питання, яке стосується групи людей, це – консенсус*. Громадська думка – специфічний вияв масової свідомості,
виражена в оцінках (вербальних і невербальних), яка характеризує
ставлення людей до суспільно значущих подій і фактів, актуальних
проблем суспільного життя. Громадська думка – специфічний вияв
суспільної свідомості, що виражається в оцінках (як в усній, так і в
письмовій формі) і характеризує явне (або приховане) ставлення великих соціальних груп (насамперед більшості народу) до актуальних
проблем дійсності, що становлять суспільний інтерес. Отже, громадська
* Консенсус (лат. Consensus – згода, одностайність) – збіг думок.
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думка є багатосуб’єктним складним утворенням реальної свідомості,
це – емоційно-вольовий, морально-психологічний стан плюралістичного
суспільства.
Громадська думка виконує насамперед такі функції: оцінну, орієнтуючу, виховну, регулятивну, соціального контролю, інтегруючу
і функцію регламентації. Розвиток громадської думки залежить від
багатьох чинників, що діють на мікро- і макрорівнях.
Для формування індивідуальної та громадської думки важливе вільне поширення правдивої інформації та вільний обмін нею. Ця умова є
однією з головних, що забезпечують функціонування демократичного
суспільства. Німецький учений Герд Штромайєр наголосив, що формування громадської думки у країнах із плюралістичною демократією
потребує широкого інформування, оприлюднення позицій та оцінок у
мас-медіа. Йдеться не про те, що мас-медіа формують громадську думку,
а про те, що ЗМІ сприяють цьому процесові. Сприяння відбувається у
такий спосіб:
а) оприлюднення інформації та різних поглядів;
б) оцінювання інформації та різних поглядів1.
По-перше, повідомляючи інформацію про факти, події, явища і різні
погляди, мас-медіа створюють основу для формування про них певних
суджень; по-друге, мас-медіа впливають на формування громадської
думки, оцінюють поширену інформацію і погляди. ЗМІ не лише оглядають події дня і ставлять їх у центр особистої та громадської уваги,
вони також тлумачать їхнє значення, вміщують у контекст і розмірковують про їхні наслідки. Щоб забезпечити сповна процес формування
індивідуально-громадської думки, замало лише поширення інформації
і поглядів. Потрібна оцінка інформації і поглядів, яка є передумовою
прийняття рішення.
Перші уявлення про вплив ЗМІ на формування індивідуальної думки
ґрунтувалися на тому, що уряд вносив певні пропозиції, парламентарі
їх обговорювали, преса друкувала ці обговорення (дебати), а громадяни,
ознайомлюючись з публікаціями, також їх вільно обговорювали. Так
формувалася громадська думка, яка через пресу ставала відома й тим,
хто це ухвалював, і тим, хто на них відповідно впливав.
Американський соціолог Річард Сеннетт так описав початок впливу
ЗМІ на формування індивідуальної і громадської думки. “Вкінці XVII
– на початку XVIІІ століття кофейня була улюбленим місцем для зустрічей як у Лондоні, так і в Парижі… В той час в обох містах вони були
важливими інформаційними центрами. Тут читали газети, а з початку
1
Штромайєр Герд. Політика і мас-медіа : пер. з нім А. Орган / Герд Штромайєр.
– К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2008. – С. 78.
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XVIІІ віку лондонські кофейні й самі стали випускати їх. У 1729 р.
вони навіть намагалися отримати монопольне право на друкування газет…Бесіда в кофейнях підпорядковувалася основному правилу: потік
інформації повинен бути настільки відкритим, наскільки того хотіли
відвідувачі-читачі. На якийсь час переставали діяти всі рангові відзнаки. Кожен в кофейні мав право заговорити з іншим, взяти участь у
будь-якій бесіді, незалежно від того, чи знає він інших учасників бесіди,
чи ні, запрошували його брати участь у бесіді, чи ні”1.
Зазначимо, що у львівських кав’ярнях у часи Івана Франка, а також у 20–30 роках ХХ ст. тривали дискусії на літературні, мистецькі,
суспільно-політичні теми. Тут народжувалися цікаві сюжети майбутніх
творів, викристалізовувалася національно-громадянська позиція українсько-галицької інтелігенції.
Морально-психологічні аспекти впливу ЗМІ на формування індивідуальної і громадської думки зумовлюють осмислення інформаційної,
опінієтворчої, аналітичної журналістики. Побутує думка, що журналіст
повинен лише подавати факти, інформувати, а читач, слухач, глядач сам
дійде правильних висновків. На перший погляд, це правильно, проте
навіть фактологічна журналістика не позбавлена оціночних елементів.
Проблема полягає не лише в цьому. Професор І.Л. Михайлин глибоко
осмислив парадокс у розумінні інформаційної функції журналістики.
У міжнародному досвіді пропаганду розглядають як спосіб маніпулятивної обробки громадян, вона протистоїть інформаційній функції
журналістики. Інформація повинна бути об’єктивною, безсторонньою,
тобто правдивою. Пропаганда пов’язана з партійністю і є атрибутом
партійної журналістики. Під час всебічного розгляду цієї проблеми
вона виявляє свою приховану глибинну сутність. Ця сутність полягає в
тому, що модель лише інформаційної журналістики роззброює українське суспільство перед навальною пропагандою російського шовінізму,
української меншовартості та комуністичного реваншизму. Україна буде
цілком безборонною, якщо її журналістика не буде відповідати на пропагандистські заходи, спрямовані проти нашої держави. Ці мудрі слова
І.Л. Михайлин написав майже десять років тому. Ми переконалися,
що російські антиукраїнські сили не тільки займаються пропагандою
путінських зловісних ідей, а роблять це активно, агресивно, цинічно.
Брехню видають за істину. В основі російської журналістики лежить
тенденційна маніпуляція фактами. На жаль, і тепер в Україні є теоретики і практики, які нав’язують концепцію, згідно з якою інформаційна
модель нормативна для журналістики, а аналітика – то вже від лука1
Винтерхофф-Шпурк Петер. Медиапсихология. Основные принципы : пер. с нем. /
Петер Винтерхофф-Шпурк. – Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2007. – С. 47.
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вого. Гасло “новини без поглядів” роззброює українську журналістику
в обороні і будівництві національної держави.
В інформаційному просторі України повинні плідно, в органічній
єдності функціонувати як інформаційна, так і аналітична журналістика,
щоб усупереч агресивному, антигуманному “Русскому миру” збудувати
“Український світ”, фундаментом якого буде національна ідентичність.
“Зараз ми переживаємо кульмінаційний момент і повинні зрозуміти,
що боротьба дискурсів за національну ідентичність українців вже не
на життя, а на смерть”1, – наголошує І.Л. Михайлин.
Професор Степан Сірополко слушно зазначив, що інформаційна преса не обмежується лише тим, що подає “голі” звістки про події: майже
кожна інформаційна звістка містить у собі моральну або громадську
оцінку самої події. Опінієтворчі ЗМІ мають своїм спеціальним завданням, крім подання звісток, всебічно освітлювати й виявнювати події
суспільного життя з метою створення суспільної думки, щоб тим самим
впливати на хід суспільного життя. Отож, вищим рівнем творчої діяльності ЗМІ є аналітична, художньо-публіцистична журналістика, яка
допомагає осмислювати політично-ідеологічні, соціально-економічні,
морально-психологічні явища, сформувати індивідуальну і громадську
думку. “Суспільна думка, одним з чинників якої є опінієтворча преса,
являє собою громадську силу, а не громадську владу, проте суспільна
думка стає міцною зброєю людської спільноти не тільки для самозбереження спільноти, але й для того, щоб розвинути чинність спільноти
в напрямі, який веде до поступу як поодинокої людини, так і всього
суспільства”2.
Англійський політичний діяч та історик Джемс Брайс (1838–1922)
у своїй класичній праці “The American Commonwealth” (“Американська
республіка”) на цікавому прикладі детально з’ясовує, як природним
шляхом виникає та розвивається індивідуальна та громадська думка.
Степан Сірополко переповідає цей морально-психологічний процес (чотири етапи), до якого привертаємо увагу.
1. Ділова людина за сніданком читає газету, де подано інформації
про події минулого дня. Звідти довідується, що князь Бісмарк оголосив про свій намір охоронити німецьку промисловість протекційною
системою, або що Генрі Джордж обраний мером Нью-Йорка. Ці вістки
викликають в умі читача похвалу чи осуд, залежно від того, як читач
раніше ставився до протекційної системи та до Генрі Джорджа, – при1
Михайлин І.Л. Журналістика як Всесвіт: Вибрані медіадослідження / І.Л. Михайлин. – Х.: Прапор, 2008. – С. 60.
2
Бочковський О.І. Українська журналістика на тлі доби (історія, демократичний
досвід, нові завдання) / За ред. К. Костева й Г. Комаринського / О.І. Бочковський,
С. Сірополко. – Мюнхен, 1993. – С. 131.
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хильно, чи вороже, – а також, зрозуміла річ, залежно і від того, якою
мірою ця інформація стосується власних інтересів читача. Проте ці
хвилеві враження не є визначальними, вони ще не ґрунтуються на розважних, розсудливих міркуваннях. Читач ознайомлюється з іншими
матеріалами на ці теми. Його почуття або очікування зміцнюються чи
слабшають залежно від того, чи погоджується він з автором тієї чи іншої статті. Потім він, їдучи на роботу, розмовляє у вагоні зі знайомими
і помічає, що одні з них поділяють те попереднє враження, яке виніс
він від читання свого часопису, а інші – не поділяють. На службі він
розмовляє зі своїми товаришами та проглядає інші газети. Наприкінці
дня у нього складається остаточна думка на користь чи не на користь
декларації книги Бісмарка та обрання Г. Джорджа нью-йоркським мером. Такий самий процес відбувається в умах інших людей, а особливо
в журналістів, які хочуть бути виразниками думки громадян. Вечірні
газети подають відгуки ранішніх часописів на ці дві події та висловлюють уже чіткіші думки щодо очікуваних наслідків. Таким є перший
етап, перший ступінь розвитку індивідуальної та суспільної думки.
2. Другого дня головні газети політичних партій друкують матеріали
з виразнішими похвалами чи осудами та певнішими оцінками можливих
наслідків подій, про які йдеться. Думки звичайних громадян починають “згущуватися у тверду масу”. Це – другий етап, другий ступінь у
розвитку індивідуальної та суспільної думки.
3. Процес осмислення подій триває. Люди і газети, які схвалюють
політику Бісмарка й обрання Генрі Джорджа, покликаються на різні
аргументи, знаходячи тут однодумців і противників. Суперечки призводять до того, що кожна з двох сторін відмовляється від деяких аргументів, що виявились не досить певними, переконуються в ґрунтовності
інших аргументів і приймає те чи інше рішення. Це є третій етап, третій
ступінь розвитку індивідуальної та суспільної думки.
4. Четвертий ступінь досягається тоді, коли доводиться діяти на
основі того переконання, яке склалося. Під час голосування під час
політичних чи інших виборів кожний громадянин підтримує свою партію, затлумлюючи свої особисті сумніви й антипатії. Після того, як
громадянин подає свій голос, він уже є зв’язаний у дальшій чинності:
його власні інтереси примушують його відстоювати у майбутньому ту
думку, якій він старався дати перевагу1.
Степан Сірополко слушно зауважує, що з поданого тут опису виникнення громадської думки видно, що часопис (нині також телебачення,
Бочковський О.І. Українська журналістика на тлі доби (історія, демократичний
досвід, нові завдання) ; За ред. К. Костева й Г. Комаринського / О.І. Бочковський,
С. Сірополко. – Мюнхен, 1993. – С. 132–133.
1
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радіомовлення, інтернет, відеозаписи тощо) є лише одним з багатьох
чинників формування індивідуальної та суспільної думки. Важливими
також є такі чинники, як соціальне становище тієї чи іншої особи, її
освіта чи світогляд, погляди товаришів, знайомих, провідників партій, –
взагалі те оточення, в якому перебуває та чи та особа. До сфер впливу на
особу та аудиторію належить поінформованість, настанови, поведінка.
Опановуючи курс “Психологія мас-медіа”, студенти факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка
осмислювали процеси вираження, формування індивідуальної та громадської думки.


Помаранчева революція крізь призму часу
Помаранчева революція…Термін, стосовно якого триває багато дискусій. Хтось каже, що то була дивовижна сторінка української історії. Інші
ж заперечують і стверджують, що ця подія не мала жодного епохального
значення. Щодо мене, то я виробила свою позицію стосовно розуміння
Помаранчевої революції. То була неймовірна дивоказка, момент, коли я
вперше зрозуміла, наскільки пишаюся тим, що є українкою; як хвилювалась
не лише за те, що відбувається на Майдані, а й за мого тата, який там був.
І хоча з плином років ставлення до цих знаменних днів дещо коливалося,
зараз воно те саме, що було майже сім років тому.
Перше враження: піднесення. Не через страйки і протести, ні. Люди
ніби святкують. Стали відкритішими, привітнішими. Тепер я розумію – вони
мали надію. І завдяки цьому забули про щоденні клопоти та проблеми.
Повірили у зміни, в те, що можуть щось корисне зробити. Я, тоді ще маленька п’ятикласниця, не вникала у глибокі політичні процеси. Мені було
зрозуміло – у владі робиться щось недобре, а люди хочуть чогось ліпшого.
Або ще простіше: Янукович – поганий, чужий, злий. Ющенко – хороший,
наш, патріот. Приблизно так, досить примітивно. Але це не заважало мені
радіти і тішитися. О, перше враження, мабуть, найліпше. Я була дуже рада,
піднесена, постійно вмикала “5 канал”, слухала про “початки Майдану”. Тоді
ще там показували фотографії революціонерів, і під ними писало “Люди,
що творять історію”. Пам’ятаю, то мене дуже вражало. У школі відбувалися
зібрання, діти читали свої вірші про ці події. Я ще тоді соромилася привселюдно прочитати свої твори. Але вірші про це вже писала.
Другий етап мого ставлення до Помаранчевої революції дуже близький у часі до першого. Але тоді почуття ейфорії, щастя, піднесення зросли
до максимуму. Додалася ще й особиста гордість. Тато поїхав на Майдан.
Він не був ні громадським активістом, ні політичним діячем. Просто вірив
у зміни, любив і хотів боротися за Україну. Як я пишалася! Перегляд “5
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каналу” став майже цілодобовим, я постійно чекала рубрики “Люди, що
творять історію”. Хотіла, щоб показали тата. Він дзвонив, розказував, що
його призначили головним у штабі новороздільців. Важко описати моє
тодішнє захоплення.
Коли тато був у Києві, ми з класом ходили на мітинг у центрі міста.
Дівчата малювали в мене вдома саморобний плакат “Ющенко – так!”. Прийшли аж на кінець мітингу, ноги намочили, але були неймовірно собою
вдоволені. Для мене, дитини, не політика була важливою. Я підсвідомо
відчувала якесь тепло, єднання з людьми довкола. Мені в Україні жилося
добре, але я знала – буде ще ліпше. Пора року була препаскудна: ожеледиця, мокрий сніг. А всім на душі було так весело. Особливо мені.
Після шквалу критики ЗМІ одностайно стали на бік колишньої опозиції та на повен голос вихваляли ідеали Майдану. Тоді це був ще один
доказ непереможності революції. Пік щастя – побачила тата на “5 каналі”.
Мелькнула з ним світлина. Розплакалася. Зараз я б теж хотіла аби мене
змушували плакати від щастя горді українці, а не американські мелодрами.
Потім тато повернувся, Ющенка інавгурували, Майдан потихеньку “розлізся”. Це третій етап – спокійного схвалення. Я зрозуміла – те, що відбувається, це – чудово, і так має бути далі. Веселитися і кричати від щастя
вже не хочеться, але є тверда впевненість у завтрашньому дні та швидкому
розвиткові Батьківщини. Все прекрасно.
Четвертий етап – вичікувальна позиція. Я вже дещо тямлю у тому,
що відбувається, і це мене насторожує. Особливих змін не відбувається,
тож ейфорія потихеньку зникає. Я переконую себе та інших: “Ви хотіли,
щоб за день все змінилося? Треба трохи більше часу”. З голови вилітає
вітер і влітає розум. Я вірю Майдану, так само як і мій тато, як і мільйони
інших. Я підтримую усе, що відбувається і сподіваюся.
Міні-розчарування. П’ятий етап. Ще не повністю зневірена, але незадоволена, це – точно. Дивуюся владі, боротьбі за крісла, недієвості та
ігноруванні обіцянок. Дивуюся людям: тато розповів про “славних патріотів”,
які їхали до Києва, аби нахапати чим більше добра додому. Роздавали валянки – брали валянки. Кілька пар – на дурняк. Гидко! Потихеньку злюся.
Не знаю, на кого більше – на тих, хто сліпо вірить у Майдан, чи на тих, хто
вже його критикує. Але я ще теж сподіваюся, маю на шафі помаранчеву
наліпку і не збираюся її відклеювати.
Шостий етап. Повне розчарування. Важко описати його межі. Воно
у мене тісно переплелося із сьомим етапом – повною байдужістю. У
певний момент я зрозуміла, що нічого доброго ця влада не принесе. Потім
я зрозуміла, що ця влада забрала ще й головне у народу – надію. Перед
революцією люди вірили у те, що мають силу. Тепер вони розчарувалися,
бо виходить, за що б вони не боролись, вийде на одне. Зла і розчарована,
бо вірила. Як казала Ліна Костенко під час подій на Майдані: “Я довіряю
цьому чоловікові (Ющенкові – А.Р.)”. От я довіряла-довіряла, а потім зневірилася. Ну, а за цим прийшла байдужість і…байдужість. Крадуть – ну,
хай крадуть. Завжди ж крали. Що обрали – те і маємо. Нема чого нарікати.
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Влада міняється – нехай міняється, бо є лише зовнішні, косметичні, так би
мовити, зміни. Всередині те саме гнилля. Але мене це вже не зачіпало. Я
була підготовлена до такого сценарію.
Восьмий етап – осмислене розуміння. Коли перед президентськими
виборами поспілкувалась зі своїм сусідом, зрозуміла – люди так нічого і не
навчилися. Він (сусід) голосуватиме за Ющенка, бо то “великий патріот, але
йому не дали працювати. Юлька противна, а “проффесор” – бандюк”. Приб
лизно так. Коли була криза, то “противним” був також і Ющенко. Маму це
дратує, вона свариться – як можна голосувати за Ющенка, який не втримав
найголовніше – довіру людей. “Юлька, може, і противна, але її Путін хоч
трохи побоюється. Вона йому так просто нічого не дасть. І за газ повоює,
і ще багато чого покаже”. Мені все зрозуміло. Тішуся, що не маю ще права
голосу. Те, що переможе Янукович, було для мене очевидним фактом (хоча
і печальним). Мало би прийти пригнічення, адже за кілька років втратили
усе, за що боролися. Але цього не сталося. Я зрозуміла ті процеси і події,
які є в Україні, заспокоїлася. Прийшло осмислення Помаранчевої революції,
її передумов та наслідків. Зникло розчарування, з’явилася віра, у те, що все
насправді ще попереду і не варто жити лише минулим. Режим Януковича –
це не те, чого потрібно боятися. Боятися треба відсутності опору цьому
режимові, відсутності волі до свободи, до гідного життя.
Зараз я спокійно сприймаю усі події, починаючи з Помаранчевої революції. Вони доволі неоднозначні, однак можу з упевненістю сказати – ставлення до подій Майдану у холодному листопаді 2004р. і досі позитивне.
Помаранчева революція показала просту красу нашої нації. Ми не були
шаленими героями, радикалами, що кидаються на барикади чи використовують зброю. Українці були людьми, які хочуть жити краще. Такими вони
і залишаються. Не завжди роблять щось для цього, але це нічого. Дамо
людям ще трохи часу. А я з теплом згадую революцію, мітинги, мокрий
сніг й ожеледицю на вулиці, татові дзвінки з Києва і стан єдності. Думка
змінювалася, а от враження – ні. Бо розумом можна осмислити події, а от
перші почуття назавжди карбуються в серці. Я насторожено дивлюся на
те, що ми маємо зараз, але, зрештою, українці – на диво живуча нація, тож
вірю, що нам вдасться викрутитися ще й із цієї халепи.
Що ж до впливу ЗМІ на мене. Сказати, що друковані ЗМІ мали на мене
сильний вплив, було б лицемірством. Так, звичайно, була нова інформація,
але здебільшого про події дізнавалася з випусків новин, а висновки вже
робила сама. Ті події відбувалися усюди, люди були їхніми очевидцями,
тож мені не потрібно якогось особливого, глибокого трактування на сторінках преси. Однак все-таки в чомусь ЗМІ мали неймовірну силу. У час
Помаранчевої революції ту силу використав “5 канал”, що позиціонував і
позиціонує себе як канал чесних новин. Коли всі брехали, дуже приємно
було вмикати саме цей телеканал. У цьому та сила ЗМІ, якою чомусь не
хочуть користуватись журналісти. Це – порядність, чесніть та відповідальність перед людьми. Замість бруду треба давати надію, утверджувати віру.
Анна Романдаш
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Янукович – президент
Перший етап. Коли б Віктор Федорович став президентом у 2005 р.,
я був би в превеликому розчаруванні та обуренні, адже палко вірив, що
Віктор Ющенко принесе для України великі зміни на краще (либонь, я
був ще надто юним, щоб осягнути суть того Ющенка). А так це сталося в
2010 р., коли був вибір без вибору. З одного боку, В. Янукович – уже гарант
Конституції, який, безумовно, збирався тягнути ( що, зрештою, і робить)
Україну під Росію, визнаючи цим міфічну вищість російського народу над
українським, а це неабияк тривожило мене. З іншого боку, Юля Володимирівна, яка нібито й не мала наміру руйнувати ті мізерні надбання Ющенка у
плані української України, проте не викликала ніякої довіри з тієї причини,
що вже була при владі й нічого доброго з того не вийшло (пригадати бодай
ганебний газовий контракт з Росією).
Про те, що Віктор Федорович став президентом, довідався з телевізійних новин. Для мене ця новина не була значущішою за прогноз погоди
на завтра, бо кандидатам у президенти не вірив. Я вельми скептично був
налаштованим щодо президентських виборів, бо давно зневірився у наших
політиках, зокрема тих, які рвалися до влади в той час. Те, що біло-блакитна команда перемогла, в мене не викликало ніякого здивування, адже я
давно відчував неминучість цього. Усі соціологічні опитування напередодні
виборів показували перевагу ставленика Партії регіонів над Юлією Володимирівною. Та й дані екзит-полу підтверджували це.
Другий етап. На другий день почалися активні обговорення займання
Януковичем президентського крісла. Старші люди, зокрема моя бабця,
вбачали в цьому ледь не кінець світу, бо як же так, щоб ми мали тричі
судимого та ще й “тупого як двері” президента, це ж – сором, ганьба і
все в такому дусі. Та й те покоління, до якого належить моя мама, було
розчароване. У розмовах у сім’ї мене вважали ледь не ворогом народу,
бо, бачте, я не вважав Януковича гіршим за Тимошенко. Мене не раз переконували у протилежному. Друзі та знайомі до перемоги біло-блакитних
поставилися дещо стриманіше, проте й вони не поділяли моїх поглядів і
відкрито говорили мені про це. Всі ці висловлювання не справляли на мене
ніякого враження, бо те, що наш президент (нагадує часи Помаранчевої
революції, чи не так) мав “важке” дитинство, яке “стало причиною” його
подальших проблем із законом, для мене не було ніякою таємницею. Та
й про його видатні інтелектуальні здібності я добре знав. Окрім того, я не
вірив, що країна прямо таки нахилиться перед Росією. А щодо “кращості”
Тимошенко, то це в мене викликало хіба що іронічну посмішку.
Третій етап. Свою байдужість я вмить переглянув, коли новоспечений
гарант заблокував на президентському сайті доступ до сторінки, присвяченої Голодомору 1932–1933 років, при цьому, так би мовити, сірий
кардинал Ганна Герман спершу скидала все на тимчасові технічні несправності, а потім визнала, що інтернет-сторінку таки закрили, бо вважають,
що проблема Голодомору була достатньо вивченою попередньою владою.
А далі ще краще. Яким “хорошим” президентом би не був Ющенко, а все
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ж переконав Європу визнати Голодомор 1932–1933 років актом геноциду
більшовицької влади проти українського народу. Янукович виступає із запереченням цього факту, мовляв, Голодомор 1932–1933 років не можна
вважати актом геноциду проти українського народу, бо на території тогочасної України проживали й інші національності, окрім українців, які також
потерпали від голоду.
Потім ще й Харківські угоди, які, по суті, віддали Крим Росії до 2042 р.
Аргументували ці угоди підписанням сумнівно хороших доповнень газового
контракту Тимошенко-Путіна. Чому сумнівно? Бо які вони хороші для простих жителів, коли газ для них подорожчав на багато відсотків, а здешевів
для “бідолашних” олігархів, бо, бачте, вони виграли вибори задля себе, а
не, як брехали, задля простолюду.
А ще українофоб Табачник, який обійняв посаду міністра (тоді ще)
Міністерства освіти і науки України, складає спільні з Росією підручники історії, де ми повертаємось до радянської історичної концепції возвеличення
Росії та приниження України.
Нині весь світ готовий відвернутися від нас через ганебні політичні
переслідування опозиціонерки Юлії Тимошенко. Ці переслідування вже
призвели до засудження Печерським райсудом Києва зазначеної особи на
сім років позбавлення волі. Це викликало шквал критики європейських та
інших високорозвинених країн. Євросоюз вже заявив, що поки Тимошенко
залишатиметься за ґратами, Україні закритий вступ до нього.
Ці факти заставили мене переглянути свою думку. Тепер я чітко визначив для себе небезпеку перебування Януковича на посаді Президента
України. Тепер я бачу, що все українське лишається “в забутті”, стоїть
серйозна загроза свободі слова та правам людини. Президентство Віктора
Федоровича все більше і більше набуває рис диктатури. Він ризикує стати
другим останнім диктатором Європи, приєднавшись до Лукашенка.
Четвертий етап. І тут задумуюсь, як я можу змінити ситуацію? Реально
глянувши на її масштабність, не важко зрозуміти, що мало чим можу зарадити. Проте так склалося, що я обрав професію журналіста й отримав, як
багато хто вважає, найсильнішу зброю – слово. Саме словом й старатимуся
змінити хоча би щось. Писатиму критичні статті (що, як подумати, немає
великого впливу передусім на ту особу, на яку вони скеровані, а в моєму
випадку – це не просто особа, а “битий” політик та ще й Президент). Тому
більшу увагу приділятиму зверненню до людей не так через друковані ЗМІ,
як через інтернет, зокрема блоги, бо варто пам’ятати, що Президентом
стають не на все життя, а всього лише на п’ять років шляхом виборів, а
обирає народ. І саме народу належить обирати...
Олег Твердь

Газові контракти або безкоштовний піар для леді Ю
Щодня і навіть щохвилини стається якась цікава і неординарна подія.
Проте не таким вже й легким виявилося дослідження формування власної
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думки щодо певної ситуації. Адже, як відомо, наші ЗМІ вміють все настільки
різногранно описати, що мимоволі й сам заплутуєшся у власних думках
і поглядах, а якщо це ще й якийсь політичний скандал, то й поготів. Хоча
я не є великим прихильником політики й усіх тих перипетій, пов’язаних з
нею, все-таки вирішила висвітлити власне судження про, напевне, найбільш
галасливу подію в українському політичному житті – арешт та засудження
“екс-прем’єрки” Юлії Тимошенко за перевищення службових повноважень
під час підписання газових угод з Росією в січні 2009 р.
Перший етап. Коли я почула про таку ситуацію, в мене одразу виникла
думка: “Хочуть посадити, щоб не заважала”. Я ні в якому разі не є прихильником якоїсь політичної сили. Якщо логічно подумати й проаналізувати
усі факти, зважити всі “за” і “проти”, напрошується лише один висновок….
Я просто була надзвичайно неприємно здивована, адже мало того, що в
нашій країні панує розруха і повний безлад, так ще й теперішня “праведна”
влада вирішила прибрати усіх “ворогів народу”, щоб не заважали “правити”.
Погодьтеся, мало не Радянський Союз тут у нас формується, й ніхто нічого
не може вдіяти. Усім, хто міг щось сказати, зв’язують руки й затуляють рота!
Отже, перше враження щодо цієї події було негативним й досить суттєво
опустило теперішню владу в моїх оцінках і відгуках.
Другий етап. Я почала стежити за розвитком цієї події. Щодня шукала
публікації в інтернеті, щоби більш-менш розібратися в цій ситуації й всетаки зрозуміти, що й до чого, і, можливо, навіть спростувати власне перше
враження. Перше, на що привернуло мою увагу, було посилання на сайт
BBC Ukrainian. Ознайомившись з низкою фактів, мене обурила поведінка
леді Ю. Бо, як йшлося в одному матеріалі, Тимошенко самовільно порушила
рішення уряду і підписала угоду з Росією на постачання газу за ціною 450
доларів за тисячу кубометрів, однією із найвищих у Європі. Звичайно, на
перший погляд, це неприпустимо, адже політики мають дбати про добробут
рідної країни, а не працювати на її занепад. Я перечитувала досить-таки
багато матеріалів різних видань та інформагентств (Zik, Kyiv.Post, ZN,UA,
Радіо Свобода тощо). У них писали те саме: винна, перевищення обов’язків,
повинна сидіти тощо….
Отже, на цьому етапі я остаточно заплуталася. У мене закрадалися
думки, можливо, й справді винна, адже всі факти свідчили не на користь
екс-прем’єрки, та навіть більше, її засуджували й приписували мало не всі
смертні гріхи.
Третій етап. Я вирішила все-таки, як кажуть, копнути глибше. І зрозуміла: “що далі, то веселіше”. Виявляється, позов на Юлю подала теперішня
влада й для дослідження усіх тонкощів цієї справи організувала тимчасову
слідчу комісію парламенту, яку очолила відома політична діячка Інна Богословська. Згодьтеся, досить не об’єктивно обирати саме цю особу керівником такого процесу, адже все-таки вона виступає як зацікавлена особа,
зацікавлена тим, щоб засадити Тимошенко за ґрати! Вона б не пробачила
навіть найменшого огріха. Після певного етапу “дослідження” вона ж і
заявила, що Юлія Володимирівна перед підписанням газових контрактів
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сфальшувала директиви, повідомляє “Корреспондент.net”. Ця заява також
пролила не найкраще світло на справу екс-прем’єра України. На свій захист
екс-прем’єрка сказала в одному із матеріалів: “Чесно кажучи, я сподівалася
на те, що президентські вибори (2010) складуться трохи по-іншому, тому й
директиви, і ця складена концепція співпраці у газовій сфері закладали досить надійну перспективу і стратегію співпраці Росії та України в цій сфері.
Тому я не могла жодним чином завдавати шкоди на майбутнє”.
Отже, я зрозуміла, що все-таки моє перше враження підтвердилося.
Леді Ю не винна, її просто хочуть “прибрати” й залучають усі способи, аби
вона “не плуталася під ногами”.
Четвертий етап. Цей етап виступатиме в ролі висновку і “розставить
усі крапки над і”, принаймні особисто для мене. Уся ця справа наробила
величезного галасу в країні та й далеко поза її межами. Юлю все-таки засудили до семи років позбавлення волі… Проте зовсім недавно я натрапила на такий матеріал (Експрес online): “Для влади важливо було засудити
Тимошенко. Навряд чи вдасться довести справу до кінця з перебуванням
Тимошенко за ґратами”, – сказав директор Інституту глобальних стратегій
Карасьов. За словами політолога, утримання Тимошенко у в’язниці поставить під загрозу підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС,
а це необхідно як політичній, так й економічній еліті України. Крім того, як
нагадав Карасьов, лідери європейських країн вже попередили українську
владу про те, що позбавлення Тимошенко права брати участь у парламентських виборах призведе до того, що Європа не визнає їхніх результатів.
“Тому я думаю, що влада піде на те, щоб вона (Тимошенко) не тільки була
звільнена, а й брала участь у виборах-2011”, – сказав Карасьов.
Ще хочу додати, що також недавно побачила матеріал, у якому Москва
висвітлює своє негативне ставлення до України, адже ми безпідставно засудили невинну людину! Мене така фраза просто “вбила!” Невже наші сусіди
вирішили кинути теперішній уряд! (чесно кажучи, вважаю, що вони тісно
співпрацюють й разом обкрадають Україну. Про це свідчить низка фактів,
які я вважаю недоцільним зараз перелічувати, адже тут трохи інша тема).
Отже, не думаю, що все так швидко й безхмарно закінчиться! Тому,
як кажуть росіяни, “продолжение следует”… Цей етап підсумував мої враження.
Оцінивши всі події, я зрозуміла, можливо, це досить-таки не коректно,
проте, якщо йдеться про формування власної думки, то я напишу. Насправді мені здається що, теперішня влада просто хоче “позбутися” усіх, хто б
міг їй завадити провадити антиукраїнську політику. Погодьтеся, судячи з
усіх реформ та заходів, вона такою і є! Я ні в якому разі не виправдовую
леді Ю, але вона принаймні намагалася щось зробити для нашої держави,
а блакитні…От тепер і хочуть всякими правдами й неправдами тримати
Тимошенко за ґратами. Звичайно, безневинних людей немає, але навіщо
вже ж так вкопуватися??? А якщо й так, то чому ніхто не піднесе архівні
документи про все, що “творив” наш Президент, адже, його б теж було
за що позбавити волі… Та й чесно кажучи, простим, так званим смертним
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людям, не дуже віриться в якісь там махінації й невиконання наказів. Насамперед тут бачать конфлікт між різними політичними силами, про це вам
розкаже будь-яка літня бабця…
Всім відомо, що в нашій країні люблять “мучеників”, яскравим прикладом є колишній президент України Віктор Ющенко. Як би це парадоксально
не звучало, але його отруєння теж додало плюсів до репутації й остаточної
перемоги на виборах. Тут, на мою думку, теж щось подібне. Народ співчуватиме горе-прем’єрці й буде їй симпатизувати. Про це свідчать дані
соціологічного опитування (радіо “Львівська Хвиля”), згідно з яким, якщо
б вибори відбулися найближчим часом, Тимошенко набрала б таку ж кількість голосів, як і чинний глава держави. Тобто в другому турі вони знову
зійшлися б і хтозна, можливо, Юлія Володимирівна все-таки б виборола
омріяне президентське крісло…
Отже, після аналізу усіх матерілів, мені особисто стало зрозуміло, що
насправді усі політики рівні, тобто в усіх “рильце в пушку!” Можете назвати
мене невиправним оптимістом, але не все так погано. Адже Тимошенко
своєю кримінальною справою “заробить” прихильність українців, можливо,
не усіх, але певної частини точно. А її опоненти – втратять, хоча й хочуть
показати себе перед народом правильними й такими, які борються за
правду…
Оксана Тучак

Машина часу: “1937 рік сьогодні!”
“Сім років ув’язнення й три роки заборони обіймати будь-які керівні й
розпорядливі посади в органах влади” – вперше я почула цей вердикт колишньому прем’єр-міністрові України Юлії Тимошенко по радіо “Львівська
хвиля”, коли поверталась з пар додому,.
Мої перші враження були надто примітивними та абсурдними. Вони
не достойні, щоб забирати час над їхнім розмірковуванням та обґрунтуванням. Буду посилатись на те, що пари були важкими, тому я не змогла
усвідомлено, логічно і правильно мислити щодо вироку Юлії Тимошенко.
Я розмірковувала так: якщо колишній прем’єр-міністр вчинив такий
злочин, то як будь-яка людина будь-якої країни змушена відповідати, незважаючи на те, яким би ганебним вирок не був. Юлія Володимирівна
була визнана винною в підписанні кабальних газових угод, тому саме її
засудження за цей злочин лише підтвердить європейський вибір України
та завершить пострадянську епоху. Проте я надзвичайно рада, що потік
моїх думок змінив свій напрям, і це було тільки перше, хочу зауважити,
хибне твердження щодо цієї події.
Наступна інформація про цю ситуацію надійшла до мене з прочитання
щоденної всеукраїнської газети “День”. Слава Богу, що я її прочитала! Саме
після ознайомлення зі статтею “ Життя після вироку”, а в ній були подані
твердження, роздуми, судження різних впливових людей щодо розправи
(по–іншому це не назвеш) над Тимошенко, я скерувала свої роздуми у
правильне русло, на правильну дорогу розсудливості.
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Отже, друге моє бачення цієї події було докорінно змінене. Вирок Юлії
Тимошенко – це один із найганебніших вироків сучасної України! Цей вердикт приречений стати ганьбою нашої влади та президента. Це означає, що
всі надії на лібералізацію та демократизацію цього режиму не справдились,
а розбились об стінку наших ілюзій. Як казав публіцист Ігор Лосєв (а я з
ним на всі 100% погоджуюсь): “Все це абсурд, адже Європа, якій публічно
й демонстративно плюнули в обличчя, не захоче мати у своїх лавах таких
діячів, як наші, і всі ці процеси обіцяної паном Януковичем інтеграції триватимуть лише у вербальній формі”. Над цим потрібно замислитись, куди
котиться наша країна! Можливо, пострадянська держава повертає до життя
одне з корінних нововведень радянської репресивної системи – показовий
політичний процес? Я переконана, що суд над екс-прем’єром уже завдав
значної шкоди іміджу України за кордоном і створює серйозні перешкоди
євроінтеграції. Під загрозою зриву підписання Угоди про асоціацію і зону
вільної торгівлі з ЄС. Думаю, що європейські партнери ніколи не заплющать
очі на порушення демократичних принципів і свобод в Україні. Я не можу
усвідомити, що політичні суперники Тимошенко такі невігласи, що вони
хочуть заламати опозицію і викинути Тимошенко на маргінес політичного
життя. Як на мене, то ніяка опозиція в Україні неможлива без Юлії Тимо
шенко, а це означає: якщо її ув’язнять, то опозиції не буде, тому не буде
і демократичної держави! Як це не сумно, але Юлія Володимирівна – це
єдиний представник опозиції.
Ось саме так змінилась моя думка щодо ганебної події в Україні. Але
це ще початок. Останнім часом мене зацікавлюють політичні програми, на
яких розглядають проблеми України, хоча політикою сильно не цікавилась.
Тому недавно, а саме 14 жовтня 2011 р., тобто у п’ятницю, на телеканалі
“Перший національний” була пряма трансляція передачі Шустер Live, на
якій розглядали вже наболіле і надзвичайно дискусійне питання – вирок
Юлії Тимошенко і світова реакція. Тому скажу чесно, після перегляду цієї
передачі мій погляд на цю ситуацію, яка склалась сьогодні, набув ще іншого
характеру. Моя думка переживала три стадії розвитку. Про дві перших я
вже розповіла, тож хочу поділитись ще своїм третім станом, який триває
і сьогодні.
Третій етап триває і досі. Дивилась я політичну дискусію, що відбувалась у студії Савіка Шустера, з відкритим ротом та широко розплющеними
очима. Це було щось надзвичайне, адже стільки галасу, стільки різних
думок, стільки правди і брехні, стільки розумних тверджень і не дуже... Серед запрошених гостей були Інна Богословська – настрій вмить зіпсувавсь
(не можу терпіти її єхидну посмішку), регіонал Владислав Лук’янов, який
говорив всяку маячню й осоромився на всю країну незнанням географії,
та Михайло Бродський. Захищати опального екс-прем’єра запросили її соратників Олександра Турчинова та Сергія Соболєва. Також серед присутніх
були Олександр Мороз, Олег Тягнибок, Олександра Кужель ( це був фурор)
та Арсеній Яценюк, який мав блискучу промову та порадив сьогоднішньому
Президентові зробити вольове рішення!
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Мене наштовхнули на шлях істинний та праведний саме Олександра
Кужель та Арсеній Яценюк. Пані Кужель додала справжнього драйву на токшоу. Вона сказала, що пропрацювала зі всіма прем’єр-міністрами України і
хоче зауважити, що за 20 років незалежності “жоден мужик так не пахав, як
Тимошенко, сидячи на робочому місці до 12 ночі”! Арсеній Яценюк справді
захопив мене своєю мудрістю, логікою, компетентністю, правдивістю та
дійсно хорошими порадами для Президента України. Політик пояснив, що
судовий процес та рішення суду є ганебним для країни, яка має європейські
прагнення та амбіції щодо підписання Угоди про асоціацію.
Моя думка: Україна продемонструвала, що влада не зрозуміла основних меседжів усіх європейських структур. За політичні рішення повинна
наставати політична відповідальність, а не кримінальна!
Саме такими є етапи формування моєї вже досить сталої думки. Як на
мене, то на апеляційний суд сподіватись нам не варто, а от європейський
суд, можливо, виправдає Тимошенко. Виникло бажання ще додати кілька
слів про суддю Кірєєва (я цілком погоджуюся з Юрієм Щербаком). Додам
лише одне: пан Кірєєв, який, очевидно, не розуміє, яку йому нав’язали
роль, увійде в історію відносин України з ЄС як такий маленький Герострат,
який хотів прославити своє ім’я ганебними вчинками (саме так вважає
Юрій Щербак).
Проаналізувавши події, що розгорталися навколо Юлії Тимошенко, я дійшла такого висновку: те, що відбувається у Печерському суді (розумію, що
незалежність українських судів – казочки), можна порівняти з 1937 р. Знаєте, за Сталіна побутувала така фраза: “Сталін – це Ленін сьогодні”. Так от,
якщо в нашій країні можливі такі судові процеси, то це – “1937 рік сьогодні”.
Марія Кужик

Божевільна чи просто та, яка йде своєю дорогою?
Лише божевільний може побачити світ, яким він є.
М. Гоголь
“Я сподівався на подію, а з’ясувалося, що це – вибух. Книжка вражає
по-справжньому. Здається, у нас так ще не писали. Сподіваюся, що це
буде несподіванка для всіх”, – сказав Іван Малкович про нову книжку Ліни
Костенко – роман “совісті нації”.
Книгу “Записки українського сАмашедшого” чекали давно. Тому можна
зрозуміти ту нетерплячку та гарячковість, з якою розкуповували примірники
роману. Кілька тижнів поспіль Україну охопила справжня “костенкоманія” –
люди у громадському транспорті, кафе, аудиторіях, квартирах тримали в
руках цю книгу і читали, читали, читали, читали… Засоби масової інформації навперейми співали “Осанну!” автору, критики розсипались у похвалах. Задоволена Ліна Василівна запланувала турне Україною – життя
прекрасне, чи не так?
З публікацій на сайті видавництва “А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-ГА”, УНІАН,
публікації Валентини Клименко “Гіркий “Миколайчик” від Ліни Костенко”
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(“Україна молода”, 21.12.2010 р.) бачимо, що на світ народився черговий
шедевр української літератури. Розпирає гордість за націю, яка має таку
геніальну письменницю і бажання прочитати книгу зростає.
Перше враження наскрізь позитивне. Однак на кожну бочку меду є своя
ложка дьогтю. І як грім серед ясного неба грянула звістка – Ліна Костенко
не приїде до Львова. Паніка: чому? “Каталізатором такого рішення видатної
письменниці стали провокативні інсинуації деяких львівських письменників,
журналістів та діячів театру”. “Провокативними інсинуаціями”, вочевидь,
назвали одну з традиційних зустрічей у львівській кав’ярні “Кабінет”, де
Віктор Неборак, Ігор Котик та Юрій Кучерявий поговорили про перший прозовий роман Ліни Василівни “Записки українського сАмашедшого”. Прошу
звернути особливу увагу – поговорили, а не пообзивали. Із сумом зауважуємо, що наступного ж дня львівські засоби масової інформації повели
себе вкрай негідно, представивши просту бесіду планомірним обливанням
брудом як книги, так і самої письменниці. Це яскраво спостерігаємо у таких публікаціях, як “Записки…” українського божевілля”, “Ліна КОСТЕНКО:
“Я згодна пробивати стіну, але криголами не плавають у болоті...”, “Юрій
КУЧЕРЯВИЙ: “В літературному сенсі – це провал” – серія статей Галини
Гузьо, “Творчий вечір Ліни Костенко – лише для своїх” Оксани Зьобро. Все
це матеріали однієї з найпопулярніших львівських газет “Високий Замок”.
У перших трьох статтях цитати з бесіди письменників у кафе “Кабінет”, які начебто назовсім погромили роман Ліни Василівни. Закрадаються
тривожні думки: невже книга справді ОТАКА? І письменниця незаслужено
ображається на конструктивну критику? А, можливо, самі критики некомпетентні, не знають, про що говорять? Опісля цих публікацій, як гриби після
дощу, на сайтах повилазили дописи інших літературознавців, що, мовляв,
Ліна Костенко поет, тому не варто їй іти у прозу. Після отакої хвилі “чорного
піару” багато кому відпало бажання читати саму книгу. А й справді – якщо
стільки людей говорять, що твір невдалий, то для чого витрачати на нього
час? Тому наступні думки просякнуті вже негативом та іронією.
Однак ситуацію рятує публікація Ірини Славінської, журналіста газети
“Укрїнська правда житя”. Там вона публікує матеріал під назвою “Хто образив Ліну Костенко?”, де чітко показує, що жодної несправедливості з боку
Віктора Неборака, Ігоря Котика та Юрія Кучерявого не було. Як незаперечний аргумент наводить аудіозапис тієї бесіди, яка, по суті, і послужила
причиною скандалу. Виявляється, що ніхто і не думав обзивати Ліну Костенко маразматичкою і казати, що її творчість – це провал. “Можливо, варто
мовчати, бо в літературному сенсі це провал. Але останньою нікчемністю
українських інтелектуалів буде, якщо вони промовчать на всі закиди, які
тут є. “Юрко Кучерявий висловився чітко і гідно, на відміну від журналістів,
котрі, на жаль, до кінця не дослухали… І не почули тих схвальних слів, які
були сказані про книжку. А й справді – Ліні Костенко дифірамби співають
всі, а от щоб покритикувати… це вже цікавіше. То нічого, що статті шанованої жителями Львова газети почали скидатись на дописи бульварної
жовтизни – але ж є! Є сенсація, скандал, сіль і перець! Спантеличені читачі
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зовсім заплутались. То чим є роман Ліни Василівни: черговим літературним
шедевром чи все-таки невдалою спробою написати прозу? І де шукати
об’єктивну думку, кому вірити?
Врешті-решт звертаюся до авторитетніших ЗМІ. Всеукраїнські видання
не поспішали з висновками. Наприклад, “Дзеркало тижня” опублікувало
статтю Дмитра Дроздовського “Записки українського сАмашедшого” як
рятівний електрошок” (25 грудня 2010 р.), у якій автор ґрунтовно аналізує
роман та робить власні, незаангажовані іншими критиками висновки. Ось
одна із фраз, яка якнайточніше характеризує цю книгу: “Записки українського самашедшого” – книжка сміху, яка повертає людину до життя, показуючи, що ми ще таки не мертві”.
Не залишився осторонь і такий відомий літературознавець, критик і
громадський діяч, як Іван Дзюба. У своїй статті “Самашедчість” як спротив абсурду” (“День”, 30 грудня 2010 р.) Іван Михайлович також піддає
детальному препаруванню твір Ліни Василівни: “Ліна Костенко привчила
свого читача ждати від неї ТІЛЬКИ чогось надзвичайного. Великої КУЛЬТУРНОЇ ПОДІЇ. І саму себе “привчила” до такої орієнтації в українському
літературному часопросторі. Тимчасом можна з повним правом сказати:
насичений глибокими, часом гіркими роздумами про пониження людського в сучасному світі та про буття в цьому світі України, роман допоможе
українцям у зусиллях бодай почасти зрозуміти самих себе. А якщо він буде
перекладений іншими мовами – що дуже бажано й важливо – він допоможе
світові побачити Україну й самих себе українськими очима”.
Тобто ми бачимо незалежну оцінку експерта, який, опрацювавши твір,
робить свої висновки та пише серйозну статтю, яку треба читати повільно,
роздумуючи чи не над кожним реченням. А не робить спроби “відплюватись” від редакційного завдання кількома абзацами, які містять вирвані та
перекручені з контексту цитати та недостовірні дані.
Бідолашні читачі! Голова йде обертом від всіх оцих поглядів, сторін,
думок… Врешті-решт багато хто втомився від всього цього і перестав
сприймати всерйоз проблему. Яких же ми можемо дійти висновків? Залишивши роман “Записки українського сАмашедшого”, який породив таку
бурхливу полеміку, у спокої, ми чітко і ясно бачимо, яку “ведмежу послугу”
зробили нам львівські журналісти своєю поспішністю і прагненням сенсації
– через це Ліна Василівна відмовилась приїжджати до Львова, що породило
низку безпідставних, але образливих публікацій про те, що наше місто уже
давно не є “українським П’ємонтом” (стаття Остапа Дроздова “Ледокол не
может плавать в болоте, или Почему Лина Костенко не должна приезжать
во Львов”. Саме від журналістів очікують променів світла справедливості,
об’єктивної думки незалежних експертів. Що ж читачі отримали натомість?
Скандал, масу “чорного піару”, низку статей, після яких багато людей не
змогли сприймати книгу відсторонено від публікацій..
І, як завжди, нас поділили на два табори – ті, хто “за” Костенко і вважають її ідеалом у літературі та не допускають думки, що ця книга неменш
геніальна за попередні. Та інші, які кажуть, що Ліна Василівна “на старості
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літ виписалась та змаразматіла”. Помітьте, це не політики нас “подерли”,
ні. Самі журналісти. Ті, які найперші кричать про чесність, рівність і братерство. І де в цій ситуації оспівана незаангажованість суджень? Де свобода
слова – не пліток? І як мало на фоні тих всіх радикалів залишилось людей
із власним поглядом, які прочитали роман і зробили СВОЇ висновки, які
надають перевагу думати самостійно, а не сумирно ковтати вже пережований інформаційний напівфабрикат.
Тетяна Павліченко

Ляпас букетом квітів
Етап перший. Цей вчинок не дуже сколихнув студентство, зокрема,
мою свідомість. Ну, тицьнула дівчина букетом Табачнику в пику, і що? Перехвилювалася, мабуть. Нічого особливого, на перший погляд. Саме так
мене змушували думати повідомлення в ЗМІ, зокрема, по радіо Roсk’s,
звідки я вперше почула цю новину. Цю подію ніде не обговорювали, тому
я вирішила не надавати цій інформації жодного значення.
Згодом ролики з’явились на сайті youtube.com. Після перегляду, одразу
стає зрозуміло, що Дар’я не перехвилювалася, а таки спеціально вдарила
Міністра букетом. У своєму відеозверненні вона закликала всіх до протестів
проти Табачника. Мабуть, саме після цього про подію заговорили. Особливо
студенти. Хтось схвалював, хтось захоплювався, а хтось, навпаки, засуджував
дії Степаненко. Для мене вона стала взірцем. Звичайно, бити когось букетом у мене навіть на думці не було, але відчувалось патріотичне піднесення.
“От-от почнуться масові студентські страйки”, – думала. Але ніяких страйків.
Після цього усі ЗМІ масово налетіли на “винуватця свята” – Дарину і висвітлили ще кілька цікавих фактів. Дар’я навчається в Києво-Могилянській Академії,
член Братства Святого Луки. Це мистецька спілка. Першою у дівчини інтерв’ю
взяла журналістка інформагентства “УНІАН”. Олена Мігачова, яка розмовляла
зі Степаненко, ставила досить гострі запитання, не жаліючи Дарини. “А це
насправді дуже красиво... Коли дівчина йде одна та б’є букетом Міністра по
морді. Це видовищно”. Так Степаненко відповіла на запитання, чому братство
обрало саме її на таку важливу місію. Очевидно, що вона сама зголосилася.
Сам Табачник заявив, що це не був конфлікт: “Вона просто перехвилювалася”. Кільце бурі скручувалося навколо цієї події. Не можна було не
підтримати дівчини, яка виявила свої погляди, тим паче, що вони збігалися з
моїми. На той момент я вважала, що її дії були правильними. “Так, це саме
те, чого зараз потребує наша країна, повстання – повстання студентів…”.
Етап другий. На другий день про інцидент заговорили у Кремлі. Президент Росії Медвєдєв побажав російському міністру освіти А. Фурсенко, аби
його студенти любили не так, як Табачника. Російська влада з іронією сприйняла дії українки, і, як пише багато ЗМІ, насміхалася з Дмитра Табачника.
Того ж дня, 23 вересня 2011 р., в ефір вийшло шоу Савіка Шустера
на Першому Національному, де обговорювали цю подію. Думки були надзвичайно різні. Одні заявляли, що цей вчинок є героїчним, інші – що це
необдумано. Сам Табачник знову ж таки заявив, що це не інцидент.
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“Дарья Степаненко оскорбила не только министра образования Табачника,
но и страну. И звать её в студию не стоит”, – так Шустер відповів на пропозицію
Кириленка запросити Дарину в студію. Ну що ж, навіть найбільш безпартійний журналіст країни вмить став партійним. Погодьтесь, не гарно судити про
вчинки людини, якщо вона відсутня. На мою думку, Шустер порушив етику
журналіста, адже справжній журналіст має бути толерантним і неупередженим.
Зачепила ще одне думка. Міністр Табачник, вислухавши своїх прибічників,
заявив, що може посприяти, аби Дарина отримала професійну психіатричну
допомогу: “Могу порекомендовать ей хорошего врача-психиатра”.
Це обурило мене, і, на мою думку, багатьох студентів і мислячих людей.
Під час шоу велось опитування: чи варто використовувати екстремізм у
боротьбі з владою? Більше ніж 70% опитуваних погодились, що таки можна.
Отже, не одна я підтримувала Дарину.
Проте після перегляду шоу моя думка дещо змінилася. Я не була впевнена, чи цілком Дарина має рацію у своїх вчинках і переконаннях. Річ у
тім, що під час ефіру виступало багато народних і заслужених учителів та
викладачів, які не схвалювали вчинок дівчини. Говорили, що свій протест
можна було б виявити в інший спосіб. Також про толерантність, стриманість
і повагу до старших, щоб ті не робили.
От щодо поваги. Без сумнівів, ми повинні поважати старших. Дослухатися до них, адже в них є досвід, вони прожили довше, ніж ми, і прагнуть
допомогти нам. Але іноді забувають, що в нас теж є свої погляди, і ми не
такі вже безпомічні. А ще виникає питання: ці дорослі нас поважають? Нас
поважає Міністр освіти і науки, молоді та спорту пан Табачник? Сумніваюсь.
Тому як можна говорити про взаємоповагу та інші чесноти? Тим більше,
що Міністр натякає на те, мовляв, у дівчини можуть бути проблеми із психікою. Ну що ж – це його право, адже він “потерпілий”. Хоча він не зважає
на “потерпілих” студентів і школярів.
Етап третій. Після шоу я продовжувала підтримувати Степаненко, але
також погоджувалась з тим, що квіти можна було б подарувати лише у колі
рідних нам чиновників, а не на очах у всієї Європи. Хоча, нехай знають,
чи хоча б догадуються: оскільки студентка так вчинила, значить щось її
змусило це зробити.
Згодом поповзли чутки що не щось, а хтось змусив її це зробити. Журналісти підкинули ще трохи зерен сумніву. На інтернет-порталі “Обозреватель” була опублікована стаття “Колесниченко: за “цветочным” нападением
на Табачника стоит Парубий”. “Я считаю, что организатором акции по нападению на Табачника является Парубий, но примечательным является и
то, что господин Кириленко первый пришел в зал Верховной Рады и начал
рассказывать о случившемся”, – заявив Колесніченко. Хоча сам Парубій
стверджує, що не знає Дарини Степаненко. Такі от в нас політики, чужі
вчинки називають своїми, або, якщо вони аморальні, то чіпляють колегам.
Етап четвертий. Мабуть, остаточну крапку у формуванні моєї думки
поставила публікація у щотижневому журналі “Країна”(№37(90), 30 вересня 2011р). Дарина розповіла журналістам всі цікаві деталі, про які раніше

220

Розділ 8

можна було тільки здогадуватися. Я вважаю, що це дуже добрий вчинок:
показати світу, що в нас діється у державі, зокрема, хто в нас займає посаду Міністра освіти і науки, молоді та спорту. Можливо, так вдасться їх
стримати. Але, на мою думку, якби члени братства організували мітинг під
час конференції, це було б дієвіше. Цю ситуацію я вже встигла обговорити
у колі друзів та однокурсників. Вони цілком солідарні з моєю думкою.
Що ж сталося з Дариною? Вона повинна сплатити штраф – 51 грн і,
мабуть, що найголовніше – покинула Могилянку, один з найпрестижніших
університетів країни. “Мені подачки не потрібні”, – сказала вона після того, як
ректор Києво-Могилянської академії вирішив, що вона зможе і далі навчатися
в університеті. Вона ще надто юна і не усвідомлює всієї ситуації. Скоро їй виповниться 18 і, можливо, хтось з прихильників нашого “шановного” Табачника
захоче помститися за конфуз. Вона стане повнолітньою і буде сама нести
відповідальність за вчинок. Час мене, всі забудуть, а вона буде жити з цим.
Анна-Лілія Кокора

“Фемен”: парадокс, радикальні дії чи ганьба для України?
Ви чули про “радикальний ексгібіціонізм” по-українськи? Європа чула,
а Ви – ні? Йдеться про незареєстрований жіночий рух, який, заявивши
про себе у 2008 р., своїми діями не покидає сторінки ЗМІ. Це “Фемен”.
Молоді дівчата ( переважно студентки і навіть школярки) висловлюють свої
протести у досить епатажний спосіб – оголюючи груди, щоб привернути
увагу, та ще й одягають на голову барвистий квітчастий український вінок.
1. Я цілком випадково натрапила на повідомлення Сергія Оніщенка
“Дівчат із “ФЕМЕН” відшмагали біля Міністерства освіти”. Перше враження
склалося обурливе. Але річ в тому, що обурило мене те, проти чого виступали дівчата. А це – сексуальне насилля у вишах. Про учасників акції я і не
подумала одразу. Для мене вони були певним тлом до центральної точки –
події, яка сколихнула мою свідомість. І лише після того, як я збагнула, що
якісь дівчата вийшли на вулицю і за допомогою театралізовано-еротичного
способу виказують своє “фе”, подумала , що це оригінально та по-новому.
Думала, що, можливо, у такий спосіб можна достукатися до влади, показати
свої невдоволення та несправедливість, яка оточує нас усюди.
2. Першим кроком, що я зробила, це була розмова з мамою. Дивно, але
саме з нею завжди обмінююся думками, поглядами і формую вже осмислене своє. І тут я змінила погляд. Так, звісно, це аморально та невиховано.
Дівчата заявляють, що борються проти проституції, але своїми діями
лише зміцнюють ідею, що жінка є сексуальним об’єктом, цінність якого
визначається лише її зовнішністю. Мене надзвичайно обурює, що ніхто не
звертає увагу на те, проти чого протестують дівчата, а на те, як вони це
роблять. Епатажно, але страхає те, що між активістками можна зустріти
школярок. Якщо ці дівчата насмілюються показати своє оголене тіло такій
великій аудиторії глядачів, невже їм і надалі не буде соромно робити це
для кожного зустрічного? Це ж породжуватиме проституцію та розбещення, а не навпаки. Це нерозумно! Не дивно, що “Фемен” спонсорують із-за
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кордону. І до того ж мене насторожує незнання, з якою метою це робиться.
Погодьтеся, дівчата не задарма поводяться настільки неадекватно.
Час показує, що, окрім ЗМІ, які констатують факт їхньої появи, їм ніхто
з “людей, що вирішують”, не надає значення. Це – іграшки, які піднімають
настрій урядовцям, але при цьому не завдають жодної шкоди. Поки…
3. Глибше осмисливши подію, можна дійти жахливого висновку. Саме
такими побачить світ українських жінок. Це – трагедія. Люди мають тенденцію не заглиблюватися у події, які відбуваються у тій чи іншій країні, а
поверхнево оцінюють ситуацію і роблять свої висновки. Катастрофа… Тому
не дивно, що більшість українських жінок не в захопленні від “Фемен”. Це
деформує погляд на український фемінізм.
Я погоджуюся з журналістами “Дзеркала тижня” М. Маєрчик, О. Плахотнік , що дівчата використали такий собі маркетинговий принцип, що з
“цицьками” можна все продати. А продають вони не все підряд, а лише
вибране. Наприклад, протест, де “Фемен” порівняли вибори президента
України з проституцією. Це, по-перше, порушує будь-які моральні принципи людини. Не потрібно констатувати й так заяложений факт, про який усі
українці знають, а також інтерпретувати його у такий брутальний спосіб.
“Жіноче тіло певного взірця стало універсальним транспортером товару
на ринок, глобальний чи локальний, до споживача. Спираючись на цей
відпрацьований ринковий принцип, активістки “Фемен” створюють свою
стратегію”, – зазначають журналісти. Невже дівчата вважають себе й справді якимось засобом, товаром ? Огидно!
Найгірше те, що членкині “Фемен” добилися мети. А мета – це піар. І,
як виявилося, для досягнення цього потрібно показати голу жіночу красу.
А ми, журналісти, купуємося на це. Приходимо на ті ж акції, доносимо до
аудиторії повідомлення і до того ж не задумуємося про наслідки. І ніхто не
залишається осторонь подій. Це ж сенсація! Оголення грудей дозволило
позбутися ще однієї турботи. Не потрібно хвилюватися, чи прийде хтось,
окрім активісток, на акцію. Успіху досягти можна й з однією камерою та
голою дівчиною, і, звичайно, доступом до мережі.
Мені неприємно, що дівчата використовують українську атрибутику.
Навіщо паплюжити український вінок. Це неправильно... У них немає вже
нічого святого. Дівчата, схаменіться! Думаю, ви вже достатньо натворили,
щоб про мою Україну говорили у світі. Достатньо!
4. Результат мене болить. Невже одна така подія, як поява “Фемен”,
творить стільки зла для моєї Батьківщини? Але ж таких організацій багато.
Я вважаю, що лише ігнорування ЗМІ можуть припинити цю аморальність.
Ми мовчимо – їм стає нецікаво, вони втрачають можливості піаритися. Немає популяризації їхньої діяльності серед народу – немає фінансування, і,
як результат, – безглуздя зупинено. На одну огидність менше. А виявляти
свої протести можна і в інший, культурніший та толерантний спосіб.
Тетяна Сало
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Отже, індивідуальна та громадська думка не може формуватися з
приводу того, про що людина, громадськість не поінформовані. Водночас
наголошуємо, що громадська думка може бути як адекватна реальному
станові речей, так і може містити помилкові, хибні уявлення. Свідченням цього є викривлена громадська думка в Російській Федерації. Про
причини суспільної деградації детально йшлося у попередніх розділах.
Надто складною також є морально-психологічна ситуація в Україні
тому, що тривалий час засоби масової інформації належно не працювали, щоби “народ сліпців” (О. Довженко) утверджувався повноправним,
національно свідомим господарем, будівничим української України.
На превеликий жаль, в Україні функціонували антиукраїнські засоби масової інформації (та й ще не всі припинили своє існування?!).
Наприклад, на титульній сторінці журналу “Русское слово” за листопад 2011 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’язують
думку, що немає української культури, а є лише “общерусская”.
Вихваляючи Сталіна, доктор філософських наук В.А. Акулов зухвало стверджує, що “вектор исторического развития страны был
определен И.В. Сталиным абсолютно точно. Верно были избраны
и средства, которые могли привести к реализации вставших перед
государством геополитических задач”. Невже в “науковій методології історичного дослідження”, якої “дотримується” В.А. Акулов,
не знайшлося місця для правдивого інформування про голодоморгеноцид в Україні, який організували Сталін і його поплічники,
винищення національно свідомої української інтелігенції, найбільші
втрати українців у Другій світовій війні у процентному відношенні
до кількості населення в Україні.
Сотні друкованих видань, теле- і радіоорганізацій в Україні, як і
“Русское слово” (головний редактор В.А. Гончаров), намагалися сформувати в українців особливу форму російської імперської свідомості.
По суті, громадяни України постійно перебували у потужному російськомовному інформаційному середовищі. Тим часом вороги України
по-фарисейському галасували і теревенять на кожному перехресті про
якусь міфічну українізацію. З огляду на те, що український історичний
простір, вітчизняна історія є для українців надзвичайно важливим “полем битви” за свою автентичність, самобутність, національну ідентичність, покликання журналістів активно сприяти історіофілософському
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осмисленню сутності української нації, виявляти стрижневу лінію її
історичного розвитку, відшукувати ланки зв’язку між давнім, сучасним
і майбутнім. На жаль, чимало журналістів не опановує правдивими,
системними історичними знаннями, у них немає вміння чітко розставити історичні акценти з урахуванням сучасних суспільно-політичних,
глобалізаційних процесів, антиукраїнської політики і практики Росії.
Прикладів чимало.
Академік Академії мистецтв України, лауреат Шевченківської премії Володимир Прядка опублікував у тижневику “Слово Просвіти”
(Ч. 41, 13–19 жовтня 2011 р.) статтю “Україні – спадкоємниці Київської
Русі – 1160!”, у якій зазначено час проголошення держави Руси – 852 р.
Порівняймо: новгородське закликання варягів – 862 р., завоювання
Київської Русі варягом Олегом – 882 р. Різниця 30 років. За цей час в
історії Київської Руси сталися найважливіші події ІХ ст. Нестор Літописець у “Повісті минулих літ” запитував: “Откуду єсть пошла Руськая земля”? І сам відповів: “В літо 852 начаша ся прозивати Руськая
земля”, тобто задовго до появи варягів на Русі. Гіпотетично “варяги” –
то не якесь шведське плем’я (про яке шведи й не чули), а просто – “вороги”, будь-хто із чужих зайд. Зайдами-ворогами могли бути і полабські
слов’яни (за В. Чивіліхіним), і шведи, і данці. На скрижалях “Велесової книги” зазначено: “Тако бє держава та руска одо руси”, “бо Руська
Земля то руська кров, якою вона просякнута”. “Хто хоче землі нашої
– покладіть йому повно до вуст, нехай вдавиться нею і замовкне!” –
воістину вистраждані слова про трагічну епоху в історії нашої землі, яка
впродовж тривалого часу пережила періоди зародження державності,
великого піднесення, розквіту, руїни і знову відродження державності.
Володимир Прядка наголосив, що проти України давно задіяні й
використовують не без успіху величезні політичні, військові, економічні
важелі, наукові й культурно-масмедійні технології Москви. Він схарактеризував деякі найголовніші засади, на яких повинна ґрунтуватися
українська політика:
– 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.
– 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 “укра-
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їно-руський народ” стосувалися винятково народу, що проживає на
території України.
– Державу Київську Русь заснував каган (цар) Київський Осколд
– Аскольд – Аскольдир у 852 р. як вінець тривалої історії 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 (фіннотатарською державою з назвою Московія). У нас все різне: предки, походження, історія, герої, мова, культура.
– Московія (тепер – РФ) як спадкоємиця Золотої Орди не може виступати спадкоємицею нашої прадержави – Київської Русі.
– Золотоординський так званий русскій мір, або евроазійський світ
закінчується на Хуторі Михайлівському. Далі на захід – Європа.
– 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 мову, закріпачено селянство,
зруйновано останній прихисток волі – Запорозьку Січ.
– Голодомори 1921 р., 1932–1933 рр., 1947 р. 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.
– Незалежна Україна – лише новітній етап у безперервному розвитку
української державності. Україні як прямій спадкоємиці Руси-України –
1160 років, ювілей відзначатимемо у серпні 2012 р1.
Однак цю історичну дату засоби масової інформації проігнорували. Вона не стала предметом осмислення історичного шляху розвитку
України, не використано можливостей розкрити базові інтелектуальні
1
Прядка В. Україні – спадкоємиці Київської Русі – 1160! / В. Прядка // Слово
Просвіти. – 2011. – 13–19 жовт.
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засади концепції європейськості українців, не показано, що Європа
після столітніх конфліктів постала як соціогуманістичний простір прав
націй і кожної людини. Це означає “сталий захист духовних і матеріальних цінностей титульних, корінних націй і народностей, їхніх
традицій, мов, культур від зодноріднення не тільки невідворотними
глобалізаційними впливами, а асиміляційними діями неоколоніалістів,
які інспірують в інформаційний, освітній та інші простори свої замисли
і тексти, зловмисно і широко використовуючи так званий інтелектуальний антиукраїнізм в імперській семіотиці, антиукраїнській семантиці
й аксіології для цинічного зомбування інтелекту людей, їхніх душ,
цінностей і свідомості через інспірацію імперських інновацій в інформаційний простір українців”1.
У столиці України Києві 14 жовтня 2012 р. відбулися Урочисте
віче та Марш Боротьби, присвячений 70-річчю заснування Української
Повстанської Армії. До акції долучилися близько 20 тис. українців,
які з’їхалися з усієї України. Захід відбувся під гаслами захисту національних, соціальних та громадянських прав українців. Вів віче
відомий журналіст, голова сумської “Свободи” Ігор Мірошниченко. Виступили ветеран УПА Роман Левчанин, свободівці – лідер ВО “Свобода”
Олег Тягнибок, Ірина Фаріон, Олег Панькевич, Андрій Іллєнко, Юрій
Михальчишин, голова ОУН Богдан Червак, поет і громадсько-політичний діяч Дмитро Павличко, член Комітету захисту української мови,
громадський активіст Олександр Бригинець. У газетах “Українське
Слово”, “Слово Просвіти”, “День” йшлося, що люди взяли участь у
цій акції не з адміністративного примусу, не за гроші, не зі страху, а
за покликом серця – вшанувати героїв, без яких не було б незалежної
України. Однак у більшості ЗМІ не знайшлося місця, щоби повідомити
читачам, глядачам, слухачам про цю велелюдну, патріотичну акцію, яка
засвідчила морально-духовну, культурно-етичну зрілість її учасників.
Відомо, що слово може піднести людину на морально-духовну,
патріотично-громадянську висоту, або вбити її. У цьому контексті зазначимо, що й мовчанка, замовчування журналістами важливих національно-політичних подій негативно впливає на морально-психологічний
стан суспільства. Наприклад, 23 жовтня 2007 р. у Харкові відбулося
засідання Координаційної ради з підготовки заходів у зв’язку з 75
роковинами Голодомору 1932–1933 рр. На засіданні були всі голови
обласних державних адміністрацій, міністри, представники СБУ, вчені. Виступав Президент України, а в новинах значної більшості ЗМІ –
нічого не було, хоч журналістів було багато. Чому? Ольга Герасим’юк
1
Вовканич С. Ідея відродження корінної нації має бути сильнішою / С. Вовканич
// Слово Просвіти. – 2012. – 25–31 жовт.
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наголошує: “Несподівано виглядає, але саме Голодомор стукає в серце,
щоби люди не жили з цим завтра. Тільки ми усвідомимо собі, що терор
голоду був застосований до тих, хто бореться, – одразу у голові просвітліє, бо причини Голодомору перестануть бути ірраціональними. Тоді
журналістика зможе стати вільною і національною. А зараз вона блукає.
Бо немає перед собою лінії горизонту. Але заплутаними прибульцями
є потенційно всі ми, хто не знає, що було 23 жовтня 2007 року в Харкові, чому по телевізору показують тільки пожежі, катастрофи, Добкіна, чому журналістам платять гроші за неправдиві новини і заказані
нібито аналітичні пророцтва, чому вони приносять ці гроші додому й
не бояться, що заразять своїх дітей страшною заразою, чому хтось іде
працювати на таку роботу, яка робить суспільство розгубленим, необізнаним і розстроєним тим, що життя зупинилося, чому люди чують
щодня по телевізору і по радіо, що вони втомилися й нікому не вірять,
якщо в них про це ніхто не питав, бо з далекої Пантелеймонівни не
дотелефонуєшся до гламурного телеведучого й не спитаєш: а чи ти не
приїдеш до нас, на Пантелеймонівщину бува, щоб дізнатися, чого ми
насправді тут хочемо? Щоб ми порозумілися, українці всіх регіонів,
біографій і доль, нам треба прийти до пам’яті, до колективної пам’яті.
До історичної пам’яті, спільної пам’яті. Але наш інформаційний простір
за його нинішньої структури та наповненості не готовий до виконання
такого значущого завдання, як приведення до історичної пам’яті народу,
значна частина якого і не може нічого пам’ятати в силу тих обставин,
що це було не з ним – їх сюди привезли та поселили у ще не вивітрені
хати після померлих опухлих від голоду господарів”1.
Покликання журналістів всебічно доносити до реципієнтів неподільність Істини, Краси і Добра, сприяти відродженню правдивої української історії, творенню українського національного світу. Однак “з
телеекранів “Русского мира” та його асистентів в Україні можна почути,
що “русский князь Ярослав Мудрый был выдающимся государственным
деятелем, або “русский князь Владимир крестил нашу землю”, або
“русский князь Владимир Мономах был талантливым писателем”. По
суті, маючи на увазі під “русский” “російський”, ЗМІ тим самим заперечують тисячолітню питомо українську державотворчу традицію,
вводять у масову свідомість сучасних українців далеко не безневинну
думку про те, що ми, мовляв, народ у своїй історії переважно бездержавний і до створення держави мало здатний. Це значно впливає на
сьогодення й робить нашу націю “вічно ембріонною” (з листа Василя
Стуса), з накинутим комплексом “молодшого брата”. Князі, Ярослав
1
Герасим’юк О. Чому ЗМІ не розповіли, що було у вівторок у Харкові // День. –
2007. – 26 жовт.
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і Володимир Мономах – це наші (руські, тобто давньоукраїнські, а не
“русские” (российские) – В.Л.) державники, що оберігали найбільшу
на той час у Європі державну потугу – Київську Русь”1. Зазначимо, що
газети “День”, “Слово Просвіти”, “Українське Слово”, “Літературна
Україна”, деякі телерадіопрограми допомагають зросійщеним українцям
піднятися до рівня власної історії, що означає впровадити історичну
справедливість у життя людей та повернути їм людську гідність.
Кандидат історичних наук з Харкова Володимир Скляр у своїх публікаціях, наприклад, у газеті “Слово Просвіти” за 1–7 вересня 2011 р.
розвінчує спекуляції ідеологів “Русского мира” про етномовну структуру населення, розкриває справжній зміст міфів “про 130 етносів та
поліетнічну Україну” і “традиційну двомовність та позитивне значення
двомовності для українців”. Отже, Україна з погляду європейської держави не поліетнічна, а навпаки, моноетнічна, унітарна. Чому так? В
Україні 77,8% населення – українці. Це, по-перше. По-друге, важливий
показник – територіальна присутність. Із 490 районів України в 468
українці становлять абсолютну більшість населення. Тобто територіально українці домінують у 95% районів. Більшість етнічних меншин,
які опинилися на українській території, є мігрантами у першому поколінні, або їхніми нащадками, що перебувають на теренах України в
результаті перебування у складі СРСР.
Володимир Скляр зазначив, що в Україні наприкінці ХІХ ст. було
три великі меншини: поляки, євреї і росіяни. Якщо у 1926 р. в Україні
було 3 млн росіян, то в 1989 р. – 11,7 млн. На терени України спеціально
завозили росіян, а за межі України виселяли українців. Де найбільше
українців у Росії, показав перепис 1989 р. Тобто там, де “Макар телят
не пас”: Мурманська, Магаданська області, Комі АССР, Ханти-Мансійський округ. Це свідчення того, що відбувалася не зміна, а заміна
українського населення в Україні на неукраїнське, зазвичай – російське.
До речі, в ХVII ст. росіян в Україні, по суті, не було. Богдан Хмельницький вів переговори з московськими послами через товмача (перекладача), бо мова московитів українцям була малозрозуміла. У XVIII ст.
росіян в Україні було 40 тис. – переважно чиновники, військові. На
початку ХІХ ст. – 300 тис., а в кінці ХІХ ст. – 2 млн. Так відбувалося
заселення росіян на українські землі. Виселених українців у другому поколінні, хоч би де вони опинилися – у Казахстані, Білорусі чи
в Росії, записують уже росіянами. Проте росіяни в Україні не те, що
зазнавали природно-етнічної асиміляції як національна меншина, а
навіть не інтегрувалися.
1
Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / За загальною редакцією
Лариси Івшиної. – Видання перше. К.: ПрАТ “Українська прес-група, 2011. – С. 10.
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Історія засвідчує, що етнічна меншина завжди двомовна й інтегрується до етнічної більшості. Серед росіян за переписом 2001 р. 41% –
емігранти в першому поколінні, які ніколи не вчили ні української
мови, ні української історії. З географічного погляду, в 19 областях
серед росіян переважають мігранти в першому поколінні, для яких
Україна чужа і навіки залишиться чужою. “П’ята колона у нас найчисленніша – і в цьому найбільша проблема, – роздумував Герой України
Іван Плющ. – Я не знаю держави, у якій би дискутували, вирішуючи,
не як іти, а куди йти? Одні хочуть, щоб нам Росія давала дешеві наф
ту й газ, інші – щоб Захід усе давав. Я вже стомився говорити: ніщо
Україні так дорого не обійшлося, як дешева нафта й газ з Росії за ці
20 років”1.
Аналізуючи цифру – 130 етносів, які живуть в Україні, Володимир Скляр зазначив, що сюди належать 68 представників – вихідців
з Російської Федерації, зокрема, так звані реліктові етноси: юкагіри,
чуванці або етнографічні групи євреїв, яких менше ніж десять осіб.
Зокрема, 114 етносів, з них становлять 0,37% населення України. Навіть у Криму у двох районах українці становлять більшість. Отже, за
визначеними світовими стандартами Україна є моноетнічною державою,
а двомовність – ознака етнічної меншини. Українець у Польщі знає,
крім рідної, польську, в Росії – російську, в Італії – італійську. Проте
більшість росіян в Україні та значна кількість зросійщених українців
наполягають, щоби російській мові в Україні було надано статус офіційної, тобто державної, бо, мовляв, “українсько-російська двомовність
є природною”. Замість того, щоби всі засоби масової комунікації розповідали правду про цю так звану природну двомовність, тобто всебічно
розкривали жахливі наслідки російщення, більшість з них замовчує,
що духовно-моральне каліцтво мільйонів українців – це наслідок 480
циркулярів, указів, постанов, інструкцій, розпоряджень про упослідження, заборону української мови. Це також є причиною світоглядного
вакууму, який нині перешкоджає розбудовувати соборну українську
Україну, творити політичну націю на українських етнічних засадах.
“Нас виховували на зрадництві, а не на прикладах подвижництва видатних діячів України”2, – наголошував відомий політик Іван Плющ.
Щоб подолати створений зовнішніми і внутрішніми недругами “духовний канібалізм” (Ліна Костенко), вирватися з полону “Русского
мира”, потрібна потужна цілеспрямована праця усіх державних і громадських інституцій. Особлива роль належить засобам масової комуАнтоненко П. Іван Плющ: “Націю творять душа, серце, слово, віра / Петро
Антоненко // Слово Просвіти. – 2011. – 15–21 верес.
2
Там само.
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нікації України, які покликані своїми засобами оперативно, всебічно,
правдиво висвітлювати події суспільно-політичного, духовно-культурного життя з метою створення оптимістичної, позитивно цілеспрямованої
індивідуальної і громадської думки, активно впливати на хід суспільного життя, тобто доносити до свідомості читачів, глядачів, слухачів зрозумілі і точні формули найважливіших громадсько-політичних завдань,
скеровувати їхню волю у національно-патріотичне русло українського
державотворення.
Доктор філософських наук, професор Житомирського державного
університету імені Івана Франка Микола Козловець слушно наголошує, що якісні зміни в суспільстві не можливі без конструктивного
внутріполітичного діалогу, який сприяє публічному напрацюванню
суспільно-політичних позицій, поглядів, думок, оцінок, стилів мислення суб’єктів політичного процесу, досягнення ними згоди, консенсусу
чи компромісу, а також агрегації й артикуляції взаємоузгоджених
програм розвитку соціуму і шляхів їхнього перетворення у практику.
Така діалогова комунікація є найважливішою передумовою подальшої трансформації українського суспільства. Діалог між громадськими
структурами і державною владою має набути інституціонального характеру і поступово трансформуватися у соціальний інститут (у широкому
розумінні) громадянського суспільства, адже “в нас громадська думка
поки що не функціонує як суспільний імпульс, що спрямовується на
владу і змушує її діяти певним чином, а є лише громадські настрої”1.
Щоб індивідуальна і громадська думка виникла, сформувалася, створилася, вона повинна бути виражена. Засоби масової інформації найоперативніше її відображають, виражають (опитування, інтерв’ювання, бесіди,
дискусії в прямому ефірі (наживо), журналістські розлідування тощо) і
водночас формують думку. При цьому важливу роль відіграє поінформованість реципієнтів, їхній освітній рівень, виробничо-підприємницька
діяльність, національно-громадянська позиція, політико-ідеологічна активність, особистісна зацікавленість, вболівання за свою майбутню долю,
долю своєї родини, громади, суспільства, держави. Доречно процитувати
думку Степана Сірополка, що “історія української журналістики яскраво
свідчить про те, що завдяки також українській пресі поширювалася серед
української аморфної маси національна свідомість, внаслідок чого і могла
постати на наших очах з української аморфної маси українська нація”2.
Козловець М. “Суспільство ризику”. Шлях до цивілізованого світу пролягає через
повернення до інтелектуальних змістів сучасної доби / Микола Козловець // День. –
2011. – 17 листоп.
2
Бочковський О.І. Українська журналістика на тлі доби (історія, демократичний
досвід, нові завдання) / За ред. К. Костева й Г. Комаринського / О.І. Бочковський,
С. Сірополко. – Мюнхен, 1993. – С. 135.
1
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У нинішніх надто складних умовах захисту Української держави,
відродження правдивої історії, утвердження національної свідомості,
культури, української мови, морально-духовних цінностей роль засобів
масової інформації зростає. Ефективність їхнього функціонування безпосередньо залежить не тільки від високого рівня професіоналізму журналістів, а від порядності, чесності. Євген Сверстюк слушно наголосив, що
поняття “національна честь” не записали в Конституцію України. Там
немає і таких визначень, як совість, сором, самоповага, правдомовність,
але без тих понять і людини немає, тим паче журналіста, політика. На
жаль, чимало журналістів, політиків в Україні намагаються своїми діями законсервувати зросійщений стан багатьох українців, не сприяють
їхньому поверненню до свого національного життєвого середовища.
Безперечно, “національна честь – це високий і нелегкий обов’язок,
– зазначив Євген Сверстюк. – Він забезпечує чесне життя за законами
і правилами, які виключають потурання спокуси наживи і слабостям
пристосовництва”1.
Такими лицарями обов’язку в незалежній Україні мають бути журналісти, які покликані творити позитивний образ, авторитет української
держави в кожній газетній публікації, теле- і радіопередачі. “Адже навколо – море конформістів, звичних служити і Богові, і мамоні. Їхня
патріотична риторика, навіть щира, ні до чого не зобов’язує. Їхнього
духу не вистачає навіть на те, щоб триматися скрізь і всюди своєї мови
і національної орієнтації (що лежить у самій натурі європейця), не те,
щоб жертвувати вигодами заради принципів”2.
Отже, компетентне відображення і формування громадської думки –
це двобічний психолого-педагогічний процес, у якому центральною,
організуючою особою є журналіст. Тому оцінювати журналіста повинні
не лише як фахівця, який натренувався збирати факти, описувати і
поширювати їх, але як такого, що своїм словом, яке іде не лише із знання, а з душі, переконання, усвідомлення своєї національної гідності,
активно допомагає формувати державотворчу, доброчинну громадську
думку. Ефективність діяльності ЗМІ в режимі правового демократичного суспільства ґрунтується на психолого-педагогічних механізмах
формування громадської думки, в основі яких – фаховий рівень аналізу
фактів, подій, явищ, знання назрілих проблем суспільно-політичного
життя, конструктивна оцінка, залучення громадськості до їхнього вирішення; глибина і свіжість думок, що їх висловлюють; обсяг, характер
інформації, своєчасність, оперативність, достовірність її; яскравість,
Сверстюк Є. Про національну честь / Є. Сверстюк // Дзеркало тижня. – 2007.
– 29 верес.
2
Там само.
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глибина, компетентність показу і розкриття суспільно-політичних, соціально-економічних, національно-духовних процесів.
Журналіст перестає бути справжнім журналістом, якщо втрачає
духовні, національно-моральні орієнтири. Журналістська інформація –
товар, але він не повинен бути лише жовтим. Орієнтири на скандали,
сенсації, страх, смерть, секс, сміх і гроші – це хибні орієнтири, бо спрямовані на деградацію людей. Кожний засіб масової інформації обирає
свою концепцію функціонування, але всі газетні, теле- і радіоматеріали
(інформаційні, аналітичні, художньо-публіцистичні) мають сприяти інтелектуальному, національному, духовному, моральному, естетичному
вихованню читачів, глядачів, слухачів.

Запитання для самоконтролю
1.
2.

Дайте визначення і схарактеризуйте поняття “громадська думка”.
Окресліть умови, які потрібні для формування індивідуальної і громадської
думки.
3. У який спосіб відбувається сприяння засобів масової інформації формуванню
індивідуальної і громадської думки?
4. Схарактеризуйте інформаційну й опінієтворчу журналістику.
5. Що є вищим рівнем творчої діяльності журналістів?
6. Схарактеризуйте етапи (рівні) формування індивідуальної і громадської думки,
які окреслив англійський політичний діяч Джемс Брайс.
7. За яких умов громадська думка може бути неадекватною реальному станові
речей?
8. Проаналізуйте складові громадської думки в Російській Федерації.
9. Які причини перешкоджали формуванню в Україні морально здорової індивідуальної і громадської думки?
10. Окресліть можливості подолання “духовного канібалізму” (Ліна Костенко) в
Україні.
11. Схарактеризуйте умови, які сприяють переростанню громадських настроїв у
громадську думку.
12. За якими критеріями можна оцінювати працю журналіста? Схарактеризуйте їх.

Завдання для самостійної роботи



Прочитати газетно-журнальні публікації, прослухати і подивитися радіо- і телепередачі на предмет функціонування української мови в Україні, схарактеризувати
їх, визначивши позицію авторів.
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Підготувати матеріали, в яких розкрити етапи формування особистої думки
про певних суспільно-політичних діячів, письменників, митців, журналістів тощо (на
вибір), або про той чи інший факт, подію, явище.
Проаналізувати студентські коментарі-роздуми про думу-казку “Ось та Ась”
Степана Васильченка, які надруковані у “Додатках” (Правда – головна моральнопсихологічна складова журналістського професіоналізму).
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Розділ 9
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Е

фективне функціонування комунікативної моделі “ЗМІ – потреба –
інтерес – цінність” психологічно зумовлене змістовним, правдивим,
цікавим інформаційним потенціалом. Актуальний, соціально значущий
газетний матеріал, теле- чи радіопередача, які оригінально, образно,
чітко подані, у результаті сприймання та інтерпретації формуються у
свідомості людини як ціннісна духовно-інтелектуальна, морально-національна настанова, що визначає дії реципієнта або його ставлення
до факту, події, явища. Отож, важливо, яке писемне, усне слово, зображення заполонюють інформаційний простір України, яку енергію
(доброчинну чи зловорожу) несе інформація читачам, глядачам, слухачам. Адже “в інформаційну епоху середовищем стає сама інформація”
(М. Маклюен).
Проблема гарантування інформаційної безпеки України та конституційного права на свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань, свободу світогляду і віросповідання перебувають у
полі зору багатьох науковців, політиків, публіцистів. Вони розглядають
інформаційну безпеку як підсистему загальної національної безпеки
України. Більшість науковців тлумачать термін “безпека” як стан захищеності життєво важливих інтересів держави, суспільства та особистості
передусім від зовнішніх і внутрішніх загроз. Безпека в тріаді “держава
– суспільство – особистість” – не якесь модне запозичення з арсеналу
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сучасної політології. Його широко вживали в ХІХ ст., хоч нині набуло
значно ширшого тлумачення.
“Національна безпека – це досить складна багаторівнева функціональна система, в якій відбуваються процеси взаємодії та протиборства
життєво важливих інтересів держави, суспільства та особистості із
загрозами цим інтересам”1, яка охоплює державну, економічну, соціальну, технологічну, воєнну, екологічну, епідемічну, гуманітарну,
інформаційну підсистеми. “Завдання інформаційної безпеки – це створення системи протидії інформаційним загрозам та захист власного інформаційного простору, інформаційної інфраструктури, інформаційних
ресурсів держави”2.
Інформаційний простір – це “потужний державозмінюючий і націєтворчий важіль, що йому надає значення будь-яка країна, – наголосив
професор І.В. Крупський. Висловлювання “хто володіє інформацією,
той володіє світом” у застосуванні до України можна перефразувати
так: “Хто володіє інформацією в Україні, той володіє і нею, Україною”3.
Інформаційний простір в Україні, як стверджує О. Дубас, значною мірою визначає і формує українську ідентичність4. Якщо він потужний,
зцементований національною ідеєю, то здатний адаптувати до себе чи
відкинути без катастрофічних наслідків чужі цінності, чужу гегемонію.
У цьому контексті ми розглядаємо функціонування інформаційного
простору України, в якому циркулює, обертається найрізноманітніша
інформація.
Професор Володимир Здоровега вважав, що “національний інформаційний простір – це юридично визначена територія держави,
яка є сувереном щодо поширення на цій території сукупності текстової,
звукової, аудіовізуальної та ілюстративної інформації через канали засобів масової комунікації. Держава захищає відповідно до чинного законодавства України з урахуванням міжнародних правових норм цей
простір від антиукраїнської, антиконституційної інтерпретації з боку
ворожих до України інформаційно-пропагандистських засобів”5. Борис
1
Сащук Г.М. Безпекові імперативи телевізійного простору України : автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: спец. 23.00. 03 “Політична культура та
ідеологія” / Г.М. Сащук. – К., 2005. – С. 6.
2
Задворний А. Інформаційна безпека і свобода слова в Україні / А. Задворний //
Україна: інформація і свобода слова : збірник законодавчих актів, нормативних документів та статей фахівців / Упоряд. А.М. Задворний. – К.: Молодь, 1997. – С. 727.
3
Крупський І. Безпекові імперативи інформаційного простору України / І. Крупський // Телевізійна й радіожурналістика. – 2007. – Вип. 7. – С. 193–194.
4
Дубас О. Інформаційний розвиток сучасної України у світовому контексті /
О. Дубас. – К.: “Генеза”, 2004. – С. 19.
5
Здоровега В.Й. Українська періодика у сучасному національно-інформаційному просторі / В.Й. Здоровега // Українська періодика: Історія і сучасність. – Львів, 1995. – С. 15.
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Потятиник запропонував свою дефініцію: “Національний (транснаціональний) інформаційний простір – це сфера реального, тобто позначеного фактично здобутою аудиторією, впливом національних засобів
масової комунікації”1. Майя Нагорняк висловила своє розуміння так:
“Інформаційний простір – це сукупність, система усіх (державних і недержавних) друкованих і аудіовізуальних засобів масової інформації,
їхня законодавчо підкріплена, юридично та економічно врегульована
діяльність, спрямована на утвердження у суспільстві засад цивілізованої високорозвиненої держави, на утвердження миру, спокою, стабільності у життєдіяльності кожного громадянина зокрема і країни,
світу в цілому”2. Анатолій Чічановський і Володимир Шкляр дали таке
визначення: “Під інформаційним простором ми розуміємо, перш за
все, територію розповсюдження інформації за допомогою конкретних
компонентів національної (загальнодержавної) системи інформації і
зв’язку, діяльність якої має гарантоване правове забезпечення. До таких компонентів належать: 1) матеріальні (технологічні) можливості
розповсюдження інформації по горизонталі та вертикалі, її передачі у
будь-яких напрямах; 2) наявність регіональних та міждержавних угод,
основаних на розумінні того, що жодний із процесів інформації не може
розглядатися у якості феномена виключно національного характера3.
Публіцист, лауреат Всеукраїнської премії ім. Івана Огієнка Віталій
Карпенко зазначив, що “інформаційне поле (простір) – поняття не космічне (хоча повітряний і космічний простір можуть входити і входять
до складу інформаційного поля, не географічне (хоча територія є його
невід’ємною частиною), це поняття – соціально-політичне і містить
як територіальний, так і космічний фактори, а надто – людський,
оскільки суспільна інформація призначається для людини, людина – її
споживач, і без людини як живого носія, творця культури інформація
втрачає свій сенс”4.
Іван Крупський вважає, що “інформаційний простір – сукупність
усіх видів засобів масової інформації, які знаходяться на теренах держави, незалежно від їхньої підпорядкованості, структурованості чи
типології, а також мас-медіа, що видаються (газети, журнали, книги)
або виробляють свою продукцію (радіо- і телепрограми, інтернет-сайти)
1
Потятиник Б. Чи є інформаційний простір України національним? / Б. Потятиник // Генеза-експерт. – 1996. – № 2. – С. 23.
2
Нагорняк М. Очі і вуха народу (Проблеми формування інформаційного простору
України) / М. Нагорняк // Журналіст України. – 1999. – № 4. – С. 16.
3
Українська журналістика в контексті світової: зб. наук. праць. – К., 2001. –
Вип. 5. – С. 93.
4
Карпенко В. Антиукраїнські тенденції в Українській державі / В. Карпенко. –
К., 2001. – С. 62.
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за кордоном й спеціально, в силу якихось політичних, економічних
інтересів, або без жодних намірів (найчастіше через різні технічні причини) розповсюджуються частково (локально) у межах конкретного
регіону (або кількох областей) чи охоплюють своїм розповсюдженням
цілу територію іншої держави”1.
Учені Анатолій Чічановський та Олександр Старіш вважають, що
“інформаційний простір – це специфічне середовище, у якому в процесі
інформаційної взаємодії трансформується контент взаємодії. Особливо
значущо в інформаційному просторі змінюється характер геополітичного
протистояння в боротьбі за досягнення інформаційної переваги, що відкриває великі перспективи і можливості контролю інформаційних ресурсів супротивника. У форматі інформаціології термін “інформаційний
простір” розуміється як сукупність суб’єктів інформаційної взаємодії,
власне інформації, інформаційної інфраструктури й суспільних відносин. Інформаційний простір є системоутворюючим чинником життя
суспільства, бо фактично зумовлює стан соціально-політичної й економічної складових безпеки нації. Він обумовлює характер інформаційної
політики держави, що повинна мати два виміри: 1) техніко-технологічний, пов'язаний із тотальним упровадженням телекомунікаційних систем та інформаційних технологій у всі сфери життєдіяльності індивіда,
суспільства й цивілізації; 2) гуманітарний, пов'язаний з наслідками
впливу на психіку індивіда й суспільну свідомість, а також тотального
впровадження інформаційних технологій у всі сфери життєдіяльності
індивіда, суспільства й цивілізації”2.
Сфера журналістської діяльності збагачується найновішими технологіями для найоперативнішого, повсюдного інформування читачів, радіослухачів, телеглядачів, формування громадської думки, задоволення
естетичних потреб. У цьому складному інтелектуально-технологічному
процесі творчої праці найголовнішим інструментом журналіста є слово.
Щоб слово вбирало в себе високі християнські, національні і загальнолюдські ідеали, журналістське мислення повинно бути моральним.
Лише за таких умов успішним буде головне покликання журналіста –
вдумливо, з чистими помислами, професійно працювати з інформацією, доносити її до людей, допомагати людям орієнтуватися у світі, в
українському політико-ідеологічному, соціально-економічному, духовно-культурологічному і морально-психологічному житті, відтворюючи
його інформаційний образ. Від журналіста залежить, наскільки цей
1
Крупський І. Безпекові імперативи інформаційного простору України / І. Крупський // Телевізійна й радіожурналістика. – 2007. – Вип. 7. – С. 189.
2
Чічановський А.А. Інформаційні процеси в структурі світових комунікаційних
систем: підручник / А.А. Чічановський, О.Г. Старіш. – К.: Грамота, 2010. – С. 164–165.
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образ світу й України не є викривленим та спотвореним, наскільки він
придатний для сприймання.
Щоправда, не кожен дискурс* має благодатну силу: “У ньому є і
зворотний, демонічний бік, що здатний не лише переконувати, а й підбурювати, не лише просвіщати, а й вводити в оману”1. Такому “тлотлінному” дискурсу, на переконання І.В. Крупського, треба протиставляти
компетентно підготовлену об’єктивну, правдиву, морально наснажену
інформацію – контрдискурс. Причому контрдискурс повинен характеризуватися оперативністю, точністю, оскільки багатократне повторення
неправди важко спростувати”2.
Беззаперечно, надійною альтернативою нігілістичному тискові на
українську культуру може бути лише той стан суспільства, коли воно
ідентифікує себе з нею, коли усвідомлює її як узагальнене вираження творчих зусиль українського народу, його обсягів у світорозумінні
релігії, моралі, художньому мисленні, науці та філософії і водночас
як спосіб самореалізації української людини з усіма особливостями її
психіки, темпераменту, творчої уяви – її спосіб бути українцем і бути
індивідуальністю у сучасному світі.
Вважаємо, що стратегія творення українського інформаційного простору – важливої складової гуманітарного простору, – має ґрунтуватися
на рекомендаціях академіка Івана Дзюби, які він оприлюднив ще 2001 р.
Їхня актуальність особливо зросла упродовж останніх двох років у
зв’язку з російською інформаційною та військовою агресією. До базових
складових належать: освоєння суспільством своєї культурної спадщини;
подолання культурних стереотипів і заохочення новаторських тенденцій; активна культурна політика держави на основі наукової концепції
національної культури; інтенсивна розбудова інфраструктури культури;
охоплення усієї сфери української культури сучасними інформаційними
і комунікаційними системами; законодавче стимулювання приватних
ініціатив і внесків в українську культуру; активний вихід у світове
культурне життя, відкритість до нього за умов адекватного функціону*
“Дискурс – це процес життя (буття!) тексту(і журналістики як тексту) в індивідуальній та масовій свідомості, – стверджує професор К.С. Серажим – як інтерпретаційний наслідок його (дискурсу сприйняття, детермінований авторськими намірами, особистісною позицією і знаннями реципієнта, фоновою кореляцією. Професор
І.Л. Михайлин наголошує, що “дискурс – це і текст, і висловлювання (річ, мовлення).
Дискурс створюється за допомогою тексту й висловлювання, але не обмежується ними.
Дискурс – це процес творення нових смислів, це здійснення мовою і текстами своєї
світобудівної функції”.
1
Доценко Е. Психология манипулирования: феномены, механизмы и защита /
Е. Доценко. – М.: МГУ, 1996. – С. 40.
2
Крупський І. Безпекові імперативи інформаційного простору України / І. Крупський // Телевізійна й радіожурналістика. – 2007. – Вип. 7. – С. 195.
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вання “імунної системи” власної культури; нарешті, робота в режимі
глибокої і мобілізуючої національної і культурної самокритики1.
Відомо, що кардинальна мета кремлівсько-путінських агресорів –
не допустити універсального формування й утвердження української національної ідентичності, яка є найпотужнішим морально-психологічним
підґрунтям розвитку й утвердження української України. Моральнопсихологічний, духовно-національний потенціал українськості може
вироблятися конкретними напрямами діяльності, якими, на думку
Івана Дзюби, є:
– створення комплексної статистичної картини функціонування
української мови в різних сферах суспільного і культурного життя і розробка реальної програми її емансипації;
– рішуча переорієнтація видавничих потужностей України на видання українськомовної літератури, особливо наукової та підручників для вищих навчальних закладів;
– значне збільшення уваги засобів масової інформації, насамперед
телебаченя та місцевої преси (які тут особливо консервативні), до
популяризації української історії та культури, зокрема, з метою
впливу на формування культурних потреб;
– виконання програм видання наукових праць з історії України,
історії української культури та мистецтва, народознавства, літературної та мистецької спадщини;
– збільшення асигнувань на розвиток науки і культури, модернізація її матеріально-технічної бази;
– розширення мережі театрів, філармоній, виконавських колективів, музеїв, бібліотек, книгарень;
– підтримка регіональних культур та збільшення культурної ролі
обласних і районних центрів, міст з історичними культурними
традиціями;
– адаптація до українського національно-культурного субстрату різних форм мас-культури, молодіжної субкультури тощо, надання
українського характеру сучасній індустрії розваг;
– створення видавництва перекладної літератури, яке забезпечувало
б українського читача не лише зразками зарубіжної літератури,
а й українськими перекладами світової філософії, соціології,
мистецтвознавства, науково-популярної літератури тощо, а водночас видавало б і переклади на інші мови найвидатніших праць
українських авторів;
– збільшення кількості, розширення галузевого діапазону та збільшення тиражів українських журналів і газет;
1
Дзюба І. Українська культура: проблеми і перспективи / І. Дзюба // Універсум.
– 2001. – № 1/2. – С. 9.
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– підтримка самодіяльних організацій та наукових і культурних
об'єднань, які ставлять своєю метою сприяння розвиткові української культури та її популяризацію;
– співпраця з українськими культурними силами в усьому світі;
підтримка українського культурного життя в усьому світі1.
Потреба психологічно утверджувати національну сутність інформаційного простору в Україні історично зумовлена, адже українцям нині
доводиться мати справу не лише зі спільними для всього людства проблемами ХХ ст. і ХХІ ст., а й з проблемами, що перейшли з ХVII ст.,
XVIII ст. i XIX ст. Проблемне поле українського державотворення виглядає розлогішим і складнішого рельєфу, ніж у більшості європейських
націй. Більшість європейських націй пройшла шлях утвердження своєї
ідентичності в XVIII ст. або ХІХ ст. Торувати цей шлях наприкінці ХХ –
на початку ХХІ ст., у період інтеграційного форсажу, у безмежному
полі-просторі глобальних викликів та імперативів – незрівнянно важча
доля. До того ж небачений руйнівний спадок у психології українців залишила “імперія зла” – Радянський Союз, ідеологію і практику якого
сповідує нині кремлівський режим Російської Федерації.
Агресивно-руйнівний інформаційний наступ проти природних, національно-гуманістичних засад людини комуністичний тоталітарний
режим, як і фашистський, здійснював найрізноманітнішими методами.
Більшовизм знищував передусім живих носіїв інформації – національно
свідомих, талановитих людей, тих, хто мав власну думку чи позицію.
Інформація, якою вони володіли, становила велику небезпеку для московської панівної кліки.
Кожна людина має свій унікальний набір генів, є неповторною і
найскладнішою упорядкованою системою з усіх живих істот. У кожній
людині міститься значна кількість цінної інформації. Знищення людини
з біологічного погляду означає розпад людського організму на прості
структури, що призводить до зменшення інформації і зростання ентропії. З цією метою більшовицький режим активно пропагував подвиги,
героїчні вчинки, щоб люди добровільно віддавали своє життя (“И как
один умрем в борьбе за это”).
Більшовизм завдав нищівного удару тонким і складним інформаційним інфраструктурам суспільства – багатоукладності в економіці,
багатопартійності в політиці, свободі слова. Він створив просту соціально-економічну систему за допомогою простих рішень і технологій
(риття каналів, котлованів, будівництво ГЕС, вирубування лісів), які
виконували “прості радянські люди”. З біологічного погляду відбувся
1
Дзюба І. Українська культура : проблеми і перспективи / І. Дзюба // Універсум.
– 2001. – № 1/2. – С. 9–10.
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катагенез – перехід від спрощеного середовища існування. Він характеризується протиприродним відбором дему, тобто бюрократичної еліти,
коли найсіріші, найбездарніші та найслухняніші витіснили найталановитіших і найсміливіших.
Знищенню в тоталітарній системі підлягали й неживі носії інформації – наукові праці, твори літератури, мистецтва тощо, які містили
знання про національну сутність: світогляд, мислення, традиції етносу.
Руйнуючи цей “третій світ”, московський більшовизм прагнув перешкодити закріпленню національних особливостей, знань і навичок,
вироблених тим чи іншим народом.
Більшовизм, приховуючи інформацію від суспільства, локалізував її
у вузькому колі партноменклатури. Комуністичний режим заховав від
народу майже всі книги з політики, економіки, соціології, філософії,
кібернетики та інші видання, автори яких перебували на “ворожих”
позиціях, цензурував пресу, контролював контакти громадян СРСР з
іноземцями. Він створив інформаційну закриту систему СРСР, відгородившись колючим дротом від усього світу.
Наріжним каменем тоталітарного режиму була дезінформація, яка
поширювалась усіма можливими засобами. Ця пропаганда відзначалася
масовістю, емоційністю, безперервністю та систематичністю. Нав’язували
думку, щоб сприймати різнокольоровий світ з чорно-білого екрана марксистсько-ленінської діалектики і спрощеної, двозначної логіки: друг –
ворог, істина – брехня, добро – зло, експлуататори – пригноблені. Тоді
як у реальному світі існують різні ступені істинності, добра тощо.
Більшовики на базі російської мови створили свій новояз, “нашпигували” його мілітаристськими термінами і висловами, що стосувалися
суто мирної праці: фронт будівельних робіт, битва за врожай, армія
праці тощо. У суспільстві, а особливо в тюрмах і концтаборах, поширювалася “матерщина” – супутниця духовної деградації людей.
На жаль, і нині російський мат із суржиком панує на вулиці, в громадських місцях, долинає не тільки від сп’янілих компаній, з темних
підворіть, стадіонів, пляжів, а й розкошує у коридорах вищих навчальних
закладів, на шкільних подвір’ях. Трапляються випадки, що й у службовому кабінеті якогось невихованого “батька села, селища, міста” лунає
така барвисто приправлена матюками мова, що відразу й не второпаєш,
куди ти потрапив: до найсамішого “генерального” чи в якусь прокурену
шевську майстерню. Також нецензурщину можна почути навіть у тих
апартаментах, де “напружено сушить” мізки над удосконаленням нашого
злиденного життя-буття найвища державна чиновницька братія.
“Якось я обурився такою лексикою одного з “достойників”, – написав Ярослав Проць з м. Шишаки Полтавської обл. – Так знаєте, що
він сказав у відповідь?
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– А ти, бляха-муха, не звертай на це увагу. Мені так легше спілкуватися з людьми. Розумієш, по-іншому не виходить. Зрештою, який
начальник без “перченого” слова?!”1
Почитаймо, що дозволяють собі у висловлюваннях у різних “бульварчиках” сучасні поп-діви та не дуже голосисті “соловейки”. На телеекрані світять задами оголені дівиці, а супроводжує їх переважно відверто цинічна вульгарна мова. Оголеність душі, здається, ще не знала
таких меж вседозволеності, як сьогодні.
Матюки – найпаскудніший та найбрудніший винахід, це – універсальна рефлекторна реакція на будь-яке враження від реальності. Матюк, на
відміну від решти ідіоматичних висловів, не збагачує розумовий апарат.
Він позбавляє мислення системності, здатності адекватно реагувати на
багатство світу, а тим більше – активно шукати його. Дехто сприймає
матюки як вияв звичайної невихованості, і мало хто розуміє, яку нищівну
та руйнівну силу впливу має матюк на його речника. Зматюкована (зматюкизована) “свідомість” завжди прагне себе обмежити, аби не завдавати
собі зайвого клопоту. Носій такої свідомості прагне уникнути “зайвих”
думок. Нащо взагалі та думка здалася, якщо і без неї можна жити!
Святу правду кажуть люди, що осла можна впізнати по вухах, вола –
по рогах, а некультурну людину – по словах. Зустрівшись із такою особою одного разу, починаєш думати, що вона вчилася не біля шкільної
дошки, а біля списаних односкладовими словами парканів.
“Допоки ми не відкинемо від себе геть разом з матюком та його
еквівалентами свій зматюкований розум (який вже за своєю природою
не здатний спонукати нас ані до будь-якого руху), доти й житимемо
в політичній, економічній, духовній та інформаційній залежності від
своєї московської метрополії, яка дала світові свій найгеніальніший
витвір – матюка – і затулила ним світ і собі, і сусідам, себто й нам,
українцям”2, – наголосив Віктор Сватко.
Багато старших людей чомусь забуло, а молодші покоління мало
знають, що морально-психологічна атмосфера в усі роки панування комуністично-радянської тоталітарної системи характеризувалася, з одного боку, класовою недовірою, підозрілістю, а з іншого – неймовірним
припливом ентузіазму, який спеціально підтримувався політичними та
ідеологічними засобами. Оптимістичні кінофільми, радіо- і телепередачі,
газетні публікації (нариси, репортажі, фотографії) про героїчні звершення
радянського народу, маніфестації, мітинги з морем червоних прапорів,
гасел, квітів – і водночас жорстокі катування, тортури, розстріли чергових “ворогів народу”, “українських буржуазних націоналістів”.
1
2

Проць Я. Матюк як аргумент? / Я. Проць // Молодь України. – 2001. – 3 лип.
Сватко В. Тю на ваш матюк! / В. Сватко // Голос України. – 2001. – 15 верес.
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Кожний народ – численний чи нечисленний – може внести в інформаційну скарбницю людства вагомий доробок, якщо державні і громадські структури забезпечать умови створення власного інформаційного
потенціалу. Питання інформаційної безпеки розглядали на парламентських слуханнях, засіданні Ради національної безпеки і оборони України, Всеукраїнському форумі інтелігенції (27 березня 2008 р.), однак
належних позитивних зрушень до нинішніх днів не простежувалось,
інформаційний простір не був психологічним джерелом енергії національного державотворення, компасом національного самоусвідомлення.
Чиновницька невігласократія примудрилася в історично стислі терміни
виконати колосальну руйнівницьку роботу. “Інформаційний простір нації – той, без якого неможливі її політична єдність і формування самої
національної ідентичності, – було роздроблено, розпайовано і великою
мірою віддано на відкуп колишній метрополії, щоб та справляла на
наших просторах свої ідеологічні впливи як сама схоче, – чим вона
преуспішно й користається, зокрема, й через наші національні телеканали, – наголошувала Оксана Забужко. – Такий стан справ має у
світовій політології давно усталене визначення, і я рішуче не розумію,
чому воно досі жодного разу не вживалося з наших урядових трибун,
– це називається культурним колоніалізмом”1.
Наслідки жорстокої шовіністичної московсько-комуністичної руйнації національних, соціально-генетичних структур українського народу, його еліти, їхнє підпорядкування чужій, російській системі функціонування гостро відчуваємо тепер у всіх сферах державотворення.
Під цілеспрямованим безперервним інформаційним “обстрілом” і нині
перебувають українська мова, культура, духовність. Зовнішні та внутрішні вороги Української держави намагаються не допустити повної
деколонізації психології кожного українця. З цією метою відбувалася
тотальна зовнішня (з Росії) і внутрішня (із середини України) московська інформаційна агресія в Україну, яка передувала військовій агресії.
До найтиповіших форм зовнішньої інформаційної агресії належить
масове завезення з Росії в Україну дешевих (порівняно з вартістю українських) російськомовних газет, журналів, книжок, відео- та аудіокасет,
заполонення українського ефіру російськими телерадіопрограмами,
насичення українського побуту чужоземною (російсько- і англомовною) масовою культурою (агресивною, цинічною, насильницькою, порнографічною). До внутрішніх форм агресії належать заснування і видання в Україні значної кількості (порівняно з потребами росіян, які
є громадянами України) російськомовних газет, журналів, книжок,
1
Забужко О. На порозі гуманітарної катастрофи / О. Забужко // Дзеркало тижня.
– 2005. – 3 груд.
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засилля російськомовних теле- і радіоорганізацій, а також демонстративне ігнорування, зневажання української мови, культури, духовності
багатьма представниками від найвищих до найнижчих владних структур
Української держави.
В Україні ухвалено низку законодавчих актів, спрямованих на формування національного інформаційного простору і визначення структур його організаційної, адміністративної, творчої та матеріально-технічної складових. Наприклад, згідно з Указом Президента України
(№ 663/97), яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 17 червня 1997 р. “Про невідкладні заходи щодо
впорядкування системи здійснення державної інформаційної політики
та удосконалення державного регулювання інформаційних відносин”,
Кабінет Міністрів України було зобов'язано впродовж трьох місяців
розробити концепцію розвитку і використання інформаційного простору
України і за два місяці – розробити і затвердити державну програму
здійснення інформаційної політики та розвитку національного інформаційного простору. Однак на цей час, коли пишу ці рядки (14 серпня
2014 р.), в Україні не розроблено повновартісної концепції і програми
державної інформаційної політики.
Відомо, що інформація ніколи не буває нейтральною, паралельно
з нею існує й інтерпретація, яка зображає, творить уявлення про світ,
Україну, те чи інше явище, подію, факт. Масова свідомість не здатна
сама формувати інтерпретацію всіх подій; вона покладається при цьому
на готові здобутки, що їх надають засоби масової інформації. “Світ живе
за іншою моделлю, ніж раніше, коли інформація не є наслідком події, а
сама формує ті чи інші наступні події. Інформація сама конструює світ,
нам залишається тільки погоджуватися з цією конструкцією, – наголосив
професор Георгій Почепцов. – Інформаційний простір України поки що
не дає той тип інформаційного продукту, який здатний виконати принципово нові для нас суспільні завдання. З одного боку, не формується
власний варіант картини світу: ми живемо начерками, які дають нам
потужніші інформаційні системи інших країн, формуючи наше бачення
світу за власним бажанням. І поки Україна не буде мати за собою єдиної інтерпретації події своїми громадянами, вона не буде відчувати себе
єдиною державою”1. Австрія та Німеччина розмовляють однією мовою
(точніше, майже однією), але вони є різними країнами, бо по-різному
дивляться на себе, по-різному бачать світ, у різній етнокультурній сфері
розвиваються, різні національні життєві середовища утверджують.
Почепцов Г. Інформаційний простір України і місце суспільного телебачення в
його структурі / Г. Почепцов // Вісник Національної ради України з питань телебачення
і радіомовлення. – 2001. – № 2. – С. 43.
1
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Історичний досвід багатьох країн доводить, що тільки самовитворення суверенного мислення, органічного відчуття свободи приводить
до формування національної свідомості як чинника самоорганізації
особистості. Довготривале зомбування етнічної, національної самосвідомості людей спричиняє, зазвичай, руйнівні наслідки у життєдіяльності спільноти, зумовлює соціальну “інвалідність”, узагалі знищує
духовність, що, зрештою, може стати головною причиною занепаду
економічного, матеріальної злиденності національних спільнот. “Саме
понівеченість, змордованість національної свідомості й самосвідомості
певної, на жаль, досить значної частини наших співвітчизників є причиною безлічі сьогоднішніх наших бід, негараздів”1, – слушно зауважив
доктор психологічних наук, професор Мирослав Боришевський.
Отже, творення українського національного інформаційного простору як у межах своєї держави, так і за кордоном, належить до найважливіших проблем національної безпеки. Потрібно посилювати власні
інформаційні джерела і послаблювати чи блокувати закордонну агресивну інформаційну експансію. Адже феномен невмирущості нації завжди міститься в інформаційному феномені збереження, незнищенності,
розвитку слова в найширшому його значенні для суспільного розвитку.
Саме з таких позицій варто оцінювати агресивну інформаційну атаку
на українські національні засади. Антиукраїнські сили добре усвідомлюють живодайну потугу національного інформаційного середовища
для розвитку держави. Не будучи господарем власного інформаційного
простору, реально не зробивши українську мову державною, перебуваючи у ворожій інформаційній блокаді, Україні важко реалізовувати
свою державотворчу національну ідею, з’єднувати поняття етнічного і
політичного українця в одне поле, йти своїм шляхом розвитку, акумулюючи і використовуючи вітчизняний і світовий досвід.
На жаль, тривале приховане і явне передавання владними структурами (від комуністів, регіоналів та інших промосковських п’ятиколонників)
гуманітарної політики України в руки Росії поглиблювало зачистку інформаційного простору від українського національно-інтелектуального
продукту. За даними Книжкової палати України, після 20 років незалежності лише 10% журналів і тільки 30,1% річного накладу газет
виходиять українською мовою. За оцінкою Асоціації книговидавців і
книгорозповсюджувачів, книжки українською мовою займають в Україні лише 13% ринку. Вже понад 20 років Україна продукує щороку
лише одну книжку на душу населення, а це найнижчий показник у
Європі. Деградаційним порогом вважають 2–2, 5 книжки. У 2011 р.
1
Боришевський М. Національна свідомість у громадянському становленні особистості / М. Боришевський. – К., 2000. – С. 13.
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середньостатистичний німець придбав книжок на 150 доларів, поляк
– на 45, росіянин – на 22, українець – на 2,5 долара.
До болю драматичну ситуацію, пов’язану з пошуками у бібліотеці
Чернігова української книжки, описав Анатолій Соломко з Чернігівської обл. Він зайшов до читального залу, у якому тихо й ... порожньо.
Лише за столом видачі нудьгує білявка, дівчина-бібліотекар із яскравим
макіяжем. Байдуже лузає гарбузове насіння і гортає сторінки жіночого
ілюстрованого журналу. Он яка купа коричневого лушпиння височіє
перед нею! Мабуть, із самого ранку “трудиться”...
Побачивши Анатолія Соломка, знехотя підводиться зі свого місця
й запитально свердлить його постать великими очима. Довгонога, у довгій, з розрізами спідниці, кольоровому светрі – хоч на конкурс краси
до Парижа посилай!
– У вчорашньому номері “Літературної України” прочитав, що Василь Шкляр, володар “Великого Золотого Бабая”, здобув першу премію
і в другому Всеукраїнському конкурсі на кращий роман “Коронація
слова” своїм новим романом “Елементал”. Будь ласка, принесіть його
премійовану книжку.
– Но ми єщо не получалі Шкляра! – холодно відказує.
– А історичну повість “Рось-Марія” Наталі Околітенко?
– А ето кто єщо?
– Як – хто? – здивувався А. Соломко. – Відома українська письменниця.
– Послушайтє! – рішуче перебиває його дівчина-бібліотекар. – Зачєм
вам какієто ізвесниє... нєізвєсниє украінскіє пісатєлі?
– Постривайте! – тепер уже він рішуче перебиває її. – Я прошу
принести мені твір українського письменника. Якщо вже Шкляра чи
Околітенко справді нема, то, можливо, порадуєте новим романом Павла
Загребельного “Юлія”?
– Зачєм вам какой-то Забрєдєльний...
– Не Забрєдєльний, – сердито вигукнув Соломко, – а Павло Архипович Загребельний! І не “какой-то”, а сучасний класик української
літератури!
– Хорошо, хорошо, – спокійно відказує. – Но возьмітє лучше Майн
Ріда. Восємь томов!
– Майн Ріда я читав ще в шкільні роки, а ось поезії двох Леонідів…
Горлача і Талалая із радістю узяв би!
– Нєт у нас ні Горграча, ні Та…лала! Нє совєтую я вам їх! Сєгодня
ми получілі сочінєнія міровой літєратури! – вона непоспіхом підпливає
до свого столика, бере там оберемок якихось книжок, повертається назад і вивалює перед А. Соломком на стіл.
– Вот…рєкомендую! Історічєскіє романи Джорджєт Хєйєра…“Саймон
– халоднає сєрцє”. Ізумітєльная кніжка! Нє оторвьотєсь!..15 вєк. Генріх
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ІV нісзложив Річарда ІІ, восходіт на престол. Ілі…“Бєгство короля”…
“Вільгєльм-завоєватель”…
– Тоді принесіть, будь ласка, дві книжки Марії Матіос “Життя коротке” й “Нація”. Ці книжки висунуті на здобуття високої державної
премії.
– А сочінєнія Шєктєра і Дєрябіна у двох томах “Шпіон, которий спас
мір” вас не заінтєрєсуєт? – не звертаючи на його слова жодної уваги,
продовжує бібліотекар. – Ізумітєльние вєщі! Совєтскій полковник ізмєніл курс холодной войни! Ето жє так інтєрєсно! Ні в одной бібліотєкє
нашого города етіх сочінєній ви не найдьотє! Весь тіраж нам прівєзлі!
– Вдячний за турботу, – розгублено сказав, – але я волів би ознайомитися не з творами зарубіжних авторів, а з нашими, українськими,
письменниками! Зокрема, з твором Михася Ткача “Веселий Штанько”.
– Ну і чітатєль мне попался! – закопилила губу бібліотекарка. – Заряділ…украінскіє кніжкі…украінскіе пісьмєннікі!...Взялі би вот Віктора
Суворова сочінєнія! Знаєте, как за нім ганяються!.. Ето же бивший совєцкій развєдчік! Он работал на англічан, когда наши его разоблачілі,
то пріговорілі к растрєлу! Ето же такая інтріґа! Што там думать, беріте,
останетесь довольним!
– Зрозумійте, врешті-решт, – знову терпляче пояснює їй А. Соломко,
– я спеціально приїхав зі свого райцентру Мена у свій обласний центр
Чернігів, аби ознайомитись із новими творами українських письменників, своїх колег і земляків!
– Постойтє! – враз радісно підскакує дівчина-бібліотекар. – Січас я вам
принесу такоє…такоє… – метнувшись до свого столика, приносить ще якісь
книжки в барвистих обкладинках. – Вот! – видихає. – Розмарі Роджєрс!..
“Послєдняя і льготная любовь”…А ето Джун Вінтер “Секс пополудні”.
Анатолій Соломко посміхається і піднімає вгору руки – мовляв, це
вже ми проходили.
– Ну тогда…тогда, – таємниче шепоче, нахиляючись до нього, і
витягує з-під светра ще якусь книжку й подає. – От етой уже не откажєтєсь! Ана у нас в єдєнічном екземпляре, дайом єйо только своім,
провєрєним чітатєлям!
Смотрітє, какая прєлєсть! Бумага офсєтная! Пічать офсєтная! Ізготовлєна в Польшє прі посрєднічєствє московского іздатєльства...
– Перепрошую! – Соломко повертає їй книжку про таїнство любові
та сексу. – Зрозумійте ж нарешті: мені потрібно...
– Українську книжку? – враз заговорила дівчина-бібліотекар рідною
мовою, і з її очей викотилися дві мокрі горошини.
– Так. Саме українську книжку! – підтверджує Соломко.
– І щоб вона була написана українським письменником? – не стримується, схиляється йому на груди й починає схлипувати.
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– Нема у нас таких! – відскакує враз від нього й істерично починає
викрикувати: – Не тримаємо їх навіть у книгосховищі! А коли зрідка
й надходять... то списуємо на макулатуру, бо вони у наших читачів не
мають попиту!
– Але я не піду звідси, поки... поки, – почав заїкатись, – поки не
отримаю хоча б одну українську... українського...
Дівчина-бібліотекар відступає крок назад, дивиться на А. Соломка
як на безнадійно хвору людину й виходить з читального залу. Через
30–40 хвилин повертається, переможно кладе перед ним гарно оформлену, у твердій кольоровій обкладинці книжку.
– Ось.
– Іван Сочивець. “Люксовий номер”, – уголос прочитав Анатолій
Соломко.
Книжка відомого українського письменника, лауреата Премії
ім. Остапа Вишні вміщує дві повісті та кілька десятків гуморесок. Про
таку можна тільки мріяти.
– Цю книжку мені подарував сам автор, коли приїздив до свого
рідного села й завітав до нашої школи. А я ходила тоді у 3-Б клас! – з
гордістю пояснила дівчина-бібліотекар”1.
Може, декому здасться парадоксальним, але насправді чинний проект зросійщення України, спланований ще у 60-х рр. XIX ст. після
впровадження Валуєвського циркуляра.
Тоді флігель-ад'ютант Олександра ІІ барон Корф представив імператорові програму протидії впливові українофілів у Малоросії шляхом
“наводнення края до чрезвычайности дешевыми русскими книгами”.
Корф наголошував, що коли б уряд зробив ці книжки дешевшими,
ніж відповідні малоросійські, то навіть не було б потреби в адміністративних заборонах. У перспективі, як зазначав Корф, це “лишило
б малороссийскую литературу шансов сколько-нибудь существенно
расширить круг читателей”. Олександр II врахував ці міркування
Корфа і написав: “Дельно. Мысль весьма хорошая. Сообразить, как ее
исполнить”2. “Уторопали” – і вже понад 150 років успішно виконують
ці рекомендації.
Щоби українське книговидання остаточно подолало кризу, успішно
розвивалося то, на думку Миколи Гвоздя, треба зробити не так уже й
багато: створити такі економічні пільгові умови, щоб українськомовна
книжка була конкурентноспроможною у змаганні з російською; відновити книготорговельну мережу; звільнити культурний та інформаційний
простір України від засилля чужої мови. Інакше, споживаючи чужий
1
2

Соломко А. Хочу почитати!.. / А. Соломко // Українське Слово. – 2002. – 18–24 квіт.
Цит. за : Українська мова та література. – 2000. – Ч. 46. – С. 3.
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культурний продукт, українець дедалі втрачатиме свою ідентичність і
поповнюватиме антиукраїнські сили”1.
Кандидат педагогічних наук, народний депутат України Юрій Гнаткевич з болем у серці наголошував, що “сцени й екрани віддають московським гастролерам, які вивозять з України захмарні суми, та тим,
хто зрадив українську пісню і мову, та іншим націонал-перевертням,
які за гроші відцураються не лише мови”2. Олександра Марченка з
Одеси хвилювало, чому російські гастролери в Україні платили лише
3% від збору коштів, а українські артисти в Росії – платили аж 18%.
Хіба це справедливо?!3
Усунуто зі сцени й екрана багатий і неповторний український гумор,
а на його місце через широко розчинені двері заповзали гумористи з
Москви. “Умикаю телевізор, на кожному каналі майже скрізь російська
мова. То пісні, то фільми (у кожній серії кілька застіль з випивкою –
невже ті актори завжди голодні?). То недолугі, часто вульгарні жарти,
– доречно обурюється Галина Смолець із Вінниці. – І як у калейдоскопі – Задорнов, Петросян, “кролики”, Новикова, а про “тонку” іронію
Степаненко й говорити дарма. Невже Україна породила отих “кроликів” та “мегазірку” Сердючку? Навіть під час деяких шоу-програм двоє
ведучих – для того, щоб вести програму двома мовами. Для чого це?
Невже в Росії (наприклад, Тюмені, де українці добувають нафту для
Росії) з екрана телевізора почуєш “Здоровенькі були”?”4.
У телевізійних кабельних мережах, якими користуються понад
20 млн громадян України, кількість іноземних телепрограм перевищує
66%. На наших екранах показують численні фільми, де все поділено на
чорне й біле. Однозначно хороший СРСР й однозначно погана Німеччина;
однозначно позитивні російські солдати й однозначно падлюки чеченці.
У Росії дійшли до того, що в рекомендаціях для створення шкільних
підручників йдеться про успішність Сталіна, а той факт, що він і його
оточення знищили мільйони радянських громадян, замовчується... У
теперішніх російських серіалах навіть енкаведистів-смершівців, колег
російського президента, зображують як позитивних персонажів.
Після горезвісних “Брата” і “Брата-2” у російських фільмах все
частіше стали з’являтися смішні й жорстокі українці. Юрій Мосаєв із
1
Гвоздь М. Блиск і злидні української книжки, або Що за лаштунками виставки
/ М. Гвоздь // Українське Слово. – 2007. – 19–25 верес.
2
Гнаткевич Ю. Європейські стандарти русифікації / Ю. Гнаткевич // Слово Просвіти . – 2008. – 10–16 січ.
3
Марченко О. Підтримую пана Костенка / О. Марченко // Народна газета. – 2008.
– № 7.
4
Смолець Г. “Без мови ми – не нація, без нації – не держава” / Г. Смолець //
День. – 2006. – 17 лют.
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Запоріжжя привертав увагу до низки фільмів. Наприклад, недолюдокмайор у “Курсантах” чомусь носить українське прізвище. Аналогічна
ситуація у “Штрафбаті”. Що вже казати про прапорщика Шматка з
його колегою в “Солдатах”?! Парочка самодурів з українським корінням
здійснює вчинки, властиві дітям або, у крайньому випадку, підліткам,
але не військовим. Це можна було б списати на особливості армійського
гумору, але прізвища... Чи це вже підсвідоме? Ось так українці отримали образ прапорщика як символа середньостатичного українця у
свідомості простого росіянина. У серіалі “Кадети” суворовець Перепєчко
має старовинне українське прізвище й виступає в ролі посміховища.
Росіяни знімають багато документальних фільмів, особливо які
стосуються тем наркоманії, проституції й криміналу, і чомусь у цих
фільмах часто можна почути такі коментарі: “Молода киянка Таня
з усмішкою йде до свого клієнта. Вона ще не розуміє своєї долі. Дівчина або загине від рук неврівноваженого клієнта, або від букета захворювань, що передаються статевим шляхом”; “У громадянина Росії
виявилося все в порядку з документами, а ось двох жителів Донецька
довелося затримати”...
“Я не закликаю до брудних провокацій проти нашого стратегічного
партнера, – наголосив Юрій Мосаєв. – Я просто пропоную замислитися
всім нам над тим, навіщо росіяни цілеспрямовано і повсюдно культивують образ українця-ворога? Відповідь дасть тільки час (і дав –
Російська Федерація розв’язала війну проти України – В.Л.). Але й нам
не потрібно сидіти, склавши руки, а, незважаючи на географічні й політичні розбрати, разом відстоювати українські національні інтереси,
піклуватися про свій імідж”1.
На жаль, в ієрархії пріоритетів українського телебачення еротика,
вампіри і культура перебували на одному щаблі. Саме ці категорії
становлять головну сітку мовлення українських телеканалів уночі. Не
враховуючи, звичайно, повторів нескінченних телесеріалів. При цьому
поступово просвітницькі передачі і хороше кіно відсували все далі і
далі в ніч. Як, скажіть, дивитися о 4.25 “Документ +”, або “Аргумент
кіно” після опівночі з неділі на понеділок? Тим часом адресуються ці
програми ніби то “сучасним освіченим та небайдужим українцям”.
Антиукраїнська наступальність, заповзятість має найрізноманітніші вияви. Зокрема, 14 червня 2007 р. міськрада м. Києва ухвалила
рішення про об’єднання муніципальних ЗМІ в ЗАТ “Київський медіахолдинг”. У нове акціонерне товариство увійшли газети “Хрещатик”,
“Вечірній Київ”, “Українська столиця”, ТРК “Україна”, радіостанції
1
Мосаєв Ю. Українські “герої” російських серіалів / Ю. Мосаєв // День. –
2007. – 11 трав.
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“Радіо Київ” та ТРК “Столиця”. Після цього рішення зміст засобів
масової інформації, зокрема “Радіо Київ”, став кардинально змінюватися. “Мені дуже сумно чути на “Радіо Київ” (де завжди звучав якісний український музичний продукт і якісні українськомовні новини)
російські пісні низької якості – попсу, яка без того заполонила усі
телеканали і радіохвилі”1, – скаржився ведучий телеканалу ICTV Ігор
Мірошниченко. “Стосовно “Радіо Київ” і всього медіа-холдингу я повинен сказати, – наголосив Іван Салій, – що справжній патріот України
так ніколи не вчинить. Це бізнесові інтереси. В усіх цих питаннях
ідеолог у нас єдиний – Леонід Черновецький”2. Чи не “ідеологічні
засади” Леоніда Черновецького психологічно спричинили те, що в
газеті Київради “Хрещатик” вийшла стаття, у якій прямим текстом
були надруковані матюки?
В Україні широко розгорнута діяльність численних приватних радіостанцій, на хвилях яких ґвалтує слух в’їдливий рок і примітивна
попса. На жаль, сучасна молодь формує свої музичні смаки в цій бездуховній, маразматичній псевдомузиці. “Слухаєш – а душа переповнюється протестом, навіть обуренням, – написав Павло Рудченко. – Де,
врешті, наша національна гідність, самоповага, уболівання за своє,
рідне? Невже власники цих радіостанцій цього не розуміють? Звичайно,
розуміють, але зловмисно ігнорують усе українське. Своїми діями ми
перед усім цивілізованим світом свідомо плюємо собі в душу, ганьбимо
пам’ять своїх славетних предків – творців наших музичних святинь.
Це постколоніальне плебейство ще міцно сидить у душах декотрих
державних чиновників, яким байдуже, а то і ненависне все українське,
зокрема й рідне музичне мистецтво”3.
З 1997 р. писав відкриті листи першим керівникам держави: зупиніть руйнування українського провідникового радіо, відновіть бажаний голос у кожній оселі, адже з 19 млн радіоточок у 1990 р. нині
функціонує в Україні лише до одного мільйона. Тим часом програми Національної радіокомпанії – найчистіше джерело просвіти, відродження історичної пам’яті, формування національної свідомості,
моралі, духовності, громадянської гідності, утвердження української
мови, розвитку культури. Саме на таких національно-тематичних засадах із забезпеченням найновішою технікою можна створити потужне
суспільне радіомовлення. Чи не тому, що провідникове українське
радіо є національним за духом, його цілеспрямовано знищували?!
Томак М. “Украдена пісня” / М. Томак // День. – 2007. – 12 верес.
Там само.
3
Рудченко П. “Говорить національне радіо України!” / П. Рудченко // Українське
Слово. – 2006. – 29 берез. – 4 квіт.
1
2
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Тим часом Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення всілякими способами “сприяла” тому, щоби державне радіо
програвало конкурси на FM-частоти приватним мовникам, які запов
нюють інформаційний простір в Україні російськомовною попсою,
шансоном та навіть антиукраїнськими, промосковськими програмами.
Справедливо, щоби FM-частоти насамперед отримувала Національна
радіокомпанія України, суспільне радіомовлення, а потім комерційні
радіоорганізації. “На жаль, український медіа-ресурс за роки незалежності не став інструментом державотворчим, а перетворився на
банальне гендлярське поле, – наголошував секретар Національної
спілки журналістів України Віктор Набруско. – Прибравши з телерадіоефіру національну самобутність, під гаслом космополітизму та
абсолютизацією формули 6 с і 1 г (сенсація, скандал, смерть, секс,
сміх, страх і гроші) змістовна складова нашого інформаційного поля
стала внутрішньою загрозою національної безпеки, формуючи соціальну біомасу, а не свідомих громадян”1.
Антиукраїнська наступальність, заповзятість має найрізноманітніші вияви. Наприклад, доктор філологічних наук, професор, відомий
учений із Донецька М. Луценко у статті “О “новой” украинской школе философии языка, или о новом русском реализме”, надрукованій
у збірнику статей “Философия языка: в границах и вне границ” (X.:
ОКО, 1999. – Вып. 3/4. – С. 280–302), стверджує, що “філософські
дослідження в Україні здійснювались і публікувались головним чином
російською мовою (і цей стан зберігається), – у цьому виявляються
відмінності мов за здатністю до філософствування як такого”; “...
українська мова чужа ідеальному буттю, світ української мови – це
предметно-матеріальний світ”; вона “жорстко реалістично детермінована”; “українська мова цілковито позитивна, замкнена на визначеності
й конкретиці, налаштовує на фактографічну... оповідь, а не на метафізичне філософствування”; “така мова (як українська) є прекрасною
для працівників і чиновників, але нею не можна молитися... і філософствувати”. І остаточний вердикт: мова, що має подібну організацію,
є “в’язницею мислення”.
Ось такий суворий вирок українській мові виніс М. Луценко. Глибоко обґрунтовану, виважену, об’єктивну відповідь дав професорові
М. Луценкові завідувач кафедри загального мовознавства Львівського
національного університету імені Івана Франка, доктор філологічних
наук, професор Флорій Бацевич. Він наголосив на тому, що М. Луценко
закликає нас затямити: немає і бути не може української філософії
1
Набруско В. Аматорство національного масштабу, або Деякі штрихи державної
інформаційної політики / В. Набруско // День. – 2011. – 20–21 трав.
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(до болю знайоме формулювання, чи не так? Особливо, якщо замінити слова українська на малорусский, а філософія на язык), оскільки
мова, якою вона створюється (українська), з огляду на свою внутрішню влаштованість не спроможна бути засобом глибокого осмислення
категорій, буття, світу, людини у ньому. Зовсім неважливо, що багато
видатних учених визнали українську мову однією з функціонально й
комунікативно найрозвиненіших індоєвропейських мов, що українська
філософія є предметом вивчення (ба навіть підготовки фахівців) у вищих навчальних закладах, має багатовікову історію, що видаються
монографії і підручники з історії й теорії української філософії, – все
це, за логікою п. М. Луценка, “удаваний націоналізм”, псевдонаука,
щось на кшталт алхімії чи дослідження кольору хвостів кентаврів.
Думаю, що цікаво і повчально буде про це дізнатись, наприклад,
відомому українському філософу М.В. Поповичу, який, до речі, є
членом редколегії зазначеного видання, у якому вийшла у світ стаття М. Луценка. У контексті висловлених міркувань “послідовним”
виглядає твердження про те, що жодних українських філософських,
лінгвофілософських і навіть лінгвістичних шкіл ніколи не було і,
зрозуміло, немає. Навіть всесвітньо відома харківська лінгвістична
школа О.О. Потебні – це “вершник без голови”, “мандрівний пасаж із
чиєїсь ювілейної промови про О.О. Потебню”. Зрозуміло, що великий
український філософ Г.С. Сковорода, на думку М. Луценка, належить
до російської філософської традиції.
Флорій Бацевич у своїй аргументованій статті розкрив соціальну
небезпеку таких “наукових” досліджень в українському суспільстві.
Потенційна ж небезпека “наукових” принижень української мови в
тому, що думки, висловлені в спеціальних виданнях, ніби “освячуються” їхнім науковим статусом, їх починають кваліфікувати як “істинні”,
“науково обґрунтовані”, “доведені вченими” тощо, потрапляють у відповідно орієнтовані ЗМІ, які їх подають як щось абсолютно достовірне,
тобто певною мірою стають чинниками суспільної думки. У рідному
проф. М. Луценкові вкрай зросійщеному Донецьку якийсь батько не
один раз серйозно замислиться, в яку школу віддавати свою дитину:
в ту, де викладають “неповноцінною” українською мовою, чи в ту, де
навчаються “високорозвиненою” російською, пристосованою до висловлення найглибших філософських істин? “Ось чому, на наш погляд, ми
не повинні байдуже проходити повз будь-які спроби приниження нашої
мови і культури, а давати їм належну відповідь із застосуванням усіх,
як тепер модно говорити, “дискурсивних практик”, звичайно, перш за
все наукових і публіцистичних, – наголосив Флорій Бацевич. – І авторитетне слово науковців – філософів, культурологів, істориків, філологів
– повинне постійно звучати не лише в студентських аудиторіях чи у
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вузьковідомчих виданнях, а й на шпальтах серйозних газет і журналів,
з екранів телевізорів”1.
На відміну від професора М. Луценка, дещо інший аспект приниження, паплюження української мови обрав Анатолій Желєзний. У своїй
книжці “Происхождение русско-украинского двуязычья в Украине”,
яка вийшла у світ 1998 р. у Києві, він намагається обґрунтувати вимогу
надання російській мові статусу державної аргументацією, позиченою...
з Валуєвського циркуляра. Нагадаємо ще раз текст цього документа,
ухваленого 8 липня 1863 р. буцімто на прохання “большинства малороссов”. Це саме “большинство малороссов”, як зазначено в циркулярі,
“вєсьма основатєльно доказивает, что нікакого особєнного малороссійского язика не было, нєт і нє можєт бить і что нарєчіє іх, употрєбляємо
простонародієм, єсть тот же русскій язик, только іспорчєнний вліянієм
на нєго Польші, что русскій язик так же понятєн для малороссіян, как
і для вєлікороссіян, і даже гораздо понятнєє, чєм тєпєрь сочіняємий для
ніх нєкоторимі малороссіянамі і в особєнності полякамі так называємий
украінскій язик”.
Саме цю концепцію поклав А. Желєзний в основу своєї книжки.
Він, зокрема, зазначив, що в часи Київської Русі “української мови як
такої не існувало”. Вона виникла пізніше в результаті “схрещування”
російської мови Київської Русі (“славянорусского языка” – за термінологією А. Желєзного) з польською мовою після завоювання Польщею
південно-західних князівств.
Розвиваючи свою теорію, А. Желєзний навів “основоположний закон мовознавства”, згідно з яким “при схрещуванні двох мов ніколи не
виникає якоїсь середньої мови, завжди врешті-решт перемагає одна з
них. Отже, мовна гібридизація мала призвести до перемоги польської
мови, і тільки повернення України в лоно “общєрусского государства”
перервало зазначений процес, коли мова населення колишньої Київської
Русі уже не була російською, але ще не встигла повністю перетворитися
на польську.
Найпридатніша назва для цієї перехідної “схрещеної” напівмови, на
думку Желєзного, – “російсько-польський діалект, хоча ми називаємо
його українською мовою”. “Головна ідея моєї праці, – утверджував
автор, – формування української мови переважно у вигляді російськопольського діалекту” (с. 32).
Желєзний А. намагається довести, що, мовляв, української мови
“не було, немає і не може бути”, а отже, не може бути й українців як
таких. “Згідно з теорією А. Желєзного, вони не мають жодних підстав
1
Бацевич Ф. Про “поглинання матриць мови”, або Чи можна філософствувати і
молитись українською / Ф. Бацевич // Літературна Україна. – 2002. – 12 квіт.
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вважати себе окремою слов’янською нацією. Українцями, на його тверде
переконання, іменують гібридний вид етносу, що виникає внаслідок
схрещування росіян з поляками, подібно до того, як шляхом схрещування віслюка з конем (кобилою) виводять мулів – покірних, роботящих
і безплідних тварин”1, – зазначила Лариса Масенко.
Змішування мов, на думку Желєзного, рівноцінне етнічній гібридизації, а перехід населення на іншу мову означає зміну національної ідентичності, – доводять аргументи, які він висуває, обурюючись нинішнім
процесом дерусифікації, що її Желєзний, згідно зі своєю концепцією,
називає полонізацією: “Саме зараз у наших засобах масової інформації
стало модним вводити все нові й нові полонізми. З якого дива? Нас що,
хочуть перетворити на поляків?” (с. 74–75).
Проте найцікавішим з досягнень зооетнології Желєзного є новий
етнічний термін – “русско-украінци”, яким він позначає нащадків змішаних російсько-українських шлюбів. “По данним статістікі, – зазначив
А. Желєзний, – на 1 января 1991 г. на терріторіі Украіни проживалі:
украінцев – 19 млн чєловєк, русскіх – 14 млн, “русско-украінцєв” (от
смєшанних браков) – 20 млн, прочіх національностей – 3 млн чєловєк.
Виходіт, на момент провозглашєнія нєзавісімості народ Украіны на 66%
состоял із нєукраінцєв. І ета цифра в точності совпадаєт с реальним
распространєнієм у нас русского язика” (с .78).
Залишмо на совісті автора удвічі завищену кількість росіян, як і
зневажливе означення “прочіе” щодо інших націй. Придивімося до відкриття Желєзного в галузі етнології – націю “русско-украінцев”, яких
він нарахував аж 20 млн, звівши в такий нехитрий спосіб “чистих”
українців до 19 млн.
Змішані шлюби – звичайне явище і в нас, і в інших країнах. Однак, чи чував хто про такі нації, як чехо-поляк, вірмено-грузин або
шведо-німець?! Законодавство одних країн дозволяє дорослим особам,
народженим у змішаних шлюбах, визначати свою національність за
власним бажанням, обираючи один з двох можливих варіантів; в інших
країнах – наприклад, в Ізраїлі, – для захисту від асиміляції впроваджено жорсткий закон, згідно з яким національність особи визначають
тільки за національною належністю матері. Однак у жодній країні не
практикують вживання зміксованих етнічних термінів.
Наголосимо на ще одній деталі: жодного з 20 млн “русско-украінцев”
не зараховано до українців, тобто, за Желєзним, людина, народжена у
змішаному російсько-українському шлюбі, автоматично вибуває з української нації. Адже той високий відсоток “неукраїнців” (66%), з яких
1
Масенко Л. Що дасть нам силу? / Л. Масенко // Українське Слово. – 2002. –
27 черв. – 3 лип.
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Желєзний склав “народ України” на час проголошення незалежності,
він одержав, додавши до 14 млн росіян і три мільйони “прочіх” націй
тих самих 20 млн “русско-украінцев”. Отже, ці 20 млн А. Желєзний
вважає всуціль втраченими для української нації – незалежно від їхнього власного вибору своєї національної належності.
Зрозуміло, куди веде автора його “желєзна” арифметика, яка залишає українцям в Україні майже вдвічі менше простору, ніж росіянам
і “русско-украінцам”, а до того ж доводить, що й ті 19 млн “чистих”
українців, які залишаються після його підрахунків, – ніякі не українці, а нащадки росіян, зіпсовані “схрещуванням” з поляками, які,
змагаючись з росіянами за землі південно-західних князівств (а як для
поляків – то південно-східних кресів), не встигли довести етап етнолінгвістичної міксації до переможного кінця й залишили після свого
панування якийсь недолугий перехідний етнос з його “схрещеною” російсько-польською мовою, яку чомусь називають українською. З тією
дефективною штучно виведеною меншиною велика Росія має клопіт
ось уже понад 350 років, бо ніяк не може повернути її до первозданної
чистоти незмішаної російської раси.
“Оскільки Желєзний належить до дилетантів і в науковому мовознавстві не орієнтується, полемізувати з викладеною в його книжці
псевдотеорією немає жодного сенсу, – наголошувала Лариса Масенко.
– Достатньо ознайомитися з доданим до праці словником, який складається з 526 українських слів, подібних до польських і відмінних від
російських, що нібито має підтвердити теорію автора про відсутність
сформованої питомо української лексики, щоб переконатися у його
невігластві. Точно такий словник можна скласти для будь-якої пари
слов'янських мов, приміром, для російської й болгарської, чеської і
словацької, сербської й хорватської тощо і висунути псевдотеорію про
“споконвічність” відповідної лексики лише для однієї з двох мов. Очевидно, що А. Желєзний не має поняття ні про історично-порівняльне
мовознавство, ні про зіставний лінгвістичний аналіз і ніколи не чув про
такі речі, як спільний лексичний фонд споріднених мов, або ж про те,
що більша частина лексики всіх мов, якщо відлік вести від початків
їх формування, запозичена з інших мов”1.
Мова, вікова духовність, вберегла українців від історичної загибелі
у тривожних віках жорстокого поневолення фізичного і духовного, що
простягалось кривавою стрічкою ще від Переяслава (1654), і веліла
нашому народові вистояти, витримати, бути вічним на своїй землі.
“Я вічний тут. Я існую в категорії “Я” і в ній все зостануся. Немає
1
Масенко Л. Що дасть нам силу? / Л. Масенко // Українське Слово. – 2002. –
27 черв. – 3 лип.
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такої сили у світі, яка могла б перемістити мене і мій вічний народ
у категорію БУЛО, позбавивши нас перспективи БУДЕ. Ми йдемо
у безупинному поході часу – горді, мудрі, з нашим Богом…”, – роздумує монах Епіфаній (повість Романа Іваничука “Орда”) про долю
українського народу.
З огляду на те, що мова є своєрідним синтезом усього національного,
фокусом його бачення, “мовне питання неминуче перестає бути тільки
лінгвістичним питанням, чи, краще сказати, безпосередньо лінгвістичним, а стає також – і то часто насамперед – питанням політичним,
соціальним і культурним”1.
Грушевський М. розкрив 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 і одна російська мова”. Він
закликав “горнутися до свого українського, заохочувати до нього, розширювати його всякими способами. Бо інакше як на своїй народній
українській основі не стане наш народ просвіченим, не вийде з теперішньої темноти, злиднів і пониження”, “всі народи, які дійшли до
добробуту, освіти, доброго ладу, дійшли тільки завдяки тому, що мали
просвіту на своїй рідній мові”2.
Може виникнути запитання: “Що поганого в російській пісні, телечи радіопередачі, або книжці?” Подумаймо, проаналізуймо ситуацію,
в якій опинилися громадяни України! Чи не дійдемо такого висновку?
Російськомовний творчий продукт, який заполонив інформаційний простір в Україні, позначається на свідомості читачів, глядачів, слухачів.
Це мимоволі вносить в український світ чуже, до якого звикаємо, але
сьогодні це лише окрема російська пісня, поезія, новела чи повість,
теле- чи радіорепортаж, коментар, а завтра і вся чужа культура, звичаї,
ідеологія, політика стають визначальними, відсуваючи все українське
на маргінес. Відбувається морально-психологічне зрушення у світогляді,
мисленні, діях, вчинках. Починається забуття свого, родинного, народного, ураїнського з малих структурних елементів, а надалі охоплює всі
національні надбання і призводить до асиміляції, панування в Україні
чужоземного. Втрачається інформаційна безпека особистості, а потім –
суспільства, держави. Прислухаймося до порад видатного українця
Івана Огієнка: “Перед впливовим чужинцем ніколи не ховай своєї народності і сміливо борони свою рідну мову”. Адже українська мова –
1
Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1990–1941).
Стан і статус / Ю. Шевельов. – [Б. м] : Сучасність, 1987. – С. 6
2
Грушевський М. Про українську мову і українську школу [Текст] М. Грушевський. – К., 1991. – С. 25.
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це, як наголошував великий патріот В. Липинський, остання ознака
українства. Додамо: наскрізна складова, основа інформаційної безпеки
України. Такий контекст письмових робіт студентів факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.


“Розвій чужинський міф
про рабський стан вкраїнсього народу!”
Коли я сіла писати цю роботу, мимоволі пригадала своє перше знайомство з книгами “Наука про рідномовні обов’язки” І. Огієнка та “Мова і нація”
В. Іванишина і Я. Радевича-Винницького. Чомусь запам’ятала цей момент
дуже чітко. Відбулося це, на жаль, на початку першого курсу університету
(пишу “на жаль”, бо шкодую, що ніхто не порекомендував мені їх раніше).
Нашим завданням було прочитати ці книги і згодом, на семінарі, обговорити зміст. Я пам’ятаю, що прочитала дві сторінки “Науки про рідномовні
обов’язки” і зупинилась. Зупинилась, взяла простий олівець, повернулась
до початку і надалі читала вже по-іншому: підкреслюючи найважливіше,
на мою думку. Сьогодні ж я вважаю, що з цією працею І. Огієнка повинен
ознайомитись кожний українець. Хоча і в ній можна знайти деякі суперечливі
моменти. Але загалом книга написана з найщирішим прагненням зберегти
рідну, батьківську, мову, і тому я вважаю, що часом надмірну гіперболізацію
обов’язків українців частково виправданою.
Незважаючи на те, що ця книга була написана багато років тому,
вона не втрачає своєї актуальності і сьогодні. Адже чомусь так склалося,
що за багаторічну історію нашої держави важко пригадати момент, коли
українська мова могла “почуватися” впевнено. Роками сусідні імперії намагалися зламати хребет нашої ментальності. Для цього вони не гребували
будь-якими методами: насаджували власну віру, змушували підкорятися
чужим законам, відбирали мову, рідну для нас мову наших дідів і прадідів.
Особливо вдало, на мою думку, схарактеризував це явище Ігор Михайлин у післямові до книги Василя Лизанчука “Геноцид, етноцид, лінгвоцид
української нації: хроніка”: “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”. І не погодитись з цими
словами важко…
Минули роки… Все навколо змінилось. Сьогодні наша рідна мати – Батьківщина вже незалежна. Вільне, не захмарене чужим гнітом небо, височіє
над нашими головами вже понад двадцять років. На перший погляд, все виглядає чудово, але чомусь мусить бути “але”. У нашій ситуації воно також є.
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Ні – ні, відкрито нам ніхто не погрожує*. Та і за всіма відомими законами та
правилами (юридичними чи навіть, банально, етичними, моральними) ніхто
не має права відібрати в суверенної країни її законну державну мову. Але
сьогодні ми, на жаль, стаємо свідками зовсім іншої ситуації. Проблема полягає в тому, що не всі згодні відмовитися від своїх “імперських” переконань
і прийняти той факт, що Україна стала незалежною державою і більше не
потребує “опіки” Росії. Хоча, на мою думку, наша сусідка вже давно переступила тонку межу між прагненням підтримати Україну і загарбницьким деспотизмом. Чи не споконвіку десь зі сходу лунали палкі заклики про братерство
усіх слов’янських народів, про необхідність усім нам жити дружно в мирі і
радості. Коли ж ця “гарна” історія розвалилась, як недобудований картковий
будиночок, на зміну їй прийшла інша, не менш драматична і сльозлива: “Ви
– країна молода, давайте ми вас трішечки підтримаємо”.
Ми ж не могли і підозрювати, що всі ці обіцянки виявляться просто
банальним окозамилюванням. До речі, плоди цього вдалого кроку ми “пожинаємо” і сьогодні. Адже, якби не згубний вплив Росії, то навряд чи наші
держслужбовці посміли назвати державну мову “телячою”, а в продуктових
магазинах на півдні нашої країни робили би вигляд, що вас не помічають,
коли ми звертаєтесь до них українською. Крім усього цього, у наших недалеких сусідів є ще одне вічне звинувачення (вони, чомусь, переконані,
що завдяки йому ми кинемо все і самі попросимось до них під крило). До
речі, звучить воно чи не найчастіше. Коротко його можна описати словами
Валуєвського циркуляру, що, мовляв, “…никакого особенного малороссийского языка не было, нет и быть не может и что наречие их, употребляемое
простонародьем, есть тот же русский язык, только испорченный влиянием
на него Польши…”. Думаю, що будь-які коментарі з цього приводу зайві.
Я впевнена, що вдаліше, ніж висловився з цього приводу професор Іван
Крупський, просто не скажеш: “Підкоривши Україну, Московія на цілі століття ізолювала, відрізала Україну від навколишнього світу. Україна втрачала
свій інтелект і талант, перетворюючись на аноніма, і скільки сил коштувало
їй уникнути повної розчиненості у загальноімперському духовному казані.
Та хіба можна не дивуватися з того, що, незважаючи на численні 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””.
Сьогодні ситуація в країні надто складна. Люди, які покликані зберігати
нашу національну мову і культуру, самі руйнують її. І йдеться, на жаль, не
лише про наших “шановних” високопосадовців (чиє жалюгідне намагання
розмовляти державною мовою виглядає як її плюндрування), а й про праців* Цей матеріал Ольга Бахіна писала ще до підступної війни Російської Федерації проти України.
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ників пера. Оскільки з усіх цих категорій, особисто для мене, журналістика
є найближчою, то, думаю, варто стверджувати саме про неї. Правда, якщо
глибше аналізувати творчість так званих сучасних українських літераторів –
постмодерністів, то і там можна знайти декілька сотень словечок, які можуть
змусити відкрити рот від здивування навіть морально найстійкішого читача.
Людей, які називають себе журналістами, у нас чимало, але справжніх
журналістів (не за професією, а за покликанням), на превеликий жаль, ще
мало. Чомусь ці люди забувають, що завдяки нашій діяльності ми змінюємо
людські долі і формуємо світогляд тисяч глядачів, слухачів, читачів. Лише
від нас залежить, як вони сьогодні дивитимуться на світ навколо. Звичайно, я не говорю про зміст повідомлень, які ми передаємо (він від нас мало
залежить і продиктований лише фактами), я маю на увазі їхню форму.
Особливої уваги вона потребує на телебаченні і радіо, адже ми ніколи не
знаємо, хто опинився по той бік екрану чи приймача. Коли такі авторитетні
люди, як журналісти, починають свідомо чи ні паплюжити свою національну
мову, то у громадян може виникнути думка, що це нормально. Якщо ж одна
людина зафіксує у своєму словниковому запасі якесь “палке” словечко, яке
журналіст сказав чи написав, то нічого страшного, на перший погляд, не
станеться. Але уявімо на секунду, що таких людей багато. Десяток… сотня…
тисячі. Це докорінно змінює все навколо. Те, що ще вчора було ганебним,
сьогодні стає нормою. Саме тому, я на всі сто відсотків погоджуюсь зі словами І. Огієнка: “Особа, що не знає добре своєї соборної літературної мови
та своїх рідномовних обов’язків, не може бути робітником пера”. Отже, якщо
ми плануємо і надалі займатись журналістикою, варто раціонально оцінити
власний ступінь оволодіння рідною мовою. Якщо він далекий від ідеалу, то
ще є час вдосконалитись. До цього закликає Богдан Британ:
“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!”

Сподіваюсь, що під час читання цих рядків у серці кожного ворухнеться
щось. Не важливо, як ми це називаємо: патріотизм, націоналізм, націо-
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нальна свідомість чи просто – совість. Головне, щоб нам хотілось стати на
захист того, що рідне нам до глибини душі.
Ольга Бахіна

“Межі моєї мови означають межі мого світу”
(Д. Віттенштейн)
Особа, що не зросла на рідній мові,
загублена для нації, бо ціле життя
буде безбатченком і справи рідної
нації будуть їй чужі.
Іван Огієнко
О, патріоти, патріоти! О, хамелеони, хамелеони!
Христо Ботєв
Все може той, хто може почати, продовжити і закінчити
О. Єрмолова

“Ну що б здавалося слова?..” І справді, “слова та голос – більш нічого”, тільки чомусь “серце б’ється, ожива, як їх почує...”. А буває і не
тільки серце – часом оживають кулаки, погрози, образи, принципи і тощо.
Тоді б’ються народи, нації, неначе скажені собаки йдуть одні на одних
“любі друзі” і “дорогі співвітчизники”, тоді брат брата ладен розірвати
на шматочки... Це не американський блокбастер – це страшні реалії
українського життя.
Мова, мова, мова... Рідна, мила, чиста, перша але, на жаль, іноді не
єдина. Українська-російська, російська-українська – цей цвіт сплітається в
хитромудрий вінок, де вже важко розрізнити, де рідна, а де перша, і тим
більше важко припустити, що зів’яне скоріше, а що скоріше розквітне. Що
справжнє, а що так, фальшивка. Ось і виникають на цьому ґрунті мільйони
дискусій – кожен вважає, що саме він має рацію, і намагається дати слушну
пораду, спираючись на те, що їхній варіант – вершина досконалості. Але
як же насправді? А істини ніхто не знає і навряд чи колись дізнається.
Залишається лише робити сліпі припущення, і то неоднозначні, бо, як
відомо, “Все в світі відносно”(А. Енштейн).
Отож, чи справді людина, що не виросла на рідній мові, є втраченою для нації? Дати відповідь на це запитання так, щоб не зачепити
ті чи інші інтереси, – неможливо. Отже, йдеться про тих, хто “за” і хто
“проти” цього твердження, а до яких висновків дійду я особисто – буде
видно в кінці.
Хто “за”?
Ті, хто “за”, – безперечно, мають рацію і сперечатися з ними я не
бачу ніякого сенсу. По-перше, мова означає духовний зв’язок безпосередньо з народом. Бо, як казав І. Огієнко, “коли єсть окрема мова, то єсть
і окремий народ”. Разом з мовою людина вбирає в себе всю її неповтор-
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ність, розуміє й увіковічнює історію, доторкається до культури, що віками
формувалася на теренах рідної землі. Вона усвідомлює себе частинкою від
величезного цілого, цілого, що зветься народом. Тут народжується і росте
нація, як щось грандіозно-величне, як щось, що здатне триматися свого і
досягати бажаного. Саме мова виділяла з-поміж одного потоку тих, кому
небайдужа була доля України і єднала їх на боротьбу із системою, щоб
потім через роки, а то й століття, подарувати таку довгоочікувану, таку
вистраждану і таку світлу Незалежність.
По-друге, справді, діти вважатимуть за рідну мову ту, що панує в їхній
сім’ї. Відповідно, вони черпатимуть натхнення із джерел зовсім іншого народу
не те, щоб зраджувати, а просто віддалятися від дійсно важливого і рідного.
Нерідко трапляється, що під цим впливом і формується думка та свідомість,
перетворюючи одну національність людини в іншу. Таких прикладів ми можемо знайти безліч. Наприклад, Гоголь, будучи корінним українцем, ;у кінці
свого життя заявив, що душа його належить Росії. Чи нормально це? Та ні,
напевно, але цілком передбачувано. А скільки таких гоголів ховається зараз
серед цвіту нації, які гальмують усі процеси, що можуть привести до чистого і справжнього народу. Їх сила-силенна, і всіх не переконаєш, бо вони,
мабуть, мають право на власну думку і відстоювання своїх прав, навіть якщо
тоді схожі більше на маргіналів, аніж на частинку великого народу.
Третій аргумент, який змушує мене вважати, що рідна мова повинна
закладатися з народження, бо (банальне поняття, але як вже є) – це мова
душі. Це не просто якийсь набір звуків, що зливаються у слова, – це щось
набагато більше, щось таке, що змушує здригатися, що викликає мурашки
на тілі. Коли приїжджаю додому в своє рідне місто (до речі, українськомовне), люблю вслухатися, як “щебечуть” рідною мовою його жителі. І
“щебечуть” тут вжито не з пафосом, а справді від того співу стає гаряче
в грудях і хочеться жити, бо, що б там не казали, мова нас єднає. Боляче
дивитися, коли знайомі намагаються повикаблучуватися, закидаючи словечками і фразами російською мовою. Може, я занадто жорстока, але,
вибачте, мені хочеться тріснути таких декілька разів, щоб їх мозок почав
нарешті функціонувати в правильному напрямку... Однак почекайте, може
і їх можна зрозуміти? Та чомусь не хочеться шукати компроміс. Я швидше
зрозумію російськомовних українців, ніж “хтознаякомовних хохлів”. І нехай
це не звучить, як якась образа, бо то справді, як в анекдоті: “Чим відрізняється хохол від українця? Українець живе в Україні, а хохол там, де йому
добре”. А я б ще сказала так, як йому вигідно, і цим він і уподібнюється до
“москаля”, бо не всі росіяни злі й недобрі…

Хто “проти”?
Ті, хто проти, теж не помиляються. І, можливо, це здасться дивним, але
вступати з ними в суперечку я б теж не стала. Бо, по-перше, фраза І. Огієнка: “Дитина, вихована нерідною мовою, ніколи не буде для свого народу
національно сильною і духовно цінною”означає, що вона ніколи не стане
свідомим громадянином своєї країни, але ж чи то дитина винна в тому, що
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середовище, де вона виростає, не відповідає справжньому українському національному духові? Щойно в голову прийшла думка, що, напевне, ті люди,
які виросли не на своєму рідному слові, але які усвідомили, хто вони є і ким
вони мають бути, набагато загартованіші в плані боротьби за батьківське; їх
можна з упевненістю назвати “моржами” серед національно свідомої еліти,
які пройшли і вогонь, і воду, і, на мою думку, пройдуть ще й не таке.
По-друге, а, може, це ще й до першого, – псевдопатріоти. Їх у нас
завжди вистачало. Зодягнувши вишиту сорочку, розмахуючи над головою
жовто-блакитним прапором, вони кричать: “Слава Україні!”, не розуміючи,
напевне, навіщо вони галасують і що таке та “Україна”. Керуючись стадним принципом “Як усі, то і я” – вирішують нагальні проблеми людства,
забуваючи про вчорашні клятви перед Україною і Богом. Неначе страуси,
ховають голову в пісок, скидають з себе вишиванку і забувають “вчорашню”
рідну мову, замінивши її на “сьогоднішню” за обставинами. І при цьому
вони б’ють себе в груди, розриваючи на собі одяг, намагаються довести,
що вони справжні захисники і фанати своєї землі. Фанати – це точно. Бо,
окрім сліпого фанатизму, вони не мають нічого – їхня любов – залежить від
обставин, їхня віра – залежить від обставин, їхня відданість... чекайте, яка
ще відданість? При першому ж поруху вони будуть утікати в свої печери,
рятуючи СВОЇ шкіри, закриваючи двері перед СВОЇМИ ж...
Маю подружку, з якою разом вчилася, з якою разом обговорювали
історію, політику, яка підтримувала мене і яка на дух не переносила російськомовних українців. Але таке чудо сталося, що вона поїхала навчатися
аж у Луганськ. І ось через півроку я дізнаюся, що вона там говорить російською (це в Україні!), що я “Бандера”, що я сама не знаю, чого хочу з
цієї України, що ми всі божевільні “западенці” і від того, що нам нема чим
зайнятися, ми морочимо собі голову мовою. Наголошую, минуло півроку,
а тут вже посипалися такі заявки. А виросла ж вона на чистій українській,
на нашій. Благо, хоч вдома не цурається. Я її розумію (оточення і все таке),
але... замало в неї було сили, щоб не цуратися рідної мови, та ще й зрадити
своїм переконанням, хоча...хто його знає, може вона, знайшла для себе
якісь вагоміші аргументи... Але саме таких людей я б назвала втраченими
для нації. Тих, хто свідомо перебігає з одного поля на інше. Кажу я це не
просто так. Знаю також іншу історію. Побували у Львові гості зі столиці та
Східної України. Приїхали вони разом з моїм другом дитинства, але не про
це йдеться. Мій друг їх так спочатку настрашив, що ті навіть між собою
українською говорили (виховані, самі розумієте, на яких традиціях!). Коли
ж через декілька днів я запитала: “чому ?”, то отримала відповідь, яка сколихнула, в прямому сенсі цього слова, моє серце – “тому, що вона наша
рідна, тому, що вона нам подобається, тому, що коли ми нею говоримо, то
ніби торкаємося до чогось такого... до чогось свого”. Повірте, почути такі
слова – це вже щось! Найголовніше, що вони пообіцяли: надалі дотримуються свого слова і вдома (правда не з батьками) намагаються розмовляти
українською. Хіба таких людей можна заздалегідь називати “втраченими”
і ні до чого не придатними?!
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Може, і було б, по-третє, але воно все ж таки плавно вливається в
“по-друге”, а те – в “по-перше”. Дійшли ми до тих, хто не говорить рідною
взагалі. Чи можна таких людей називати патріотами і борцями за ідеї нації?
Можна тому, що коли логічно подумати, то ми б викреслили з цієї когорти
пів-України, де більша частина щось робить, а половина цієї половини робить це на совість і на благо нашої держави. Згадала б тут якихось відомих
людей, але для чого, я вже колись говорила про своїх близьких, про свого
дядька, який працює для України, стає на захист українського і пішов би,
напевно, в бій, захищаючи своє, рідне. І я не хочу лукавити чи вигадувати
якісь байки, він дуже цікавий і обізнаний, він обожнює історію, обожнює
Шевченка. Єдина його особливість в тому, що говорить він російською. Бо
так виріс. Бо так навчили (до речі, донька його в українську школу ходила).
Може, це й так, може ви маєте рацію, бо дійсно, хто не хоче, шукає причини, а хто хоче, шукає можливості. Може й не хоче, а може не має часу.
Не знаю. Мені цього не зрозуміти, радує мене те, який він є, і поширена
думка, що мова свідчить про рівень патріотизму, як на мене, помилкова,
хоча, як то кажуть, кожному своє.
Як не дивно, але я не знаю, до чого я більше схильна. До “за” чи до
“проти”, напевне, 50 на 50. Бо, з одного боку, я не люблю перевертнів,
навіть несвідомих, а з іншого – жорстоко називати їх втраченими, жорстоко
і несправедливо. Усі мої думки, викладені вище, скажуть самі за себе, бо
коли чесно, все це підводить мене лише до одного висновку, що мови аж
ніяк не стосується. Тому я нікого не хотіла образити, а просто спробувала
подивитися на одну річ під декількома кутами, адже неможливо знайти істину, бо, зазвичай, вона у кожного буде своя. Але боротися за свою істину
ми теж маємо право. Слава Україні!
Аліна Дишлова

Не дозволяймо закривати українські школи!
У Донецькій, Луганській та деяких інших областях скорочують кількість
класів і шкіл з українською мовою навчання. Представники влади називають це “загальною оптимізацією системи освіти”. Ніяк не можу осягнути,
як такі успішні та освічені люди (добре, принаймі, успішні) не розуміють,
що українські школи – це той фундамент, на якому будується національна
свідомість, патріотичність, шана до свого, рідного!!! А, може, вони просто
вдають, що не розуміють, може, їм байдуже?!
Абсолютно переконаний, що кожен українець, якщо він себе таким
вважає, повинен прагнути вчитися саме в рідній школі, а люди інших
національностей з поваги (якщо хочете, то з вдячності) до країни, де
проживають, мають вчити в школах і державну мову також.
Я особисто зустрічав людей, які дуже шкодують, що не мали змоги вивчити українську мову. Вони є українцями, але спілкуються російською. “Так
вже сталося”, – жаліються вони. Дуже не хотілося б, щоб так сталося ще
з кимось. Адже таке “духовне” каліцтво – зовсім неприємна перспектива.
Українські школи є гарантом того, що наша держава існуватиме в майбут-
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ньому, того, що значна кількість людей пам’ятатиме історію, любитиме
мову, плекатиме традиції і, головне, ідентифікуватиме себе як українців
– вільну, волелюбну, окрему, приречену на щасливе життя націю. В усіх
країнах земної кулі чітко розуміють величезну роль національних шкіл у житті
держав і особливо в їхньому майбутньому. Всі хочуть підготувати потужну
базу для побудови або підтримки розцвіту своєї Батьківщини. Саме цим
варто зайнятися й українській владі.
Важко перелічити всі документи, що були спрямовані на те, щоб поступово знищити все українське. Дуже багато циркулярів, указів та заборон не змогли вбити нас. Ми хоч і на кістках героїв, але все-таки досягли
Незалежності. Всім нам треба зрозуміти, що живемо в Україні, яка стала
незалежною лише завдяки мріям і діям великої кількості національно свідомих людей. Всі сучасні українці в непереоціненному боргу перед ними.
Наше завдання – консолідуватися як нація і не допустити загибелі нічого
українського, адже ми відповідальні перед наступними поколіннями, і надзвичайно прикро було б, якби їм довелося заново виборювати волю Україні.
Особисто мені пощастило вивчитися саме в українській школі, де я зміг
проникнутися любов’ю до Батьківщини, вивчити її мову, історію, традиції.
Щиро вірю, що на теренах нашої держави достатня кількість розумних і
рішучих людей, які не дозволяють закрити українські школи, які мужньо
захищатимуть національну гідність, державну незалежність.
Віталій Кулачковський

Знімімо зашморг з української мови!
Можна довго і пафосно говорити про значення української мови в житті
нашого народу. Годинами сперечатися про її місце серед світових мов.
Можна писати довгі статті, есе, мемуари, нариси, оспівуючи та звеличуючи
її милозвучність, багатство та красу. Водночас, коли лунають високі слова
про патріотизм та любов до мови, вона гине.
Що станеться, якщо загине наша мова? Це можливе, чи це даремні
переживання? Чіткої відповіді не дасть ніхто...
Ми власноруч вбиваємо нашу рідну мову. І хто, як не ми, будемо відповідальні за її каліцтво та загибель. Кожної секунди, кожної хвилини ми
засмічуємо нашу мову, а це призводить до деградації самої людини.
Яскравість, ідентичність та краса мови будь-якого народу залежить
від освіченості того чи іншого суспільства. Кажуть: скільки мов ти знаєш,
стільки разів ти людина. Знання мов відкриває перед нами нові горизонти.
У сучасному суспільстві, за умов глобалізації, це дуже важливо. Та скількома мовами не говорила б людина, на першому місці завжди у неї буде
її рідна, бо вона – її безпека.
Я ніколи не забуду слова своєї вчительки з англійської мови, яка казала, що неможливо вивчити чужу мову, якщо ти не знаєш досконало своєї
рідної. І це справді так. Проте часто так буває, що людина не знає жодної
з мов, у неї змішуються дві чи більше мов в одну. На це є свої причини.
Українська зазнавала негативного впливу з боку польської, російської,
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угорської, чеської, румунської, німецької мов. Залежно від регіону існують
найрізноманітніші діалекти, суржики, жаргони.
У мене вистрибує з грудей і несамовито б’ється серце, коли чую українсько-російський суржик. Ріже вухо, і дуже неприємно слухати, коли людина
говорить одне слово українське, одне російське. Як то кажуть, “...ліз по
лєсніце – упал з драбіни...”.
На жаль, багато українців пише в тетрадях, викидають мусор, зберігає дєньгі в кошельках. У магазинах пакупают бумагу, картошку, семічкі,
канфєти. Курять сігарєти, і їх підпалюють спічками і зажигалками. Вони
одягнуті в брюкі, красовкі, світера, балєткі та сапагі. Накриваються одіялом,
сплять на кроваті.
Молодь гуляє з тьолками і крутими чуваками. Катається на тачках і
слухає музон, двіжує на діскатєках. А ще вони вміють ходить, любить,
готовить, копать, сварить, сидіть, їздить, красить, помагать, танцювать,
керувать, але не уміють правильно “розмовлять”.
Просто гидко слухати, як мову калічать! Людина зовсім не дбає про
мову. Їй це байдуже. З тієї байдужості і починаються всі наші біди. Нам
стало байдуже до всього, що стосується нашого рідного, національного.
Після розмови з таким носієм “української” мови складається враження
низькопробності самої мови. Українська мова (точніше те, що від неї залишається) з вуст “суржикомовних” людей звучить як щось насмішливе.
Це покалічена, пошматована і розірвана мова. Розвивається комплекс
меншовартості.
Подібну ситуацію можна побачити на телебаченні тоді, коли програми
ведуть двоє ведучих. Один розмовляє російською, інший – українською.
Переважно ведучий, що розмовляє українською в ефірі, в житті ж розмовляє
російською. Зрозуміло, що володіє він українською гірше, ніж його колега
російською. Саме тому українську на телебаченні часто сприймають, як
щось низьковартісне, що не заслуговує уваги.
Нашу рідну українську мову останнім часом все більше стискають з усіх
сторін. Нещодавно відмінили обов'язковий дубляж фільмів зарубіжного виробництва для показу в кінотеатрах. І це попри те, що світові та європейські
експерти визнали український дубляж фільмів не тільки значно кращим,
ніж російський, а й одним з найкращих у Європі.
Можу з упевненістю стверджувати, що дуже багато російськомовних
українців дивилися і дивляться фільми з українським дубляжем з превеликим задоволенням. Часто, коли стоїть вибір: дивитися якісний український
переклад чи значно гірший російський, свідомі, хоч і російськомовні, українці обирають все ж український.
Мовні явища подібні до стихії. Вони часто не мають чітко визначених
кордонів. Саме тому вони не піддаються жодному тиску. Тут сила не допоможе, а зробить тільки гірше.
Наша байдужість до свавілля з боку державних інституцій призводить
до деградації моральних цінностей суспільства. Сьогодні ще не всі розуміють: коли загине мова, то загине народ. Можливо, варто замислитись, чи
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хочемо ми бути самогубцями, чи знімемо зашморг із своєї шиї самотужки?!
Нам під силу ще все виправити. Варто тільки захотіти цього всім серцем.
Тетяна Павлюк

Зовнішній символ внутрішньої сутності народу
Бабусина вишиванка, мамине благословення, жовто-блакитна стрічка у
волоссі… У повітрі літає аромат кави, переплітаючись з українською мелодією скрипки. Під ногами – слизька львівська бруківка, в руках – улюблені
вірші Івана Франка, а в серці – думка про те, яка ж я все-таки щаслива, що
народилась і живу в Україні. Адже це – мій найрідніший край під жовто-блакитним стягом Незалежності, з багатими родючими землями, милозвучною
мовою, щирими людьми, величною історією та найгарнішими дівчатами. Нам,
українцям, справді, є чим пишатись. Просто ми чомусь цього не робимо. Все
тягнемось до чогось чужого – російського, американського, не помічаючи
величезного багатства, яке вже є в наших руках. І яке ми втрачаємо…
Іноді так хочеться хоча б на деякий час стати феєю і за допомогою
чарівної палички зробити наш український світ кращим. Так, щось схоже
на дитячі рожеві мрії, але з дорослим розумінням необхідності терміново
щось змінювати, створювати безпечне, морально-духовне життя. Найперше, за що б я взялась, маючи таку можливість, це зробити Україну справді
українською! І почала б я з мови. Бо мова – це не просто літери, які складаються в слова. Це не просто слова, що складаються в речення. Це те,
що дає змогу людям порозумітися, виразити їхній внутрішній світ фарбами
слова і поєднати їх. Як писав Іван Огієнко: “Мова – це серце народу”. І це
справді так, мова – пульс життя українців. Це наша сила і наша єдність.
Шкода, що не всі це розуміють…
Михайло Грушевський у своїй книжці “Про українську мову і українську
школу” сміливо говорив про те, що “заборони треба зняти і дати українцям
повну свободу і спроможність розвивати своє письменство, науку і штуку
(мистецтво), своє життя громадське. Треба горнутися до свого українського, заохочувати до нього, розширювати його всякими способами”. Колись ці
слова були сповнені шаленої ідеї української незалежності, що пророкувало
квітучий розвиток мови, культури і нації. Неймовірно актуальними вони є
і сьогодні з огляду на мовну суспільно-політичну ситуацію, що склалась в
Україні під російським ворожим впливом.
Нещодавно прочитала книжку Ліни Костенко “Записки українського
самашедшого”, де головний герой сміливо та правдиво говорить про різні
проблеми та “пікантні” ситуації, що відбувались в Україні, в тім числі про
мову: “У всіх країнах мови як мови, інструмент спілкування, у нас це фактор
відчуження. Глуха ворожість оточує нашу мову, навіть тепер, у нашій власній
державі. Ми вже як нацменшина…”. Такою, за спостереженнями Ліни Костенко, була мовна ситуація ще в 2001 р., подібною вона є і зараз. “Людина
розмовляє рідною мовою, а на неї озираються”. І це, на превеликий жаль,
правда. Коли я приїжджаю додому в рідний Хмельницький і зустрічаюсь з
друзями та знайомими, яких давно не бачила, – всі дивуються моїй укра-
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їнській мові. Деякі говорять, що я “заразилась” львівським акцентом. Мені
вже набридло пояснювати, що я спілкуюсь справжньою українською мовою,
а “акцентом”, точніше сказати, жахливим суржиком, говорять вони. Просто
стає соромно за таке недбале ставлення до мови.
У книжці “Украдене ім’я: Чому русини стали українцями” Євген Наконечний наголосив, що “назва народу, його ім’я, або інакше – етнонім, є для
кожного народу особливим і священним. Як це не парадоксально, але без
етноніма народ існувати не може, власне кажучи, без етноніма його просто
нема, як нема людини без імені”. А народу немає без рідної мови. Я вважаю,
що саме мова є зовнішнім символом внутрішньої єдності народу, психологічними засадами його безпеки. Цей символ ми втрачаємо. Адже італійці
не можуть бути італійцями без рідної мови, так само, як і англійці, китайці,
поляки… А українці, виявляється, можуть?! Відома приказка, що скільки мов
ти знаєш – стільки разів ти людина. Але ти перестаєш бути людиною, якщо
не знаєш своєї рідної мови, цураєшся розмовляти нею. Вбиваючи коріння
рідної мови – ми нищимо себе як націю. Адже справді, за словами Івана
Огієнка, “гине мова – гине народ”. З таким ставленням до рідної мови, як
сьогодні, не дивно, як що скоро справжні українці просто зникнуть. Загинуть у своїй свідомості як окрема нація, ставши російським клоном. Хоча це
здивує не багатьох при такій активній неприхованій російськомовній політиці
президента, міністра освіти і науки, молоді та спорту Табачника...
Ми, молоді, свідомі і небайдужі, не повинні допустити цього! Найголовнішим рідномовним обов’язком українця є розвиток та збереження рідного
слова, своєї цілющої величної мови, що передавалась з покоління в покоління
милозвучними піснями, шедевральними текстами українських письменників,
ніжними колисковими… Ми повинні стояти на сторожі національної мови,
піклуватись про те, щоб українське слово не зникло разом з нашим українським народом, або ще гірше – щоб ми не стали російським народом. Не
за це боролись наші пращури, не за це гинули українські герої…
Ліна Костенко з болем у серці написала: “Мабуть, чогось такого подіб
ного в цілому світі немає. Мова солов’їна, а тьохкають чортзна-що. Важко
належати до такого народу”. Справді важко. Але можна і треба спробувати
змінити ситуацію. “Історичний час вимагає від кожного з нас, незалежно від
національності, зайняти чітку, однозначну, безкомпромісну позицію щодо національно-державних інтересів”, – наголошує професор В. Лизанчук. Досить
почуватись не своїми у своїй державі! Досить боятись говорити рідною мовою!
“Національне ім’я є голосом предків, яким вони промовляють до нащадків і поколінь, виховують у них історичну пам’ять і самоповагу, в’яжуть
їх у національну суспільність, яка стає внутрішньою і зовнішньою силою і
творить свою історію й культуру, чим тільки й може викликати зацікавлення
собою й повагу до себе”. Спираючись на ці слова Євгена Наконечного, згадаймо ж, що ми українці! Що ми маємо рідну, неповторну і таку прекрасну
українську мову! Годі викорінювати рідну мову, досить вводити двомовність,
досить дозволяти різним Азаровим знущатись з вікового надбання, за яке
наші предки проливали кров…
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Українська мова має право на життя! Без неї український народ перестане існувати. І тоді вже буде пізно про щось говорити. Наразі головна проблема нашого народу в тому, що дехто з нас самих вважає Україну частиною
Росії. А ми вже давно самостійні (чи, принаймні, нам так здається) і впевнено
взяли прямий курс на європейську інтеграцію та прагнемо долучитись до
нових стандартів життя. Але цього всього не досягти без усвідомлення своєї
національності, визнання рідної мови та рідної української культури. Як вважає Іван Дзюба, в цьому випадку варто звернутись до культурології: “Нині
культурологія прагне дати відповідь на питання, які виникають з очевидної
кризи світу людини, втрати смисложиттєвих орієнтирів, інструменталізації
людського розвитку. Саме культурологія може і повинна дати розуміння зміни
життя, зміни образу нації не як втрати себе, а як розвитку”.
Не знаю, що саме зможе врятувати український народ і українську мову,
але твердо переконана, що треба боротись за свою Україну, адже вона
ще не вмерла. Так само потрібно рятувати рідну мову, яка вже “перебуває
в комі”. Тільки ми, свідомі українці, зможемо врятувати її і весь наш народ єдністю та українськомовним еліксиром життя. Адже саме наша рідна
українська мова є основою безпеки нашої нації, нашої держави. Падіння
цього величного муру призведе до загибелі нашої нації. А такого не повинно статись за жодних умов…
Юлія Фоміних

Не проміняв каземат на теплу перину і солодке життя
Без мови немає народу, мова – то серце народу. За таким принципом
повинна жити кожна людина на цій планеті, що намагаюсь робити і я. Для
мене українська мова – це не лише передавання словом своїх думок, а щось
більше – наднебесне. Ніщо не заспокоює так нервові клітини, як це робить
рідна пісня, адже саме вона побудована на мові наших предків, які передавали її мелодійність від покоління до покоління, що повинні робити ми тепер.
Однак на двадцятому році незалежності України наша держава розділена на два табори. Перший – українськомовний: багатий на історію, культуру, пісні, традиції, звичаї, обряди… Я гордий, що живу саме у ньому, бо
прагну, аби моя рідна мова була єдиною у тій крайні, де я живу з дня свого
народження. Другий – російськомовний, з дещо іншою сторінкою історії.
У цьому середовищі чимало етнічних українців втрачають національну сутність. Цьому сприяють урядники різних рівнів, чужомовні депутати і навіть
Президент В. Янукович. З цим потрібно боротись, адже українська мова
втрачає свій державний статус.
Століттями українці воювали з агресивними сусідами – поляками, татарами, турками, москалями – і не відмовлялися від мови дідів та прадідів
своїх. Не казали, що немає різниці, якою мовою говорити, йшли на смерть
задля неї та задля нас із вами – їхніх невдячних нащадків, що тепер цураються і мови, і віри, і звичаїв своїх славних предків.
Чужинці створили в Україні потворну систему виховання – виховання
з дітей справжніх яничарів, моральних калік, ворогів своєї нації, бездум-
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них виконавців чужої волі. Найстрашніше, що та система досі працює й
досі калічить дитячі душі з раннього дитинства. Найпотужніші осередки
російщення – дитячі ясла, садки, сиротинці та школи. Також варто зазначити, що від позиції батьків залежить майбутнє їхніх дітей. Найголовніше
в нашому житті – виховати справжню людину, справжніх українців зі своїх
дітей – гордих, мислячих, свідомих членів нації.
На жаль, у багатьох школах викладання української мови впродовж
багатьох років було організоване в такий спосіб, щоб викликати відразу до
цього предмета. Не формували національну гідність і національне почуття,
не давали елементарного усвідомлення своєї національної належності та
пов’язаних з цим обов’язків, не забезпечували мінімального знання правдивої історії рідного народу та рідної культури. Натомість, прищеплювали
дітям комплекс меншовартості, зневагу до всього українського, рідного.
Діти, виховані в таких школах, ставши дорослими, не виявляють уміння
логічно, самостійно мислити, цураються рідної мови, свого народу та його
культурних цінностей, не мають почуття власної та національної гідності і
не стають особистостями.
Найцінніший ґрунт для реалізації національної ідеї, духовного виховання,
вироблення сильного характеру, справжнього патріота і людини – то рідна
мова. Не дозволяймо закривати школи з українською мовою викладання,
не робімо зі своїх дітей безбатченків, будьмо наполегливими і принциповими, виховуймо своїх дітей справжніми патріотами. Станьмо для своїх дітей
гідним прикладом українськості. Згадаймо Тараса Григоровича Шевченка:
Люде, люде!
За шмат гнилої ковбаси
У вас хоч матір попроси,
То оддасте.

Хіба це не про нас? Хіба ж не проміняли тисячі чи навіть мільйони українців свою мову, свою культуру, віру свою на гнилу ковбасу, аби догодити
злим ворогам Батьківщини. Хіба не загорілися вони любов’ю до чужої
культури і мови чужої, і чужого батога, хіба не стали злими яничарами, що
нищать свою матір–Україну? Хіба це не про них сказав великий Кобзар:
Славних прадідів великих
Правнуки погані!

Боже, дякую тобі, що ще не всі “заснули, мов свині у калюжі”, що ще
є вірні сини Вітчизни, які не проміняють Україну, її мову і заповіти славних
прадідів своїх на чужу мову і пісню чужу, як не проміняв Тарас свій каземат
на теплу перину й солодке життя...
Олег Чунис
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Осмислення студентських роздумів – ще одне підтвердження необхідності найневідкладніше розробити і втілювати в життя засади гуманітарної та інформаційної політики на основі нової соціогуманістичної
парадигми, що комплексно враховує правдиве історичне минуле, сучасний суспільно-політичний стан в Україні та світі, чітко окреслює
національний розвиток у майбутньому.
Засоби масової інформації мають потужно сприяти, щоби громадяни
добре знали: з княжих часів до сьогодні в Україні розвивається єдиний руський етнос, який з пізнього середньовіччя відомий під назвою
українців. Слово “Україна” вперше зафіксоване в літописі стосовно
Переяславської землі в 1187 р. від Різдва Христового. Через два роки
цю назву застосовано до Галицького Пониззя (межиріччя Дністра і
Південного Бугу). У 1213 р. літописець називає Україною Холмщину і
Підлісся (тепер Підляшшя у Польщі). У татарському літописі згадано
український край у 1240 р., а Галицько-Волинський літопис вживає цю
назву в тексті, де йдеться про Льва Даниловича, який “захотів частини
в землі Лядській – города на Вкраїні” (очевидно, в Люблінській землі).
Територія, яка стала потім етнічним ядром, де сформувався московський (російський) народ, спершу була землею угро-фінських (чудських)
племен. Згодом ці племена зникли у процесі слов'янізації. Численні
свідчення літописів доводять, що ні Новгородська земля, ні Смоленська,
ні Суздальська (Залісся) до XIII ст. Руссю не називалися. Видатний історик В. Ключевський так охарактеризував етнічну своєрідність Залісся:
“Це була країна, яка лежала поза старою, корінною Руссю і в XI ст.
була скорше чужорідною, ніж руською країною”.
Не поділяв царистського поняття “триединой Руси” академік В. Покровський. “Він борониться від усякого зв'язку з Україною (Києвом) і
взагалі Європою, – зазначав Ю. Липа. – Він гордий з історії своїх москалів, він вихваляє їх вищість над Європою, бо Москва (він блискуче це довів) у своїй політиці, організації й тенденціях є спадкоємницею Золотої
Орди, улусу потужних монголів над Волгою. Це прообраз і праджерело
її розмаху, і до того праджерела провадить правильно зрозуміла історія
Росії. Дуже багато в цьому допоміг Покровському розвій археології,
синтетичної і дослідної (напр., розкопи Баллодом руїн столиці Золотої
Орди). Вона дала виразну органічну, духовну традицію Московщини”1.
Заслуговують на серйозну увагу думки Емілії Ільїної, яка з болем
у серці написала 1987 р.: “Ми, росіяни, російська імперська сила, приєднали Україну, і ось уже четверте століття цупко тримаємося за неї,
випомповуючи з неї всі національні цінності українського народу. Розграбували українську історію, витоптали, перетворили її в пустелю. Та
1

Липа Ю. Призначення України / Ю. Липа. – Львів, 1992. – С. 30.
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одночасно спустошили й свою власну історію. Якщо б Карамзін почав
шукати історичні документи, що стосуються нашої історії до XIV�����
��������
століття, то скільки б він і його послідовники могли б знайти й зберегти
їх у своїх записах. Однак ми цікавились Київською Руссю...
Чомусь російським історикам більше цікава історія українського
народу, і вони “привносять” ці чужі сторінки в історію російського народу. ..Чи задумуються російські вчені над російською історією: а що
ж було в нас до XIV століття? Архітектура була – церкви і живопис
були, є ікони, фрески. А література, літопис? А життя народу? Де наша
історія до ХІV століття? Невже ж і далі нам рахувати існування нашого
народу з Урарту на озері Ван, потім – Київська Русь, потім – Велике
Князівство Литовське, а тільки тоді – Московське царство? Якщо у нас
до ХIV століття не було ні історії, ні літератури – то не так страшно,
ми ж бо за XVII, XVIII, XIX століття стільки всього придбали, так
розбагатіли на історію, літературу! Навіщо ж присвоювати чуже?
Олег, Ігор, Ольга, Володимир, Ярослав Мудрий, Мономах, “Повість
временних літ”, Нестор, Київська Русь, Київ – усе це належить
Україні. Добровільно відмовитись від цих скарбів, пограбованих нашою розбійницькою російською силою, – наш обов'язок”.1
Нині вже є можливість розгорнути також книжки М. Грушевського, Д. Дорошенка, Д. Багалія, Д. Яворницького, І. Огієнка,
І. Крип'якевича, М. Аркаса, П. Голубенка, Н. Полонської-Василенко,
М. Брайчевського, І. Лисяка-Рудницького, Ю. Липи, Є. Наконечного,
Г. Півторака та багатьох інших учених, які обґрунтовано доводять,
що період Київської держави перейшов не у володимиро-московський,
а в галицько-волинський (ХІІІ ст.), потім – у литовсько-польський
(XIV–XVI ст.). “Київське правительство пересадило в великоруські
землі форми суспільно-політичного устрою, право, культуру, вироблені
історичним життям Києва, але на сій підставі ще не можна включати Київської держави в історію великоруської народності, – писав
М. Грушевський. – Етнографічна й історична близькість народности
української до великоруської не повинна служити причиною до їх
перемішувань, – вони жили своїм життям поза своїми історичними
стичностями і стрічами2. Отже, окремішність українців є наскрізною
ідеєю багатьох етно-генетичних теорій – від Грушевського до сучасних.
Український історик Я. Дашкевич обґрунтував теорію незалежного
розвитку окремих східнослов'янських народів.
1
Ільїна Е. Читаючи “Влесову Книгу” / Е. Ільїна // Літературна Україна. – 1990.
– 27 верес.
2
Грушевський М. Звичайна схема “русской” історії й права раціонального укладу
історії східного слов’янства / М. Грушевський // Літературна Україна. – 1991. – 30 трав.
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Офіційна радянська історіографія, продовжуючи традиції російської
імперської історичної науки, вперто заперечувала право українців розглядати Київську Русь як перший етап державного бутя українського народу. Зрозуміло чому. Положення, що Русь, Київська Русь є найдавнішою
стадією розвитку московської, а потім російської держави, було і є нині
головним ідеологічним виправданням експансії Московської імперії на
землі України, Білорусі, Східної Балтії. Упродовж майже 500 років
московські правителі заявляли свої династичні права на землі нібито
найдавнішої російської держави – Київської Русі – й наполегливо добивалися виконання цього права шляхом агресії на землі західних
сусідів. Щоб не визнати Русі, Київської Русі праукраїнською державою, офіційна радянська наука висунула концепцію давньоруської
народності, яка нібито лише у ХІІІ ст. під ударами татар розпалась на
українську, російську та білоруську гілки. Цей лженауковий постулат
підтримував нині О. Свистунов, який вважає, що українці, росіяни,
білоруси “составляют многомиллионный единый народ”. Тому, мовляв,
одним із головних програмних принципів “Русского блока” є “присоединение Украины к Союзу России и Белоруссии, восстановление
и укрепление единого экономического, информационного и культурного пространства”. Кримський журналіст М. Бахарєв тішився, що у
Державній Думі Росії розробляють законопроект “о русском народе –
едином народе, волею обстоятельств оказавшемся разъединенным. С его
принятием у России появится соответствующая законодательная база
не только для более эффективной защиты своих соотечественников, но
и для постановки вопроса о воссоединении единого русского народа”.
Мабуть, конкретніше, прозоріше, не можна пояснити, розтлумачити
антиукраїнську, промосковську позицію М. Бахарєва, як це він зробив
сам, запевнивши: “Мы обязательно вернемся к тебе, Россия. И вернемся
не одни. Вместе с нами вернутся твои исконные земли, населенные не
только русскими, но и людьми других национальностей…”. Щоправда,
технології остаточного припасування оновленого московського “братерського” ярма на українську шию М. Бахарєв не розкривав. Проте
нині стало очевидним, що такі журналісти і політики, як М. Бахарєв,
О. Свистунов готували, морально-психологічний ґрунт для путінської
антиукраїнської агресії.
Під гаслами прав людини “московські “реєстрові” українофоби”
розгорнули в Україні і поза її межами шалену антиукраїнську
вакханалію. Ратуючи за свободу слова і права людини, вони цинічно
розтоптують природні права української титульної нації в Україні на
українську мову, духовну культуру, на національне життєве середовище, всілякими способами перешкоджали, гальмували повернення
українців до національного “Я”. Створилася ситуація, що в Україні
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тепер найбільш упослідженою частиною громадянства, яка потребує
захисту, є українськомовні українці. Однак цього не розумів, чи не
хотів розуміти, або, навпаки, – дуже добре розумів промосковський
віце-прем'єр-міністр Дмитро Табачник, який національно свідому
українську інтелігенцію називав “вузьким прошарком”, задля якого “не
можна вести культурну політику”. Для Дмитра Табачника національна
духовність українців – це “націонал-інквізиція”.
Наголосимо, що патріотизм і націоналізм – поняття взаємозалежні:
високий дух націоналізму випливає зі справжнього патріотизму, щирий патріотизм живиться гуманістичним націоналізмом. Патріотизм і
націоналізм – єдиний духовний, морально-психологічний стан людини:
українця, єврея, німця, поляка, француза, японця, адже “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 хоробливий сентименталізм фантастів, що раді би широкими “вселюдськими” фразами покрити своє духове відчуження від
рідної нації”1.
Людське суспільство завжди мало і має національну структуру.
Нація – категорія природна і вічна. Природним є прагнення кожного народу мати свою державу, бо лише за цієї умови можливий продуктивний розвиток національного життя. “Пізнаючи інші нації, їх
взаємовідносини, народ, як соціальна спільнота, підходить до пізнання
себе як спільноти, може зіставити пізнання особливостей інших
народів зі своєю самобутністю, яка є своєрідним психологічним джерелом формування патріотично-національних почуттів, переконань”2.
У праці “Український націоналізм” Степан Ленкавський характеризує
патріотизм, націоналізм і шовінізм:
“а) патріотизм – це підсвідоме почуття любови до всього, що рідне
й нам близьке. Патріотизм може мати вужчі рамки (локальний)
і ширші (народний). Локальний патріотизм – це прив’язаність
і любов до нашого найближчого оточення, до родини, хати,
родинної місцевості тощо. Народний патріотизм – це почуття
любови до свого народу й охота йому допомагати;
б) націоналізм – це активна любов до Батьківщини. Це вияв не
тільки охоти допомогти Батьківщині, але й чин. Практичне
реалізування хотінь нації вийти на вищий щабель її розвитку.
Націоналізм – вищий щабель патріотизму;
1
Франко І. Поза межами можливого / Іван Франко. Зібр. тв. : У 50 т. / Іван Франко. – К.: Вид-во “Наукова думка”, 1986. – Т. 45. – С. 284.
2
Білоус О.М. Регіональне телебачення України в контексті національно-патріотичного виховання дітей: концепція, принципи, тематика: дис. на здобуття наукового
ступеня канд. наук із соц. комунікацій: 27. 00. 04 / О. М. Білоус. – Львів, 2012. – С. 25.
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в) шовінізм – це сліпа, пристрасна любов до свого рідного й ненависть до всього чужого. Це крайня межа невідомо-чуттєвої
патріотичної настанови”1.
Слово “шовінізм” (франц. chauvinism chauvin) – войовничий. Походить від прізвища солдата наполеонівської армії Н. Шовена, який
став відомий своїм людиноненависницьким ставленням до арабського
населення під час єгипетського походу в 1798–1801 роках. Тому в
політології терміном “шовінізм” позначають ідеологію і політику, що
проповідує національну винятковість певної нації, розпалює ненависть і
національну ворожнечу. Крайнім проявом шовінізму є фашизм, нацизм,
рашизм (російський фашизм), оскільки фашизм, нацизм, рашизм – це
ідеологія і політика войовничого шовінізму та расизму.
Московсько-царські займанці і московсько-комуністичні інтер
націоналісти-посіпаки жорстоко знищували цвіт української нації. Вони
розірвали зв’язок поколінь, спадкоємність і цілісність національного
історичного процесу. Задум московських колонізаторів, як не прикро,
увінчався успіхом – антиукраїнство стало справою рук самих українців,
перетворених у “русскоязычное население”, “русскоязычных” посадовцівмалоросів з хахлуйською психологією, які запопадливо допомагають
імперській Москві влазити в душу українців, нівечити її. Усіма способами, передусім за допомогою мас-медіа, намагаються привчати українців
дивитися на світ, на себе і на свій народ, на українську історію через московську призму, прагнуть сформувати в українців, передусім, у молоді,
психологію духовного рабства московської думки, московської культури.
“Результат можна побачити просто зараз на сході України. І тут Донецьк, Слов’янськ, Краматорськ – є тим, як насправді виглядає країна
без націоналізму: корумпована, анархічна, переповнена злочинцямирантьє і найманцями. Здебільшого, це люди в масках, які атакували
українські державні інститути під керівництвом російських спецназівців, це – не націоналісти; це люди, які виконуватимуть вказівки
будь-якої політичної сили, яка платить більше або обіцяє найбільше”2,
– написала Енн Аппелбаум – автор книжки “Залізна завіса: Знищення
Східної Європи, 1944–1956 і ГУЛАГ: історія”. Вона, до речі, зазначила, що “у США ми не любимо слово “націоналізм” і тому лицемірно
називаємо це по-іншому: наприклад, “американська винятковість” або
“віра в американську велич”. Ми також сперечаємося з цього приводу,
наче це щось раціональне. Мітт Ромні написав книжку, яка пропагує
1
Ленкавський С. Український націоналізм. Твори / С. Ленкавський. – Івано-Франківськ: Лілея, 2002. – Т. 1 ; за ред. О. Сича. – С. 50.
2
Аппелбаум Енн. Націоналізм – саме те, що потрібно Україні / Енн Аппелбаум
// День. – 2014. – 15 трав.
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“необхідність американської величі” – замість того, щоб визнати, що націоналізм принципово є емоційним. Ви не можете пропагувати “необхідність” націоналізму; ви можете тільки прищепити його, навчити цього
дітей, культивувати його на публічних заходах. Якщо цього досягнете,
то націоналізм може надихнути вас так, що ви будете намагатися поліпшити вашу країну, допомогти їй досягти іміджу, якого ви прагнете.
Українці потребують більше подібного натхнення, більше моментів,
як напередодні минулого Нового року, коли понад 100 тис. українців
співали національний гімн опівночі на Майдані. Гасло: “Слава Україні! –
Героям Слава!” було гаслом суперечливої Української Повстанської
Армії, але вони набули нового контексту. Українці повинні перевести
ці емоції в закони, установи, пристойну судову систему і міліцейські
навчальні академії. Якщо цього не зроблять, то їхня країна знову припинить своє існування”1.
Володимир Монастирський наголошує, що по-справжньому ефективним способом оздоровлення української нації є різке підвищення
її природного імунітету, для чого “необхідно якнайшвидше повернути
українців у стан їхнього власного політичного, економічного, культурного та духовного націоналізму”2. Потужною складовою системи
формування націоналізму як філософії, ідеології та політичного руху3,
є засоби масової комунікації – основа національного інформаційного
простору. Погоджуючись з дефініціями поняття “інформаційний простір”, які подано на початку розділу, наводимо своє визначення.
Отже, у контексті історичних та нинішніх зовнішніх і внутрішніх
суспільно-політичних реалій український національний інформаційний простір – це сукупність, система засобів виробництва і поширення інформаційної, інтелектуальної, естетичної продукції, творці якої
сповідують україноцентризм, який охоплює національну свідомість,
державницьке мислення, глибоку моральність і духовність, патріотизм
і громадянську мужність, необхідність розглядати всі важливі події в
Україні та світі крізь призму національних інтересів України, загальнолюдських ідеалів і дає обґрунтовану відсіч чужоземній агресивній
інформаційній експансії.
Ці морально-духовні засади формування національного інформаційного простору в Україні визначають мету, зміст і характер функціонуАппелбаум Енн. Націоналізм – саме те, що потрібно Україні / Енн Аппелбаум
// День. – 2014. – 15 трав.
2
Монастирський В. Націоналізм: чим він є – злом чи добром? / В. Монастирський
// День. – 2011. – 15–16 квіт.
3
Монастирський В. Націоналізм: чим він є, або Чому українцям конче потрібно
бути націоналістами: короткий посібник з лікбезу для української еліти і не тільки /
В. Монастирський. – Львів: Каменяр, 2012. – С. 14.
1
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вання ЗМІ, методи і форми подачі високоякісних, конкурентоспроможних журналістських матеріалів відповідно до чинного законодавства
України, міжнародних правових норм, принципів і функцій діяльності
засобів масової комунікації.
На наш погляд, ця дефініція враховує психологічні аспекти інформаційної безпеки України сучасну модель інформаційної політики, яку
запропонували Богдан Червак та Ігор Радзієвський. Ця модель повинна
ґрунтуватися на таких принципах: пріоритет національних інтересів
України; розширення та захист інформаційного простору країни та регіонів; протекціонізм національному інформаційному продукту; єдність
та координація дій центральних і місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування1.
До ключових завдань політики, реалізація якої зміцнюватиме національну безпеку України, належать такі:
а) розвій національного інформаційного простору, який зміцнюватиме цілісність України на ґрунті регіональних, всеукраїнських
і загальнолюдських цінностей;
б) збереження і розвиток української мови, національної та культурної самобутності, звичаїв і традицій народу;
в) формування й утвердження української національної ідентичності, яка є найпотужнішим морально-психологічним підґрунтям,
фундаментом розвитку і зміцнення української України;
г) повернення до національної гідності через правдиву історію, на
основі якої формується історична свідомість народу у визначенні
його майбутнього;
ґ) просування інтересів України у Європі й світі, утвердження її
позитивного образу;
д) забезпечення інформаційного суверенітету України, з визначенням інформаційно-частотного ресурсу держави на законодавчому рівні як національного феномену на однму рівні з надрами,
землею, повітрям, водою.

Запитання для самоконтролю
1.
2.

Дайте визначення поняття “національна безпека”.
Як ви вважаєте, чому інформаційний простір значною мірою визначає і формує
українську ідентичність?

1
Червак Б. Глухий кут інформаційної політики / Б. Червак, І. Радзієвський //
Українське Слово. – 2009. – 8–14 квіт.
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3.
4.

Чому національна культура є також загальноцивілізаційним феноменом?
Що є спільного і відмінного у дефініціях “інформаційний простір”, які сформулювали В. Здоровега, Б. Потятиник, М. Нагорняк, А. Чічановський, В. Шкляр,
В. Карпенко, І. Крупський, А. Чічановський, О. Старіш?
5. Окресліть змістове наповнення поняття “національний інформаційний простір”,
яке сформулював В. Лизанчук.
6. Назвіть рекомендації академіка І. Дзюби, на яких може ґрунтуватися формування
українського національного інформаційного простору.
7. Схарактеризуйте агресивно-руйнівний інформаційний наступ комуністичного
режиму на природні, національно-гуманістичні засади українців.
8. Назвіть зовнішні й внутрішні форми російської інформаційної агресії в Україні.
9. Яке змістове наповнення вислову “зачистка інформаційного простору від україн
ського національно-інтелектуального продукту”?
10. Чому в попередні роки український медіаресурс не став повновартісним інструментом державотворення?
11. Схарактеризуйте рекомендовану сучасну модель інформаційної політики в
Україні.
12. Які ключові завдання політики, від реалізації яких буде зміцнюватися інформаційна безпека України.

Завдання для самостійної роботи



Проаналізувати й осмислити сучасний стан інформаційної безпеки України та
підготувати рекомендації щодо формування українського національного інформаційного простору.
За проаналізованими газетно-журнальними матеріалами, теле- і радіопередачами написати огляд про форми російської інформаційної агресії в Україні та
висловити свої міркування стосовно подолання російської експансії.
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ПІСЛЯМОВА

Н

инішня складна суспільно-політична ситуація в Україні та світі (російська антиукраїнська інформаційна та військова агресії) безпосередньо впливають на формування нового покоління працівників
засобів масової інформації. Їхнє покликання – оперативно й усебічно на засадах Правди висвітлювати події суспільно-політичного, соціально-економічного, духовно-культурного життя з метою створення
оптимістично-критичної, усвідомлено позитивної, творчо наснаженої
індивідуальної, громадської думки та громадянської позиції, завдяки
яким утверджується ідеологія, політика і практика суспільного розвитку, українського державного будівництва.
Новітні умови спонукають удосконалювати, поглиблювати, урізноманітнювати професійну підготовку журналістів, які мають володіти
знаннями не лише про класичні методи творчої роботи, а й досконало
вміти користуватися мультимедійними засобами роботи з інформацією
для підвищення оперативності і якості функціонування газетно-журнального видання, теле- і радіоорганізації, інтернету. Адже кардинальні
зрушення в технічному забезпеченні комунікаційного процесу призводять до появи нових засобів масової комунікації. Кожний новий засіб
масової інформації не відкидає попередній, а диференціює їхнє призначення, способи виготовлення, поширення та розподіл інформації.
У цьому контексті визначальною є психологічна готовність журналістів та інших працівників ЗМІ для роботи в нинішніх умовах творення української України, відродження правдивої історичної пам’яті,
утвердження національної свідомості, української мови й культури,
морально-духовних громадянських і загальнолюдських цінностей. На
жаль, чимало працівників ЗМК не вміють (або не здатні!) принципово,
правдиво осмислювати новітні проблеми українського державотворення, не можуть професійно працювати в умовах боротьби за демократію
і верховенство права. Вони однобічно і суб’єктивно, виходячи зі свого
замшілого політично-ідеологічного світобачення, висвітлюють факти,
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події, явища, викривляючи їх, забруднюючи у такий спосіб український
інформаційний простір, обдурюючи людей і самих себе.
До того ж, чимало працівників газет, теле- і радіоорганізацій не
має професійної освіти, належного досвіду журналістської, редакційної роботи, не володіє літературною українською мовою. Відбувається
зниження загальної (інтелектуальної), конкретної і психологічної підготовки, мовної культури, порушення граматичних і лексичних норм,
які забезпечують правильність, точність, образність і художню цінність
мови. Багато радіо- і телепрограм насичені жаргонними і вульгарними
словами, культивують суржик, “годують дітей”, підлітків, юнацтво і молодь, усіх нас, спримітизованими витворами різних сурогатів, видаючи
їх за модерне мистецтво, пропагують “естетику зла”, денаціоналізують
українців. Псевдобізнесова, псевдоринкова політика, в якій застрягло
чимало ЗМІ, аж ніяк не допомагає утвердженню високих духовних і
моральних засад, українських національних ідеалів.
Професійне поєднання змістовної тематики з комплексом мовновиражальних і мовно-зображальних засобів, які втілюються у різні
жанри і форми журналістських матеріалів, є визначальними психологопедагогічними умовами ефективного впливу преси, радіо, телебачення,
інтернету на формування у реципієнтів високих духовних і національно-патріотичних переконань.
Сучасна медіаіндустрія потребує симбіозу традиційних знань у галузі
журналістики з новими технологічними інструментами і технологіями,
що даватиме ринку універсальних журналістів, орієнтованих на комплексний підхід у роботі з інформацією в конвергентних редакціях, які
здатні одночасно працювати з текстом, фото-, аудіо-, відеоматеріалом,
створювати графіку, писати блоги, працювати в мережі й вільно орієнтуватися у виборі оптимальної медійної платформи для поширення
змістовного, цікавого, актуального контенту.
Цей підручник відкриває вікно для досягнення педагогічної мети.
Він сприятиме формуванню професійних, моральних, національно-духовних якостей журналістів, навчання яких повинно ґрунтується на українськоцентричному психологічному потенціалі, глибокому теоретичному
і практичному опануванні фахом. На наш погляд, такі методичні передумови підготовки журналістів закладені в цьому підручнику. Зрозуміло, що можуть виникати дискусійні думки у тих, хто користується
ним. Однак сподіваюся на сприйняття дидактичного задуму і побудови,
адже це – перший такий підручник в Україні. Водночас буду вдячний
кожному за критичні зауваження, доброзичливі пропозиції і побажання
щодо майбутнього удосконалення підручника “Психологія мас-медіа”.
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Історична правда
Розвиток сучасних мас-медіа почався з винаходу друкарського верстата з
рухливими буквами Йоганном Гутенбергом у Майнці 1445 р. Ця технологія
вперше дала змогу недорого виробляти книжки. У 1500 р. власні друкарні
були вже у 236 європейських містах.
Донедавна офіційно вважалося, що книгодрукування в Україні започаткував Іван Федоров, який раніше жив і працював у Москві. Разом з білорусом
Мстиславцем 1564 р. він видав у Москві “Апостол”, але Московщина в ті часи
була настільки темною, що після виходу третьої книжки натовп напав і 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. Рятуючись від небезпеки, І. Федоров тоді втік разом із Мстиславцем до Білорусі,
а потім переїхав в Україну до Львова, де створив нову друкарню. У 1574 р.
видав книгу “Апостол”. Цю книгу, за версією радянських учених, називали
першою друкованою книгою в Україні, бо вона вийшла у світ на десять років
пізніше від московського “Апостола”.
Насправді українське друкарство почалося в Україні на 114 років раніше. Першу друкарню у Львові ще в 1460 р. заснував львівський міщанин,
українець Степан Дропан. Зіставмо цифри 1445 р., коли винайшов друкарський верстат Гутенберг, і 1460 р. – заснування друкарні у Львові. Різниця в
15 років. Львівський науковець і дослідник стародруків Орест Мацюк довів,
що саме Степан Дропан був першим засновником української друкарні. Про
це написано у статті Ореста Мацюка “Чи було книгодрукування в Україні до
Івана Федорова?”, у книзі “Початки українського друкарства”, авторами якої
є відомі вчені Яким Запаско, Орест Мацюк і Володимир Стасенко, а також у
публікаціях професора Миколи Тимошика. Зрештою, доказом на користь наукового твердження Ореста Мацюка може служити надгробна плита на могилі
Івана Федорова, прах якого покоїться у Львівському Онуфріївському монастирі.
На ній зафіксовано: “Друкаръ Москвитинъ, который своимъ тщаниємъ друкованиє занедбалое обновилъ, преставился въ Львовъ…” Отже, не започаткував,
а відновив. За радянських часів на той напис заплющували очі. Москва не
хотіла допустити, щоби знали про першість книгодрукування в Україні, тим
паче у Львові. Це питання є принциповим, бо йдеться про історичну правду,
українську національну гідність.
Кілька слів про газети. Перша щоденна газета вийшла у світ 1650 р. у
Ляйпцігу під назвою “Einkommende Zeitungen” (прибуткові газети). У Росії
газета вийшла 1703 р. Першою газетою в Україні, що здебільшого відповідала нинішнім уявленням про періодичне видання, була “Gazette de Leopol”
(“Львівська газета”), яка виходила у Львові 1776 р. французькою мовою.
Згодом друкували газети польською мовою. Російськомовні видання виходили у Харкові: газета “Харьковский еженедельник” (травень 1812 р.),
“Харьковский Демокрит” і “Украинский вестник” видані у січні 1816 р.
Революційні події 1848 р. були передумовою видання у Львові тижневика
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під назвою “Зоря Галицька, письмо часове” (15 травня 1848 р.). Ця газета
була водночас національним та політичним органом Головної Руської Ради.
Перша українська щоденна газета “Діло” вийшла у Львові 14 січня 1880 р.
Останній номер газети – 5 вересня 1939 р.
Нових якостей преса набула завдяки наступним технологічним інноваціям.
У 1811 р. винайдено швидкодрукуючий пристрій, у 1865 р. француз Маріноні
запатентував ротаційну машину, а в 1884 р. американець Мергенталер винайшов набірну машину лінотип. У 1839 р. Дагерр винайшов фотографію. У 1861
Філіпп Рейс придумав щось подібне до телефона – апарат, який давав змогу
передавати сигнали на велику відстань. Перший телефон винайшов шотландець Олександр Грех Белл у 1876 р. У 1877 р. Едісон сконструював грамофон,
а в 1895 р. брати Люм’єр у Парижі і брати Складоновські в Берліні вперше
публічно продемонстрували можливості кінематографа. Перші комікси появилися 1896 р.
За комуністичного режиму в Радянському Союзі визнавали велику роль
у винаході радіо російського вченого О. Попова і зовсім замовчували внесок
у розвиток радіозв’язку італійця Г. Марконі. Насправді вони працювали паралельно. У 1894 р. Г. Марконі вдалося зареєструвати за допомогою антени
сигнали азбуки Морзе, що їх випромінював найпростіший радіопередавач на
відстані в кількасот метрів. Так було доведено, що електромагнітне збурення
хвиль Герца можна зареєструвати у вигляді сигналів. Невизнання з боку італійських властей змусило Марконі емігрувати до Англії, де його гостинно прийняв
королівський міністр пошт. Це міністерство й фінансувало всі подальші дослідження, одразу розпізнавши широкі можливості для його застосування, передусім, у військовому і торговельному флоті. З благословення королеви Англії
у 1896 р. Г. Марконі запатентував своє відкриття, продовжуючи дослідження,
спрямовані на підвищення потужності й надійності прийомопередавачів. Винахідник, якому був притаманний і дух підприємництва, використав економічні
вигоди, закладені в його відкритті, і заснував фірму “Марконі Компані” задля
комерційної експлуатації своїх патентів. Це товариство стало справді першим
транснаціональним утворенням у галузі телекомунікацій.
Російський учений О. Попов у 1895 р. створив придатну для радіозв’язку
апаратуру і 7 травня 1895 р. продемонстрував сеанс передачі сигналів по радіо,
але не запатентував свій винахід, як це зробив Г. Марконі. Однак стверджують,
ніби патент Марконі діяв лише в Англії. У Росії, Франції та Німеччині видати
патент йому відмовили, посилаючись на пріоритетні публікації про систему
бездротової сигналізації О. Попова.
У Франції 1898 р. Ю. Дюкре вдалося встановити зв’язок між Ейфелевою вежею і високим будинком. У Німеччині експерименти завершилися
оформленням низки патентів, що згодом призвело до створення фірми “Телефункен”.
Систематично радіопередачі в Америці та Європі розпочали транслювати
на початку 20-х років ХХ ст. У США, наприклад, перша суспільна радіомовна
станція почала працювати в 1920 р. Головна проблема для комерційно успішного використання радіо полягала в тому, що було незрозуміло, хто повинен
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оплачувати витрати на виробництво програм. У США цю проблему вирішили
так – покривати витрати за кошти від реклами або створювати приватні радіокомпанії. У 1926 р. засновано корпорацію “National Broadcasting Corporation”
(NBC), яка транслювала радіопрограми на територію всієї країни і фінансувала
свою діяльності коштом реклами. У Німеччині регулярне суспільне радіомовлення почало роботу 29 жовтня 1923 р. о 20.00 з твору “Андантино” Крайслера.
Регулярне радіомовлення в Україні започатковано 16 листопада 1924 р.
З малопотужного передавача, сигнал якого виходив уже далеко за межі Харкова, “заговорило” радіо, прозвучав і був прийнятий на відстані у міських
клубах концерт державного музичного квартету імені Вільома. Невдовзі за
цим оркестровим прологом своєрідною музичною прелюдією вийшла в ефір
одна з перших програм, назва якої сповнена глибокої символіки – журнал
“Радіополум’я”, яке 1924 р. спалахнуло світанком сучасного Українського радіо
і виконувало з самого початку подвійну функцію. Воно, з одного боку, несло
справжню культуру в тогочасне суспільство майже суцільної неграмотності,
а з іншого, – уподібнюючись своєрідному полум’ю, спалювало, переплавляло
або вихолощувало українську національну сутність, витворюючи з мільйонів
людей нову історичну спільність – радянський народ, формуючи звичайних
обиватилів космополітичної віри “серпа і молота”.
Звукове кіно виникло 1922 р., а звукове телебачення 1928 р. У Німеччині
перші публічні досліди в галузі телебачення зроблено 1928 р. (Звідси завдяки
винахіднику П. Ніпкову пішло механічне телебачення. Зрештою, німці невдовзі
перейшли на електронний стандарт. Зокрема, 1 травня 1936 р. вони вже вели
пряму трансляцію Олімпійських ігор зі стадіону у Берліні). За Німеччиною
настала черга Англії (1929), згодом – Італії (1930) і Франції (1932). Регулярне
публічне телемовлення найперше почалося в Англії – у 1936 р., навіть раніше,
ніж у США. Проте справжня “телевізійна цивілізація” в Америці, Європі й у
цілому світі настала після Другої світової війни.
В американській енциклопедії можна прочитати, що телебачення в США
винайшов російський емігрант Зворикін. Однак документи свідчать про те,
що одне з найбільших відкриттів ХХ ст. зробив українець Борис Грабовський.
Тому потрібно привернути увагу на нарис провідного наукового співробітника
Інституту фізики НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора В. Шендеровського “Син поета – творець електронного телебачення”, який
вміщений у книзі “Нехай не гасне світ науки” (3 вид. / За ред. Е. Бабчук. –
К. : ВД “Простір”, 2009. – Книга І. – 416 с.).
Василь Шендеровський з’ясував, що “ідею послідовної передачі елементів
зображення запропонували, за свідченнями дослідників, незалежно один від
одного Н. Санлен (Франція), А. ді Пайва (Португалія) і російський вчений
П.І. Бахметьєв. На практиці цю ідею виконав польський інженер П. Ніпков,
який запропонував метод механічного розгортання (диск Ніпкова) і тим самим
започаткував механічне телебачення. Наприкінці ХІХ ст. американець Смітт
відкрив внутрішній фотоефект (1873). Росіянин Столєтов у 1888 р. винайшов
так званий зовнішній фотоефект. Борис Розінг, викладач Петербурзького технологічного інституту, 1907 р. запропонував використати для відтворення зобра-
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жень електронно-променеву трубку. Йому вдалося зробити першу телевізійну
передачу в лабораторних умовах 9 травня 1911 р. Передавалося зображення
решітки чотирьох смуг, розміщених перед об’єктивом передавача. Саме Борис
Розінг отримав перший у світі патент – № 18076 на електронний телевізор.
Передбачаючи велике майбутнє свого винаходу, вчений писав: “Опускаючи
приймальні апарати такого телескопа в глибини океанів, можна буде бачити
життя і скарби, заховані там… Хворий, прикутий до ліжка, буде бачити все,
що відбувається на вулицях, майданах і в театрах…”
Залишилося сконструювати прилад (для передавання також електронним
способом зображення) – передавальну телевізійну трубку, тобто створити такий
собі комплекс, який має сьогодні назву телецентр. Це епохальне відкриття
зробив Борис Грабовський, хоча його ім’я тривалий час було забуте.
Нині уже відомо, що Борис Грабовський навчався у дворічній спецшколі в
Ташкенті. Тут він вступив на підготовчий курс Середньоазійського університету. Водночас, працюючи там лаборантом, виконував дослідженнями з фізики.
Познайомився з професором університету Г. Поповим, а в його науковій бібліотеці – з працями Бориса Розінга в галузі електронної телескопії.
Ідея пересилання зображення на відстань захопила талановитого юнака.
Незабаром він створив катодний комутатор – першооснову передавальної трубки, за який отримав премію. Борис Грабовський передовсім заглибився в суть
механічного способу передачі імпульсів. Повіривши в слова Б. Розінга, який
ще в 1923 р. писав, що “спроба побудови електронних телескопів на основі
простої механіки матеріальних тіл, що дає в звичайних умовах такі прості
і, здавалося б, легко здійснювані розв’язання проблеми, неминуче приречені
на невдачу”, він змушує електронний промінь “зчитувати інформацію”. Результати обнадійливі, але бракує знань. Борис поїхав до Саратова, де жила
його тітка (сестра матері), яка познайомила його з математиком Піскуновим
та фізиком Віктором Поповим, який ще до того ж був пристрасним радіолюбителем. Результатом їхньої співпраці став проект телеустановки. “Проект
заслуговує на те, щоби його теоретичну розробку направити на практичне
дослідження… в Москву або Ленінград”, – такий висновок голови комісії професора Саратовського університету Леонтьєва. Цією справою зацікавилися і
військові відомства, які схвалили цю конструкцію.
Зазначимо, що 8 листопада 1925 р. Борис Грабовський і його колеги зустрілися в Ленінграді з професором Борисом Розінгом на його квартирі, який
довго і зосереджено вивчав пояснювальні записки, схеми і після кількох хвилин
роздумування схвильовано сказав: “Дорогі мої! Чи усвідомлюєте ви самі, до
чого ви додумалися: зробити обидві сторони електронними, що дає ідеальну
синхронізацію! Це – відкриття! Завтра ж подавайте заявку на патент…” Лише
через три роки дослідники отримали патент № 5592, а згодом, згідно з правилом міжнародної конвенції про винаходи, і додатковий патент № 16733. Саме
ці документи і підтверджують пріоритет Бориса Грабовського на першу в світі
цілковито електронну систему телебачення”.
Винахідники назвали свій пристрій телефотом. Як стверджував Борис
Грабовський, можливості застосування “телефота” безмежні.
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“26 липня 1928 року в узбецькій столиці – Ташкенті комісія під керівництвом професора університету Златоврацького приймає експеримент, який
проводить Грабовський і Бєлянський. Сталося чудо: на маленькому екранчику
всі побачили обличчя Бєлянського. Це уперше у світі в природних умовах за
допомогою електронного методу транслювалося рухоме зображення. Газета
“Правда Востока” (№167) у статті “Новий винахід” писала: “Конструкція телефота Грабовського відрізняється багатьма особливостями, які не зустрічаються
в жодному з подібних апаратів, винайдених в інших країнах і у нас, в СРСР”.
Апаратуру перенесли на ташкентські вулиці 4 серпня 1928 р. За 30–40 м.
від передавача стояла камера-приймач. Навіть зацікавлені перехожі могли спостерігати зображення на маленькому екранчику: трамвай, що рухався, обличчя
людей, різні предмети… Так почала діяти перша в світі телевізійна установка,
в якій, за словами Розінга, “вдалося перекласти всю роботу по передаванню
зображення на електроніку”.
Згадаймо ще раз, що ця подія сталася 1928 р., а Зворикін, якому приписують пріоритет, тільки через рік, 1929 р., виготовив кінескоп, 1931 року –
електропроменеву трубку. То ж кому належить першість?..”.
Президент Міжнародної асоціації преси, радіотехніки і електротехніки Євген Айсбері у французькому науково-технічному журналі “Телевізіон” № 157 за
1965 рік писав: “Фактично стовідсоткова телевізійна система, що використовує
трубку з катодними променями, була запропонована ще 1925 р. російськими
винахідниками Б.П. Грабовським, В.І. Поповим, М.Г. Піскуновим… На жаль,
чудовий винахід не був гідно оцінений в роки, коли домінувала механічна
система телебачення…”.
Грабовський Б.П. отримав листа з Державного комітету з радіоелектроніки 23 грудня 1963 р., в якому було зазначено: “Ваш пріоритет на одержання
рухомого зображення за допомогою “апарата для електронної телескопії” незаперечний, а факт видачі патенту юридично скріплює пріоритет за авторами
винаходу”. Згодом спеціалізована міжнародна комісія з ініціативи ЮНЕСКО
дійшла щодо цієї справи незаперечного висновку, яким стверджується “факт
здійснення Б. Грабовським та Бєлянським першого у світі телевізійного пересилання за допомогою електронних телевізійних пристроїв 1928 року…”.
Отже, історія телебачення України розпочалася від 1928 р., коли талановитому фізику-експериментаторові Б. Грабовському, синові видатного українського поета П. Грабовського, вдалося зробити першу в колишньому СРСР і в
світі телевізійну передачу, а 1 лютого 1939 р. розпочато телевізійне мовлення
у Києві. Проте відомий дослідник телебачення України Іван Мащенко у книзі
“Телебачення України” назвав іншу дату, посилаючись на енциклопедичний
словник “Українська Радянська Соціалістина Республіка” (Головна редакція
Української енциклопедії. – К., 1987), де у статті “Телебачення і радіомовлення” повідомлено, що телевізійний передавач у Києві почав працювати 1938 р.
У 1949 р. на Хрещатику розпочалося будівництво телецентру в Києві. Його
здали в експлуатацію 1951 р., а 6 листопада 1951 р. вважають днем повоєнного
відродження телебачення в Києві. Тоді показували художній фільм “Велика
заграва”. Зрозуміло, що в переддень 34-х роковин Великого Жовтня, яким
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присвячене відкриття третьої в СРСР – після Москви й Ленінграда (СанктПетербурга) – і першої в союзних республіках студії телебачення, тільки й міг
бути показаний такий революційний фільм. Також 7 листопада 1951 р. у Києві
була проведена перша в Радянському Союзі позастудійна трансляція – показ
параду і демонстрації, присвячених Жовтневим роковинам.
Друга після Київської – Харківська студія телебачення почала діяти
1 травня 1955 р. У 1956 р. засвітилися голубі екрани в Донецьку та Одесі. Учений З.Є. Дмитровський зазначив, що у 1957 р. стала до ладу Львівська студія
телебачення. На 770-му році існування міста Лева тут, на верхів’ї гори Високого Замку, побудовано телевізійну вежу, а трохи нижче – апаратно-студійний
комплекс Львівського телебачення. У квартирах кількох десятків львівських
сімей 24 грудня 1957 р. уперше засвітився екран телевізора. Цього зимового
вечора з ложі місцевого оперного театру звернулася з привітанням до глядачів
чарівна жінка – перший диктор Львівського телебачення Стефанія Харчук.
Також 30 квітня 1958 р. почала працювати телестудія у Дніпропетровську,
2 липня цього року – в Луганську, а в 1959 р. вийшли в ефір телепередачі у
Сімферополі та Запоріжжі. Зазначимо, що 1 вересня 1961 р. започатковано
регулярні передачі Херсонського телебачення; 1 червня вийшла в ефір перша
передача Сумського телебачення, а 1 жовтня розпочала передачі Чернівецька
студія телебачення. У листопаді 1967 р. запрацювала Закарпатська студія телебачення (м. Ужгород), чим завершився перший етап (1951–1967) створення
програмних телецентрів в Україні. У десяти областях державні студії телебачення було створено лише на початку 90-х років.
У 1965 р. вперше вийшла в ефір загальноукраїнська (загальнореспубліканська) телепрограма, яку підготувала для українського телебачення Харківська
телестудія. Цим започатковано “виходи” регіональних телестудій на Українське
телебачення, хоча провідну роль у ньому й надалі відігравала Київська телестудія. У 1992–1994 роках відкрито державні телестудії у Вінниці, Полтаві,
Тернополі, Хмельницькому, Черкасах, Севастополі та інших містах. “У регіонах України діють 30 державних телерадіомовників, тоді як комерційних у
10 разів більше”1. Проте всі вони є інтегрованими в систему основних інститутів суспільства і взаємодіють з ними, що впливає на прояви ефективності
функціонування регіонального телебачення в кожному з інститутів. Тому важливо, яке слово і зображення заполонюють інформаційний простір України,
яку енергію несе інформація глядачам. Адже “в епоху інформації середовищем
стає сама інформація” (М. Маклюен).

Яковець А. В. Телевізійна журналістика: теорія і практика : посібник /
А. В. Яковець. – [2-ге вид., доповн. і переробл.]. – К. : Вид. дім “Києво-Могилянська
академія”, 2009. – С. 17.
1
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“Слово має визволяти, а не поневолювати”1
Десять принципів наближення журналістики до моралі
Права та обов’язки журналістів визначені законами. Проте правове поле,
в якому вони працюють, не є єдиним важелем, який має скеровувати їхню
поведінку. Нерідко власне сумління журналіста й особистий кодекс етики
можуть зробити більше за будь-який закон для забезпечення того, щоб читачі,
глядачі й слухачі отримали правдиву інформацію.
Мимоволі зринають у пам’яті слова Й.Г. Фіхте про той стан суспільства,
коли всі мають можливість вільно висловлювати свою думку, а як розв’язувати
гострі проблеми – не знають. Цей стан суспільства він назвав “епохою порожньої свободи”. Стурбований нею й академік НАН України Микола Жулинський. За його словами, ми в “своїй державі не формуємо вкрай необхідний
національний гуманітарний простір”.
Ця загроза стосується не лише України. Глобальна культура, що зростає,
вже витворила так звану космополітичну публіку, для якої національні цінності не важать багато. Споживання глобальної культури призводить до національного знівелювання особи та до бездуховності. За цих обставин рішуче
маємо формувати національний гуманітарний простір, наполегливо розробляти
концепції гуманітарного інформаційного суспільства. Про це стверджує й поетеса Ліна Костенко – беззаперечний моральний авторитет.
Для наближення журналістики до моралі необхідний комплексний підхід
до програми дій й розуміння ситуації, яка склалася у взаєминах: ЗМІ – су
спільство, ЗМІ – особистість, ЗМІ – влада, ЗМІ – закон та ЗМІ – мораль. Моя
концепція розроблена з урахуванням культурно-історичної спадщини країни,
усталеної соціальної структури суспільства та основ моралі й етики. Вона,
можливо, наповнить новим змістом роботу журналістів у формуванні національної гуманітарної політики.
Спробую подати принципи наближення моралі в журналістику. З цією
метою означу десять базових засад консолідації нації через етику солідарності,
пошук об’єднуючих цінностей завдяки постійному діалогу в суспільстві.
Перший принцип. Преса має бути культурологічним продуктом. Політикум
успадкував старі традиції щодо трактування засобів масової інформації. ЗМІ
продовжують агітувати й пропагувати, стараються висвітлювати суспільні теми
на злобу дня, нерідко забуваючи про вічне: Бог є Словом, яке дає нам життя.
У модерних суспільствах простежується виразна тенденція до “голого прагматизму”. Інформація стає таким самим товаром, як і все решта. Здебільшого
відбувається вихолощення інтелекту. Національне відродження, що його нині
переживає багато народів, не повинно зводитися до реставрації культурних
надбань попередніх епох. Воно потребує відновлення духовних цінностей і
святинь, збереження їх у сьогоденні. Етичний обов’язок людини – керувати
1
Ровенчак Оксана, член Національної спілки журналістів України / Оксана
Ровенчак // День. – 2008. – 3 жовт.
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своїм життям свідомо й творити добро для нації, для людства. Немає варіантів
розвитку людства поза культурою і релігією.
Другий принцип – це осягання правди. Журналіст відповідальний перед
читачем, слухачем та глядачем. За слово він відповідає перед Богом і собою.
Згадаймо Шевченкове: “Ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою”.
Іван Франко доводив, що правда має виміри релігійні, філософські, наукові,
життєві... Вона – явище не тільки пізнавальне, а передовсім моральне. Повага
до правди – перший обов’язок журналіста. Головне його завдання полягає не у
збиранні інформації, а в поширенні правди, єдиним фільтром якої є сумління.
Цікаві думки з цього приводу висловив французький журналіст Жан Даніель у статті “Фатальність правдоподібності”, надрукованій у газеті Le Nouvel
Observateur 29 липня 2004 р. Він вважає, що сьогодні працівникам преси
шукати правду важче, бо багато правдоподібності, за якою часто прихована
брехня. Все ж правда має перемагати.
Третій принцип. Журналіст повинен розпізнавати добро та зло. Свобода
– це простір, який формується в тісному зв’язку з мірилами добра. Мусимо
остерігатися фарисеїв у білих шатах. Масовість комунікації спричинила те,
що нерідко зло спокушає свідомість людей. Журналіст покликаний рятувати
ошукані душі. Адже друге ім’я правди – добро. “Стань недосяжним для зла”,–
казав український філософ планетарного мислення Григорій Сковорода.
Четвертий принцип. Слово має визволяти, а не поневолювати. Особливо
це актуально в посткомуністичних країнах. Журналістика буде моральною,
якщо її представники дорожитимуть сумлінням. Здеморалізована людина не
може пропагувати моральні цінності. Так само, як видання не може бути моральніше за свого керівника.
П’ятий принцип. Всесвітня практика журналістів виробила низку моральних та етичних засад. Наш брат по перу мусить глибоко вірити в те, про що
пише, усвідомлюючи свою моральну відповідальність за кожне слово, за кожну
думку, за кожне твердження. Маємо сповна використовувати право на відмову
від виконання завдань редакції з підготовки та поширення власної інформації,
якщо її зміст після редакційної правки зазнав значних змін, що суперечить
переконанням або пов’язане з порушенням норм професійної етики.
Шостий принцип. “Говори, коли серце твоє підіймається нетерплячкою
правди й добра”. До цього закликав журналістів Іван Франко. Він писав ці
поетичні рядки, будучи хворим, незадовго до смерті, підсумовуючи свою літературну й громадську діяльність. “Говори, хай слів твоїх розумних жахається
слямазарність, бездарність стара...”. Іван Франко просив не мовчати, “коли,
гордо пишаючись, велегласно брехня гомонить”. Публіцист не чекає, поки ті
чи інші хибні погляди будуть нагромаджуватися, зростати і вводити в оману
читачів. Він вступає в дискусію негайно, як тільки відчує фальш. Саме, так
розмірковував про публіцистику Іван Франко й у відомій своїй статті “Інтереси польського панства і правдянська наївність”.
Сьомий принцип. Журналісти мають бути вільними і відповідальними,
працювати в інтересах відкритого суспільства і розвитку демократії. Демократична держава повинна забезпечити свободу слова і лише тоді вимагати відпо-
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відальності. Свобода слова зазнає утисків влади. Хоча методи трохи інші, але
мета та ж сама – народ не повинен знати всю правду. Засвоєно випробуваний
метод для дозованої свободи слова.
Восьмий принцип. Сенека вважав, що той, хто ображає, завжди гірший
від того, кого він ображає. Журналіст ніколи не повинен дозволяти собі принижувати й ображати людську гідність. Жодні пресові закони не допоможуть,
якщо той, хто пише, не має почуття відповідальності перед власним сумлінням.
Як стверджують психологи, негативні емоції часто спрямовуються каналами
“зміщеної агресії”. Імпульси образи мають здатність вибухати. Слово ранить
глибше, ніж меч. Журналістика зобов’язана сприяти зміцненню моральних та
етичних засад суспільства через призму порядності тих людей, які працюють
у ній.
Дев’ятий принцип. Сучасні інформаційні технології витісняють аналітичну
журналістику. Це ще один тривожний симптом. Домінують розважальне чтиво,
дешева сенсація. Причому вони взяті не з гущі життя, а з кабінетів чиновників.
За цих умов журналіст перестає бути самим собою. Він себе принижує і перетворюється на простого літературного працівника, який упорядковує лексику
можновладця. Потрібна публіцистика, проникнення словом до душі й серця
людини. Як відомо, це збагнув наприкінці свого життя фундатор сенсаційної
преси Джозеф Пулітцер: “Ніщо не врятує журналістику від підлабузницькокорисливої заангажованості бізнесом, якщо цього не зроблять найвищі ідеали,
прискіплива стривоженість, болісне відчуття справедливості, докладне знання
проблеми, з якою стикаєшся, та чесне прийняття моральної відповідальності”.
Десятий принцип – це журналістська солідарність. Українським журналістам не завадило б перейняти досвід французьких колег з єдності думок і дій.
Французьке слово “solidarite” – це спільність інтересів, їхній захист.
Отже, журналістика як словесна сфера моделювання свідомості не може
існувати без моральних та етичних засад. Наближення журналістики до моралі може вивести її на широку дорогу правди й добра, людяності в людині.
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Наше мовлене слово1
Ефективне не те, що заперечує чуже,
а те, що утверджує своє
Ліна Костенко
У нашій звуковій реальності, цій дивовижній соносфері Планети, де до
витворів небесних і земних стихій додалися звукошуми, привнесені бурхливим
технологічним рухом, людині подаровано унікальне звукове середовище, вписане в її буття, – мовлене слово. Це найважливіша, найсутнісніша структура
людського світу, найскладніша з усього, до чого людина докладала і докладає
зусилля розуму і серця. Це надзвичайної сили даність. Вона живиться великою
енергією духу, відтінюється тональним звучанням, мелодикою, збагачується
“мовою тіла”, цим важливим каналом, що супроводжує мовлене слово, у ньому
– своя гра темпоритмів, темброві забарвлення, модуляції голосу. Усне мовлення
діє на слухача манерою виступу, інтонацією; засоби інтимізації у ньому, по
суті, безмежні: довірливий лад мови, лірично-інтимний, елегійно-урочистий,
молитовно-благальний, співчутливий, приязний, епічно-розповідний. Лише в
мовленому слові слухач, який має здатність “чути”, відчує іронію, зухвалість,
самовпевненість, зверхність, роздратованість, байдужість, зневагу, гнів, докір,
зневіру, лицемірство, лукавство, а чи приязнь, співчуття, привітність, доброзичливість, товариську прихильність. Комунікативна специфіка живого слова
– неосяжна, як і гама людських почуттів. Письмо є вторинним, додатковим
щодо усної мови і виникло як спосіб її фіксації. Це лише муміфікований образ усного мовлення. Мова на письмі, робить суттєву заувагу Ю. Шевельов,
ніколи не дорівнює усній ні своїм діапазоном, ні активністю сприймання й
переймання [1].
Коріння українського усного мовлення в сивій давнині [2], воно сповнене
незбагненного таїнства, в ньому багато такого, що, як поетично висловився
І. Франко, “відчути треба”, “серцем зрозуміть”. Повністю збагнути сутність
мови в традиційному значенні пізнання ми не спроможні, бо, як слушно сказано, люди вмонтовані в мову і не дано нам ніколи з цього вийти та подивитись
на явище збоку. Сутність мови, як каже, приміром, Гайдеґер, можна осягнути
настільки, наскільки ми ввійшли в її поле. І неспроможність повного її пізнання можна вважати, на переконання мислителя, навіть благом, бо таким
чином ми втягуємося у виняткову сферу, де мусимо відчувати себе просто
смертними [3].
Звуковому мовленню властива велика вібраційна сила, а ритм і вібраційні рухи національної мови, як вважають, навіть суголосні з ритмами землі.
Такими думками пронизані, приміром, есеї Нобелівського лауреата Чеслава
Мілоша, для якого болючою була, зокрема, доля біженців. В есеї “Втрачені
1
Сербенська Олександра, доктор філологічних наук, професор / Олександра
Сербенська // Слово Просвіти. – 2013. – 28 верес. – 2 жовт.
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місця” він писав: “Укоріненість” є, напевно, постійною потребою людської
природи. Можливо, це якось пов’язано з особливостями людського організму,
а точніше, зі специфікою ритму. Знайоме і звичне дозволяє зберегти той самий
внутрішній ритм, про який ми мало знаємо, але це не означає, що його не
існує… Безперечно, прив’язаність людей до місць напрочуд таємнича” [4]. До
речі, давня медицина знала, що здоров’я людини залежить від ритму вібрації.
Той, ще мало пізнаний внутрішній ритм мислитель вважає суттю людського життя. А оскільки світ, у якому ми живемо, підкреслює письменник,
постійно пульсує та вібрує, то він керує нами і накидає власний ритм. Особливо
драматичною зміна місця стає для людей вразливих, рефлексійних, творчих,
тонкої душевної організації. Мілош солідаризується з тими, хто твердить про
таємничий зв’язок, який поєднує творчість індивіда із землею його предків, із
ґрунтом і світлом, звуками рідної мови [5]. Усе це формується у суб’єктивній,
глибоко підсвідомій сфері. Очевидно, що під впливом глобалізації, міграційних процесів, “міксації” населення, часто спеціально спланованої, сила Духу
Землі, її ще мало пізнаний голос помітно слабне.
Ця в недалекому минулому табуйована в Україні тема вже має своїх поважних дослідників. Приміром, багато положень, що безпосередньо стосуються
генетичного типу українця, його менталітету, характеру поведінки (навіть залежно від регіону), подає, узагальнивши доробок багатьох своїх попередників і
сучасників, Любомир Терлецький у ґрунтовній монографії “Етногенез українського народу” (Львів, 2007). Про важливі для людини та соціуму досягнення
науковців у цій сфері інформують наші медія [6], підкреслюючи значення
прив’язаності народу до свого природного середовища, яке споконвічно було
основою його самозбереження, наголошуючи на ролі енергетичного потенціалу
для здоров’я людини, її духовних пошуків.
В одній із розвідок із проблем соціоекології читаємо: “У зв’язку з тим,
що корінний етнос формується дуже тривалий час в однорідному природному
середовищі, між ним і тим середовищем встановлюється гармонія. Кліматичні
умови, неповторні навколишні ландшафти, особливості рослинного і тваринного світу, гравітаційного та магнітного полів, біохімія підґрунтя, ґрунту,
поверхневих та підземних вод – все це значною мірою впливає на фізичні та
психологічні властивості етносу, його соціотип, мову, мелос, традиції. Чим
глибший родовід має людина, тим комфортніше почуває себе на своїй батьківщині, менше хворіє, має більшу життєву енергію” [7].
Сьогодні є всі підстави говорити про те, що звукова мова має надзвичайно важливе значення в активізації біоритмів національного інстинкту,
для зміцнення психофізичної структури національного типу, для мобілізації
суспільства на основі етнонаціоналізму. Варто згадати В. фон Гумбольдта, який
твердив, що в певних звуках прекрасно втілена “об’єднана енергія народу” і
в мовців вона “збуджує приблизно однакову енергію” [8]. Дивно органічну
систему звуків вбачав у рідній мові Франко [9].
Отже, усне мовлення – це не суто лінгвістична проблема. З’ясування
сутності звукової мови можливе на міждисциплінарному рівні, коли беруть
до уваги різні наукові традиції, відповідні положення біології, психології,
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соціології, логіки, лінгвістики, а також теорії етносу, культурної антропології,
загальної семіотики, користуються різними теоретичними й методологічними
підходами тощо.
В усному мовленні, яке, як висловлюється польський дослідник
Є. Бартмінський, є “живою” субстанцією, породженою людським тілом” [10],
різнобічно виявляється людська сутність – психічні особливості, інтелект,
світосприймання, спосіб мислення, виховання, здатність називати, оцінювати,
творити підтекст словесної дії, вміщати недомовлене; якраз у цій стихії людина виявляє свою спроможність успішно контактувати з іншими, впливати
на них. Гнучкішою стає пам’ять, активізується воля; людина повинна зважати
на сказане, вчитися слухати, мовчати, творити свій поведінковий текст.
Вічна проблема людського спілкування – це здатність реалізувати не лише
свої природні можливості говорити, а й слухати, долати бар’єри, щоб чути
сказане. У Святому Письмі кілька разів акцентовано увагу на тому, що між процесами слухати і чути, як і дивитися і бачити, часто виникає дисбаланс, що
є суттєвою комунікативною перешкодою не лише для сприйняття інформації,
а й для ефективного пошуку та пізнання істини (Мат. 13).
Уміти слухати – це, крім усього іншого, ознака вихованості, життя в
Богоприсутності, це здатність зрозуміти когось, передбачити в опонента певну
зернину істини, а в собі – не абсолютну і єдино можливу правду. Такий підхід
сьогодні надзвичайно актуальний ще й з огляду на те, що, за спостереженнями
багатьох, люди в тому гомінливому, шаленому світі втрачають здатність слухати і чути. Філософ із Франції Аннік де Сузнель резонно зауважує: “Доки вухо
вібрувало в гармонії зі звуками природи або з музикою, яка сама збудована
в гармонії з внутрішніми структурами людини, остання себе не руйнувала.
Галаслива лихоманка міст, псевдомузика, яка лежить в основі галасу, що є
нічим іншим, як дезінтеграцією звуку, славослів’я […] – все це разом сприяє
розростанню смертельних рослин нашого буття” [11]. Дослідниця обґрунтувала
свій підхід до розуміння ролі вух у становленні і формуванні сутності людини,
проспівала своєрідний “гімн” вухові [12].
Найістотнішою ознакою усності є її звукова природа, яка протиставляє
усне мовлення писемному, його графічній структурі. Сьогодні чимало причин
зумовлює потребу пильнішу увагу приділити якраз вивченню природи мовленого слова, зокрема такого його різновиду, як публічне мовлення, і насамперед
з уваги на соціальні моменти.
Дослідники категорії усності небезпідставно підкреслюють посилення
важливості усної комунікації в сучасному суспільному житті, що, як вважають,
є результатом кризи довір’я до передання інформації за допомогою друкованого слова, оскільки воно може зазнавати прихованих маніпуляцій. Натомість
зростає переконання в гуманістичній цінності усного мовлення, яке глибоко
пов’язано з індивідуальністю людини, є справжнім свідченням її суспільної
позиції, вразливості та ментальності.
Постійно чуємо застереження про недостатню увагу до нашого мовленого
слова, про його занедбаність, недбальство в ставленні до нього, про численні
порушення вимовних норм, про втрату слуху до своєї мови, про загрозу втра-
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ти її самобутньої ритмомелодики, про елементарну необізнаність із законами
звукової організації тексту. А певний різновид ефірного мовлення вже нашого часу небезпідставно називають “потворою для слуху”. Говоримо про
фетишизацію писемної мови, про те, що саму душу, мелодію мови заганяють
в букви, про шкідливе поширення в школі правила “писати – як вимовляєш”.
Ми легко засвоюємо тезу про те, що в багатьох випадках наша писемна мова
ґрунтується на принципах, які зумовлені фонетичною будовою мови, але не завжди усвідомлюємо, що повної відповідності між звуками і літерами в українській
мові немає. Приміром, буквосполучення –ться у дієслівних формах (сміється,
змагається) потрібно вимовляти як –ц’ц’а, літерний комплекс –шся (миєшся,
вчишся) – як –с’с’а. Злитий африкат дж артикулюємо не лише коли відтворюємо
написане (джміль, сиджу, саджанець, джаз); цей звук у певних позиціях позначають літери Д, Ч, Т. Так у словах сліДчий, віДчай, віДжилий, швиДше, ліЧба, оТже
на місці виділених літер відповідно до нормативної вимови потрібно артикулювати
злитий дж. А літера Т у позиції перед Ч повністю асимілюється у словах отче
(звертаються переважно до священиків, перше слово щоденної молитви християн),
хутчій та под. – вимовляємо подовжений Ч: очче, хуччій.
Асимілятивні процеси зумовили, що в сполученні Д+С, Д+Ц, Д+З літера
Д позначає вже інший африкат – дз. Його артикулюємо у словах відси, рекордсмен, звідціля, відзнака (звуки с, ц, з – зберігаються у вимові).
Згідно із загальною тенденцією збереження дзвінкості приголосних (дуб,
стежка, дядько) і одзвінчення глухих перед дзвінкими, що властиво українській
літературній вимові, літера К у словах ВелиКдень, аяКже, анеКдот, еКзамен
позначає дзвінкий, проривний, задньоязиковий [Ґ]. Одзвінчується глухий Т у
слові фуТбол та ін. Ця тенденція проявляється й на стику слів. Приміром, у
словосполуках наШ брат, лиШ би, таК годиться, туТ би, тиХ днів, оСь де, не
плаЧ же, виділені літери втрачають своє пряме звукове значення, на їх місці
виникають дзвінкі Ж, Ґ, Д, Г, З’, ДЖ. Ще одне зауваження: літера В не завжди
позначає лише сонорний губно-губний чи губно-зубний звук (вуха, вода, віра,
сивий), а й характерний для нашої національної мови нескладотворчий звук ў.
Його особливості: близький до голосного, але не утворює складу, не може бути
наголошеним; буває на початку слова перед приголосним, всередині і вкінці
слова після голосного (воўк, жоўтий, ўпаў, ўстаў); прийменник В перед приголосним теж артикулюємо як ў. Як приклади – назви творів нашої класичної
літератури: “В дорозі” (Коцюбинський), “В катакомбах” (Леся Українка), “В
неділю рано зілля копала” (Кобилянська). І не обов’язково в таких випадках вживати лише літеру У, як вимагає наш правопис. Для мовців, у яких
невнормована артикуляційна база, орфоепічні норми літературної мови не
набули автоматизму, вимова нескладотворчого ў становить певні труднощі;
зокрема це стосується російськомовних, які часто замість нього артикулюють
глухий Ф (жофтий, фпаф, фстаф, Киїф, депутатіф). Це лише окремі зауваги
щодо особливостей нашого мовленого слова, зокрема щодо співвідношення
між буквами і звуками.
Серед багатьох чинників, які можуть допомогти в цій справі, ефективною
є орієнтація на музику. Ватро згадати з цього приводу думки індійського
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філософа-містика, видатного представника східної школи суфізму, музиканта
кінця ХІХ–початку ХХ ст. Хазрата Хана. У книзі “Містицизм звуку” автор,
розмірковуючи про закон гармонії і пропорції, розкриваючи містичну силу
звуку, його сакральність, переконливо показуючи значення музики в житті
людини, що прагне задовольнити спрагу духовності, підкреслює єдність музики і мови. На його переконання, на зорі людства не було тієї мови, яку
маємо сьогодні, а була лише музика. Спочатку людина передавала свої думки
і почуття низькими або високими, короткими або протяжними звуками. За
допомогою багатоманітних музичних засобів, витворюваних голосовим апаратом, людина передавала свої почуття. Язик, торкаючись різних точок в роті,
а також губи, різним способом розтулюючись і стулюючись, витворювали
різноманітні звуки. Групуючись, звуки складалися у слова, які, залежно від
голосо- і звукоутворення, закріплювалися в різних значеннях. Музика, а в
трактуванні автора, музика – це гра на інструментах, пісня, танці, поступово
перетворювалася на мову, і мова, твердить філософ, ніколи не спроможна
звільнитися від музики” [13].
На переконання Ф. Ніцше, одного із засновників “філософії життя”,
найбільш переконливим у мовленні не слово, а тон, сила, модуляція, темп,
тобто музика зі словами, пристрасть за цією музикою, особистість за цією
пристрастю, все те, що не може бути написане.
Українська мова – і це визнано авторитетними експертами – милозвучна, приємна, мелодійна, легка для співу, як кажуть, “наспівна”. Лише з її
наспівності, яка глибоко пройняла бездонні надра мовної стихії, могла виникнути така величезна кількість народних пісень, які не перестають захоплювати, живлять творчість багатьох. Музикальність і наспівність виявляються в
акцентно-ритмічній структурі мови, а загалом – в інтонації слова і речення, у
ритміці. Національна специфіка мелодики слова, його наспівність ще не стали
об’єктом спеціального дослідження, хоч спостереження засвідчують: мелодичний малюнок українського слова зосереджений на другому перед наголошеним
й кінцевому складах, що відзначаються найбільшою тривалістю, яка дає час,
щоб, як висловлюється Н. Тоцька, “виспівати національну мелодію”.
Але перебуваючи в стихії мови, людина не завжди здатна належно оцінити
цю даність. Слово, пісня, музика не лише співіснують, а тісно переплітаються,
становлять одне ціле. Приміром, фольклористам відомо, що мати Панька
Куліша говорила з ним піснями, бо пісня була в неї не забавкою, вона піснями
думала [14].
Уже наш сучасник, дослідник невербальних засобів людини Гр. Крейдлін,
на основі багатого емпіричного матеріалу, зібраного переважно з класичної
російської літератури, у розділі про паралінгвістичні засоби – голос і тон
у мовленні та культурі, розгортаючи тезу про єдність музики і мови, пе���
реконливо стверджує, що музика і слово переплітаються, взаємодіють з
найрізноманітнішими явищами і процесами людського буття і набувають
нових естетичних та етичних значень. Тони і звуки, гами й палітри, ритми,
акорди і каданси виходять за межі того простору, які їм визначено, і входять
як компоненти моделей мови і мовлення, стають одиницями моделей життєвих
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вчинків, способу думки і самого життя. Каданси як складні фрази, що виконують роль гармонійного завершення музичного твору чи його частини,
вбачають у характері людини, вважають, що вони впливають на формування
самого її стилю [15].
Могутній звуковий образ України, музикальну обдарованість її люду, велику музику незбагненної душі Генія “чуємо” у творчій спадщині Шевченка
(доречно тут згадати біблійне “хто має вуха, нехай слухає”. Мат.: 13, 43;
Одкровення: 3, 13). Група слів, висловів, назв, пов’язаних з поняттям музика, співати, грати у Шевченка надзвичайно велика, вони є у різних текстах.
У нього співають ідучи дівчата, плугатар співає, козаки пливуть собі та
співають, співають сліпий Степан з батьком, співають кобзарі, а Перебендя вміє підібрати для кожного його улюблену пісню, лірники Ісуса і Лазаря
співають, співають амінь. Виспівує соловейко, співають півні, співає і плаче
серце.
Педагогічні пошуки, практичний досвід, щоправда, поки що небагатьох і
ще мало поширений у нас, переконують: дбаючи про збереження самобутності
українського мовленого слова, слід орієнтувати на використання музики в
навчальному процесі, насамперед активно пізнавати багатство нашої пісні. У
цьому плані вартий на увагу посібник з риторики Ю. Єлісовенка [15]. У системі
завдань, що мають закріпити теоретичний матеріал (виробити відповідний
тип дихання, поставити голос, визначати його висоту, силу, об’єм звучання, гнучкість, діапазон, мелодику, лад, тональність, показати неповторність
українського мовленого слова тощо), є тексти сорока пісень, поширених у нас
– народних, романсів, релігійних, патріотичних. Тексти пісень підібрано дуже
вдало: у них наше життя, радощі, глибина шляхетного чуття, сподівання,
молитва за кращу долю України, віра в добре прийдешнє.
Автор не лише дає артикуляційно-акустичну характеристику звуків, а й
звертає увагу на їхню роль у мовленні. Слушно, приміром, підкреслює, що
голосні є опорою мови, основним складником мовлення, каркасом, на який
нанизуються приголосні. В самій їхній основі закладено музикальний тон.
Серед голосних педагог доречно виокремлює звук О, наголошуючи, що це
один із найтиповіших голосних звуків нашої мови, ніколи не змінюється на
А, навіть незначний призвук А, що характеризує, на жаль, вимову деяких наших мовців, вважається ненормативним. Він зручний для співу, у наголошеній
позиції навіть подовжується (зоорі, вооду, доопуск). Має рацію дослідник,
стверджуючи, що цей звук допомагає творити невмирущу славу мелодійності
і чарівності української мови.
Частотність звука О у нашій мові висока, його домінування визнане,
приміром, він наявний у закінченні кличного відмінка багатьох іменників:
Миколо, мамо, сестро, Марійко, Іванівно, зіронько, калино, нагадує нам про
свою функціональну силу в закінченні багатьох дієслівних формах (пишемо, жартуємо, підемо, зробимо, заспіваймо, привітаймо), є в закінченні низки чоловічих імен, в т.ч. здрібнілих: Сашко, Андрійко, Данило, Ромко (пор.
російські – Саша, Рома, Петя, Вася), любить з’являтися на місці звуків І, Е:
кінь – коні, вечеря – звечора, женити – жонатий, чарує повноголоссям: со-
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лодкий, володіти, колотити, боротьба, охорона, коровай, коротко; цей звук
гарно презентує українськість прізвищ на -о, -енко: Франко, Гречило, Покотило, Григоренко. Оте наше чарівне О уміє навіть збагачувати собою слова, у
яких його немає, виступаючи у суфіксах здрібнілості -ок, -очок, -оньк, -очк:
сад -садок -садочок, дуб -дубок -дубочок, зірка -зіронька, веселка -веселочка.
Варто згадати ту велику кількість пісень – жартівливих, “поважних”,
маршових, церковних (“Ой що ж то за шум учинився”, “Ой не шуми, луже,
зелений байраче”, “О, Україно, о, люба ненько, тобі вірненько присягнем”, “Ой
радуйся, земле, Син Божий народився”), у яких звук О (разом з іншими голосними) налаштовує на вертикальний, “заокруглений” і навіть “широкий” тип
мовлення, характерний для українців. Отже, це не просто вигук, а своєрідний
орієнтир, специфічний камертон. Уже немовляті мати, мабуть, несвідомо
закладає у підсвідомість космічної сили красу цього звука, приспівуючи “Ой,
ходить сОн кОлО вікОн, а дрімОта кОлО плОта”.
Разом із правильно артикульованими наголошеними голосними заднього
ряду У, А звук О дає змогу втримати напружно-силовий наголос, уникнувши
“хвилеподібного” мовлення, яке виникає тоді, коли мовець застосовує лише
силовий наголос, скорочує склади.
Складна мовна ситуація в Україні, агресивні, вироблені не без допомоги
“князя світу цього” заходи обмежити у вживанні мову корінного населення,
деформувати, перетворюючи її на жалюгідну подобу мови чужинецької, вимагають від усіх нас берегти і плекати наше живе слово, усвідомлюючи, що
без активного, безперешкодного функціонування звукової мови національна
мова втрачає джерело поповнення, збіднюються її ресурси. Святий обов’язок
покладено на інтелігенцію, людей усномовної професії – постійно дбати про збагачення свого мовлення, демонструючи високий рівень мовленнєвої культури,
здатність активізувати закладені в ній потенції, відходити від невиправданих
кальок (до сих пір, скоріше всього, тим не менше, розберуся в цьому питанні,
в першу чергу – замість досі, найімовірніше, а попри те, з’ясую (вивчу) питання, насамперед), дотримуватися нормативного наголосу (бюлетЕнь, валовИй, експЕртний, завдАння, прИятель, черговИй). Пам’ятати, що єдина
українська літературна вимова дає силу для виховання нації, збереження її
культури. Робити все можливе для утвердження державної мови – символу
нашої присутності у звуковому просторі Планети.
“Свою Україну любіть” – нагадує нам про наш святий обов’язок перед Богом
і світом Шевченко, і як рефрен найсокровенніших дум і сьогодні звучать слова:
Всім серцем любіть
Україну свою,
І вічні ми будемо з нею.
1. Шевельов Ю. Внесок Галичини у формування української літературної мови /
Ю. Шевельов. – Львів; Нью-Йорк, 1996. – С. 26.
2. Академік Л. Булаховський у праці “Походження української мови” (К., 1956) пише:
“Виникнення української живої (розмовної) мови… стосується віддаленого від нас
часу, у тьмі віків захованих мов і племен”…
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3. Хайдеггер М. Время и бытие / М. Хайдеггер. – М.,1993. – С. 272.
4. Мілош Ч. Велике князівство літератури / Ч. Мілош. – К., 2011 – С. 85. Див. ще
Вейль С. Укорінення: есей // Вейль С. Укорінення. Лист до клірика: Збірник есей
[перекл. з фр.]. – К., 1998.
5. Мілош Ч. Велике князівство літератури / Ч. Мілош. – К., 2011 – С. 103, 108.
6. Див.: газ. “Високий замок”, 02.10 2012; Гетьман Володимир. “Дух Землі” // Слово
Просвіти. – № 22, 6–12 червня 2013.
7. Бачинський Г. Український шлях у майбутнє / Г. Бачинський // Універсум. – 1999. –
№ 1–2.
8. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию / В. Гумбольдт. – М., 1984. –
С. 72, 82.
9. Франко І. Двоязичність і дволичність / І. Франко // Мозаїка. Із творів, що не ввійшли до зібрання творів у 50 томах. – Львів, 2002. – С. 265.
10. Бартминьский Е. Оппозиция “устный – письменный” и современный фольклор /
Е. Бартминьский // Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике / Перевод с
польского. – М.: “Индрик”, 2005. – С. 382.
11. Аннік де Сузнель. Символіка людського тіла ; пер. з франц. З. П. Борисюк / Аннік
де Сузнель. – К., 2003. – С. 423.
12. Хан Х. И. Мистицизм звука / Х. И. Хан. – М.: Сфера, 1998. – С. 233.
13. Гарасим Я. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору. –
Львів, 2010. – С. 250.
14. Крейдлин Г. Е. Невербальная семиотика. Язык тела и естественный язык /
Г. Е. Крейдлин.– М., 2002. – С. 276.
15. Єлісовенко Ю. Ораторське мистецтво. Постановка голосу й мовлення: навч. посібник /
Ю. Єлісовенко. – К., 2008. – С. 84, 122.
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Звідки прийшла і куди пішла земля Руська?

1

Будь-яка далека історія тоне в туманах, і проглянути в неї не просто.
І той туман часто служить недобрим підступним людям для фальсифікації, облуди і просто брехні в корисливих цілях. Але в нашій історії існують
очевидні витоки, джерела, факти, і я звернусь до них, щоб показати фальсифікації, підтасовки, щоб вказати на прямі обмани і крадіжки, насамперед
пов’язані з крадіжкою нашого імені, нашої ідентичності, нашої історії, а
отже, і нашого права називатися самостійним, гордим, вільним народом.
Звідки постала Руська земля, нам відомо з іноземних, зокрема Візантійських хронік, а головне з нашого першого, найдавнішого “Літопису Руського”,
з першої частини, знаної як літопис Нестора Літописця “Повість минулих літ
Нестора чорноризця Феодосійського монастиря Печерського, звідки пішла
Руська земля: хто в ній почав княжити і як Руська земля постала”. Почавши від потопу, Нестор оповідає, що слов’яни спочатку жили на Дунаї, а далі
розійшлися і “прозвалися іменами своїми, – од того де сиділи, на котрому
місці… Ті ж слов’яни, прийшовши, сіли по Дніпру і називалися полянами, а
інші древлянами, бо сіли в лісах (сучасна Житомирщина), а другі сіли межи
Прип’яттю і Двіною і називалися дряговичами, і були ще полочани (ріка Полота), сіверяни (на Десні), кривичі. Поляни мали ще іншу назву – Русь”. Уперше
назва Русь (роси, руси, раді) згадується в праці готського історика VІ століття
Йордана – росомани, а в подальших хроніках (Захарії Ритора) – росами. Нестор же пише: “Бо се тільки слов’янський народ на Русі: поляни, деревляни,
новгородці, полочани, дреговичі, сіверяни, бужани. А се інші народи, які
данину дають Русі: чудь, весь, меря, мурома, черемиса, мордва, перм, печора, ям”… Отже, це не слов’яни. Вони сидять у верхів’ї Волги, Двіни, на Білім
Озері, на Клещині-озері – меря, на Оці – мурома. І знову Нестор повторює, що
слов’янський народ – це тільки поляни, древляни, сіверяни. З чого Русь, нам
зрозуміло і без Нестора, бо сиділи вони у міжріччі Росі, Роськи, Росави, Роставиці. Щоправда, іноземні хроніки розповідають, що колись давно Дніпро від
Канева до впадіння в нього річки Тясмин плинув двома великими рукавами,
і посередині був острів майже на двісті кілометрів, і саме там жили поляни,
себто Русь. Отже, мешканці нинішніх Московської, Володимирської, Суздальської областей ніколи не були слов’янами, вони мають фінське походження, що
голослівно, бездоказово заперечують. Назва Москва, Волга, Ока – мордовські.
Про це стверджували: 1) російський учений, академік Михайло Покровський:
“В жилах великоросів тече 80% фінської крові”; 2) відомий учений, автор
російського словника Володимир Даль: “Что не говорите, а намного больше
земляков наших – обруселая чудь” (чудики – Ю. М.); 3) видатний російський
поет Александр Блок: “Чудь начудила, а меря намеряла”. Отже, московити
ніколи не були Руссю, про що вони кричать із піною на губах, у той час, як
сьогодні стверджують світові вчені: українцям-русинам 44 тисячі років, єв1
Мушкетик Юрій лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка / Юрій
Мушкетик // Слово Просвіти. – 2014. – 1–15 січ., 16–22 січ.
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ропейські народи почалися від нас, у них за генами 80% української крові.
Московити стверджують, що історію Росії треба вести з Київської Русі, а якщо
від Київської Русі вести Україну, то таке твердження є ідейно ворожим. І ось
відомий російський учений, археолог, академік князь Уваров з експедицією
розкопав близько десяти тисяч могил на теренах Московщини, аби показати,
що то слов’янські поховання (часів VІІІ ст. – Х ст.) і не знайшов жодного
слов’янського. Усі – фінські. І він як чесний учений написав про це у книзі,
книга одразу була заборонена і вилучена, збереглося кілька примірників.
Читачу, візьми “Літопис Руський”, він виданий і українською, і російською, і іншими мовами, прочитай про життя московських князів Юрія Долгорукого і його сина Андрія Боголюбського. На багатьох сторінках літопису
літописець наводить їхні слова: “Наші купці поїхали в Русь, у Київ”. “Наші
вернулися з Русі”. Себто, вони самі не визнавали себе Руссю, а це ж уже ХІ –
початок ХІІ століття. Або процитуємо з Густинського літопису (біля Прилук),
початку ХVІ ст.: “Патріарх Феофан вернувся із Москви в Русь”. Отже, Москва
не була Руссю і в XVII столітті. Вперше назва Москва (це було село Кучки) в
Руському літописі згадується 1147 року. Справжня ж Русь тоді вже мала й
іншу назву, внутрішню – Україна. Русь назва широка, міжнародна. У тому ж
Руському літописі під 1187 роком сказано, що того року помер Переяславський
князь Володимир Глібович “…і вся Україна за ним много потужила”. І ось
московити донині шпинають: “Украина – окраина, окраина Москвы”. Якої?
Якої ще не було? Україна – це край, країна, як у польській пісні “Польський
край, чудесний край”, а у великого російського поета “…что ищет он в стране
далекой, что кинул он в краю родном”. То чия ж окраїна Росія? Китайська?
Нестор багато разів повторює: “Поляни, що жили осібно, як то ми сказали,
були з роду слов’янського…”, “поляни мали звичай своїх предків, тихий і лагідний, і поштивість до невісток своїх, і до сестер, і до матерів своїх”. “А чудь,
меря, мордва і інші жили дико, їли мертвячину і шлюби і всі інші обряди були
дикі”. Й нічого тут немає соромливого, більшість народів на ранній стадії жили
дико, але ж не треба безпідставно й вивищуватись, називати себе “старшим братом”, вищим, коли це не так. Ми ж не шпинаємо їх тим, як пише батько історії
Геродот, вказуючи на нинішнє мешкання москалів, що “там жили людоїди”.
Читаємо “Літопис Руський” (він складається з трьох частин: “Повісті минулих літ” Нестора Літописця, “Київського Літопису” і “Галицько-Волинського
літопису”), виданий багатьма європейськими мовами. Всі основоположні події
відбуваються на берегах Дніпра, й жодного стосунку наші північні сусіди до
них не мають. І коли Русь приймала християнство, хрещення це було 988–
989 років, тоді Московії-Росії і в помині не було. А тепер вони – “Русский
мир”. Яким чином, звідки? “Коли ж жили поляни осібно… то було між них
три брати: одному ім’я Кий, а другому – Щек, а третьому – Хорив, і сестра
їх – Либідь… Зробили вони городок, на честь брата їх найстаршого, назвали
його Києвом”. А провістив початок Києва Андрій Первозванний. Так постав
за літописом Київ. “А цей Кий княжив у роду своєму і ходив до Цесаря”. “А
по цих братах почав рід їхній держати княжіння в полян”. І почали вони ходити походами на Царград. У рік 852, коли почав Михайло царювати, стала
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називатись наша земля – Руська земля. А про це ми довідалися, що за цього
цесаря приходила Русь на Царград, як ото писав Георгій у літописі Грецькому
(в хроніці Амартола – Ю. М.). Отже, держава Київська Русь уже відома на
світових теренах, а там, на півночі – дикі чудь, меря, мордва. Знову з Нестора:
“Того ж року бився Ярослав з мордвою місяця березня в четвертий день”. “Сього ж року (1030) пішов Ярослав на Чудь і переміг їх, поставив город Юр’єв”.
Київська Русь була невелика держава: “Інші народи данину дають Русі:
чудь, весь, меря, мурома, черемиси, мордва… ці мають свою мову”. До Київської
Русі не входили навіть древляни, драговичі, кривичі, уличі. Тільки згодом, собі
на лихо, Русь почала колонізувати їх, а далі чудь, мерю й інших. Процитуємо
ще раз Нестора: “Сього ж року (1030) пішов Ярослав (Мудрий) на Чудь і переміг їх і поставив город Юр’єв”. Туди посилала Русь свої дружини, своїх воєвод
і там правила. І ходила Русь на Візантію, першими в цьому сенсі згадуються
перші київські князі. Аскольд (який хрестився 867 року) і Дір, далі – Олег.
Тут треба внести деяке уточнення: Нестор називає першим київським князем
варяга Олега – конунга, воєводу – русичі закликали варягів собі на службу,
водночас говорить, що до Олега київськими князями були Аскольд і Дір,
яких Олег убив обманом. У Києві нині є Аскольдова могила. Олег же на знак
перемоги прибив на воротях Царграда свій щит. По тому на Царград постійно
ходили інші князі. Зокрема войовничий Святослав із козацьким оселедцем на
голові, він розгромив на Волзі потужний хозарський каганат, якому всі сусіди
платили данину, змівши хозар з лиця землі, і пішов у Болгарію, Угорщину.
Саме тоді поляни-Русь найактивніше почали колонізувати північні землі.
Одначе Русь мала й велике лихо – поле. Звідти почали робити набіги спочатку печеніги, а потім – половці. Про цю боротьбу розповідається і в найвидатнішій літературній пам’ятці Київської Русі “Слові о полку Ігоревім”,
яку москалі безсоромно і безпідставно присвоюють собі. Вона і територіально,
і подійно належить нам – русам-українцям. У ній ідеться про похід 1185–
1187 років сіверського князя Ігоря Святославовича на половців. Московити не
могли дотумкати, що означають слова співця Бояна “тогда пущаше десять соколов на стадо лєбєдей”. Вони перекладали їх прямо: соколи летять на лебедів
і вбивають їх, а ті співають, умираючи, славу князям. А то ж сказано образно,
давній козацький інструмент бандура, либонь, існував ще з часів Київської
Русі, і “стадо лєбєдей” – то струни з лебединих жил, а соколи, десять соколів,
десять пальців з дротяними зацепами на кінцях, якими зачіпають ті струни і
які називаються соколами. Ігор зазнав поразки. І потерпала від печенігів і половців вся Руська земля. Вона потроху занепадала. А туди, в ліси, до чуді, мері
печеніги й половці не сягали, там укріплялися міста, там розвивалися ремесла і
торгівля. І стали звідти також нападати на Русь, грабували, добряче поруйнували
Київ; той же Юрій Долгорукий, якого вбили кияни, і Андрій Боголюбський.
Уже за Олега колонізовані північні народи залучаються Київською Руссю до цивілізації і до воєн із Візантією. “Пішов Олег на греків, узяв же він
множество варягів, і словен, і чудь, і кривичів, і мері, і полян, і сіверян, і
древлян, і радимичів, і хорватів, і дулібів, і тиверців, котрі є пособниками. І
володарюють сини руських князів з дружинами і у Володимирі, і в Суздалі,
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і в Ростові”, але то були не руські князівства. Руське князівство це – Київське, це ми – українці, і є руси. І було воно на той час одним із найбільших і
наймогутніших у Європі. А тоді настали часи монголо-татарського нашестя,
першими під них підпали землі московська, володимирська, суздальська, і
не просто підпали, стали там правити монгольські баскаки, а якщо правив
якийсь місцевий володар, то тільки за дозволом (ярликом) монголо-татарським.
Справжнє прізвище “собирателя руських” земель Івана Калити – Калга. І
єпископи церковні теж діставали такі ж монгольські ярлики. А спиралися
всі ті правителі на монголо-татарське військо. Так, Олександр Невський,
піднесений на найвищу височінь, проголошений святим, двічі, дорешти, на
чолі монголо-татарського війська руйнував свій рідний Новгород, і був він
зведеним братом хана Батия, а син Батия Сартак був кревним братом сина
Олександра Невського. І всі оті подвиги Олександра Невського придумані або
перебільшені: так, у знаменитому льодовому побоїщі він переміг німецьких
псів-рицарів. Але тепер ми знаємо, що їх було 93 особи. І дуже перемішалися
москалі з монголами, і навіть всі оті значні люди: Карамзіни (Кара-Мурза),
Тургенєви і інші – звідти. І стояв посеред Москви монгольський бовван (ідол),
і московити приносили йому жертви і кланялися.
Ми знаємо, що і Київ зруйнували, захопили монголи. Але на українських
землях монголи не правили, їм тільки платили данину. І до кінця, аж до повного визволення, боролися з ними галицько-волинські князі (Данило Галицький).
Московити ж кажуть, що вони подолали монголів і визволилися від них
у битві на Куликовім полі 1380 року. Дуже сумнівні свідчення. Бо відомо, що
1380 року була велика битва війська хана Золотої Орди Тохтамиша, в складі
якого були Московська, Володимирська і Суздальська дружини, з іншим відомим східним тираном Тімуром Тамерланом. У цій битві монголи були розгромлені, і втікали, а з ними втікали і володимирці, і московити, і суздальці.
Про Куликовську битву не говорить жодна іноземна хроніка, та й не могло
бути в один рік дві такі великі битви, та ще й московити в одній битві – разом
із монголами, в другій – проти них.
То звідки це взялося? Як і низка інших перекручень та брехень? У час
правління німкені Софії Августи Фредеріки Ангальт-Цербст-Дорнбурґ – Катерини ІІ було фальсифіковано, переписано, перебріхано московську (так звану
російську) історію. Було укладено спеціальну фальсифікаційну комісію (отож у
Шевченка: німець нашу історію нам розкаже) на чолі з самою Катериною, її помічником був граф Мусін-Пушкін. З усієї імперії вилучили і звезли з монастирів
більше ста літописів. І – знищили, спалили. Залишилося два: Лаврентіївський
та Іпатіївський. Над ними й “працювала” комісія: підтирали, виривали сторінки й дописували. Отак і з’явилася рання російська історія і в ній Росія-Русь.
(Примірник літопису Нестора Літописця зберігся в Прусії). А справжня Русь
існувала й далі на території України. Подивіться на підписи Богдана Хмельницького, як він підписувався: “Богдан Хмельницький, самодержець землі Руської”.
Після переможних битв під Жовтими Водами, під Корсунем, під Пилявцями,
під Збаражом, локальної битви під Батогом і важкої поразки під Берестечком,
українське і польське війська стояли насупроти одне одного під Білою Церквою,
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і, виснажені, ні ті, ні ті не мали сили для повної великої потуги. У цей час
Хмельницькому пропонують спілку Швеція і Семигород (нинішня Угорщина),
але Хмельницький обирає Московію. За Переяславською угодою, – її нині не
існує, московити її знищили, – угода мала переважно воєнний характер: спільна війна Московії і козацької України проти Польщі; війна триває на теренах
Білорусії, московити не воюють, воюють тільки українці-руси: звільняють від
поляків Гомель, Могилів, Старий і Новий Бихів (там гине наказний гетьман
українського війська ніжинський полковник Іван Золотаренко), а московити вимагають віддати їм звільнені землі, а далі укладають під Вільно таємну угоду з
Польщею (поляки “купили” московитів, пообіцявши, що після смерті польського
короля на польський трон буде обраний московський цар); це була перша зрада
Москвою Переяславської угоди. Козацька делегація поїхала під Вільно, але
московити не допустили її до наметів, де укладалася таємна угода. Довідавшись
про те, Богдан Хмельницький схоплювався зі смертної постелі, хапав шаблю:
“до чорта в зуби підемо, до турків підемо”. Туреччина справді тоді пропонувала Україні протекторат, без анексій і контрибуцій, і Хмельницький послав
делегацію у Стамбул укладати договір, а тоді таки передумав. Він ще послав
проти Польщі корпус козаків під керівництвом наказного гетьмана київського
полковника Антона Ждановича і козаки взяли Краків і Варшаву за допомогою
Семигородського князя Юрія ІІ Ракоці. Про це ні в імперській історіографії, ні
в совіцькій не мовлено жодного слова, неначе й не було того: як же, самі козаки
без москалів узяли польську столицю. А Москва посилає туди свій корпус: розкладати корпус Ждановича. Московити діють підкупом, залякуванням і врешті
корпус деморалізується, повертається. Це добило Богдана Хмельницького і він
помер. Перед смертю заповів обрати гетьманом свого сина Юрія, сказавши йому:
“Я склав Москві присягу і вже помру так, а ти як хочеш”. На раді в Чигирині
Юрія не обрали гетьманом: йому було лише 16, і був він ще дитинної вдачі (а
тривала війна і гетьман мав особисто водити в битви війська). Це була помилка,
бо одразу з’явилося ще десять претендентів на булаву, а так вони були б відсічені авторитетом Богдана. А канцлером треба було при Юрієві обрати Івана
Виговського. Виговського ж обрали гетьманом, і мав він скласти присягу Москві,
й при тому була Московська депутація, і піднесли вони Виговському папір, кажучи: це Переяславська угода, яку підписав Богдан Хмельницький, підписуй
і ти. Виговський прочитав і каже: “Це – брехня, це не та угода”. – “Звідки ти
знаєш?” – “Як же мені не знати, коли я сам її складав”. З тієї хвилини гетьман
Іван Виговський став лютим ворогом Москви. Вона не визнала правомочності
виборів, мовляв, були представники не від усіх полків, і почала вести проти
нього шалену війну: підкуплювала старшину, це робилося дуже грубо, пхали в
кишені золото, а за пазухи шкурки соболів, підмовляли полковників, і врешті
проти Виговського виступив полтавський полковник Мартин Пушкар, літній
чоловік, і вирішив: якщо не тепер, то вже більше ніколи я не стану гетьманом.
Він збирає довкола себе, як сказали б тепер, декласовані елементи, Москва шле
йому підбадьорливі листи, гроші, зброю, провіант. Виговський кілька разів пише
Пушкареві: зустріньмося, обговорімо, хочеш ще одних виборів – я згоден, але
Пушкар відкидає все те. Рада у Корсуні підтвердила легітимність гетьмана Ви-
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говського, тоді Москва збирає в Переяславі ще одну раду, на яку Виговський
не пішов, а послав осавула з зав’язаними в хустку клейнодами. Московський
дяк вийняв з-за пазухи грамоту й почав читати, що цар, мовляв, просить обрати достойного гетьмана, і майдан заревів: “Виговський, Виговський,” – дяк
злякався й вийняв з-за пазухи іншу грамоту, у якій цар схвалював гетьманом
Виговського. Таки не знайшовши згоди з Пушкарем, Виговський пішов на нього
війною, пушкарівці були розгромлені, Полтава взята штурмом і голову Пушкаря принесли на вістрі списа. Але й для Виговського це не було добром: братовбивча війна, кров – авторитет Виговського дещо підірваний. Москва висуває
ще одного претендента на булаву – Івана Безпалого. Взимку, в тяжких снігах
військо Безпалого було розгромлене, а сам він утік. Тоді Москва вже відкрито
посилає своє військо під командою боярина князя Трубецького, вони дійшли
до Конотопа, де в місті зачинився з полком ніжинський полковник Григорій
Гуляницький і тримав оборону впродовж двох місяців. А тоді підійшов із військом Іван Виговський і розгромив військо Трубецького, рештки якого втекли
в Путивль. Відомий російський історик Соловйов пише про це так: “На берегу
речки Сосновки за два часа был уничтожен цвет русской конницы – лучшей в
Европе”. Цар втікає з Москви.
Виговський повертається, біля міста Гадяча був укладений знаний Гадяцький трактат. Знаний, але не всіма. Царська і совіцька історіографія про
суть цього трактату ніде не обмовилася жодним словом, а тільки лайка, лайка, лайка на його адресу. За цим трактатом три держави: Литва, Польща і
Україна, яка називалася Велике Князівство Руське, укладали конфедерацію
під скіпетром одного, спільно обраного короля, кожна держава осібно повинна
мати власну адміністрацію, власне військо, власні гроші, власні наукові установи, унія скасовувалася й проголошувалися рівними всі релігійні конфесії:
православ’я, католицтво і протестантство (найбільшим з яких на всіх територіях тоді було аріянство). Українська сторона послала у Варшаву посольство,
а там на Євангелії клялися у вірності трактату кожен осібно: король, обидва
гетьмани – коронний і польний, сенатори, старости, а тоді всі разом. Звичайно,
не будем обманюватись, Польща не збиралась дотримуватися пунктів тієї угоди.
Але проти неї, не знаючи її суті, проти Виговського виступили значні маси
населення в Україні, насамперед запорожці. Вельми підігрівала залізо незгоди
Москва – і врешті біля села Германівка під містечком Обуховом Виговський
був, за тодішньою термінологією, з булави скинутий і біля Трахтемирова, в
долині Жердовій був обраний на гетьмана Юрій Хмельницький. Важливо таке:
навпроти Трахтемирова через Дніпро в Переяславі стояли московські війська
Василія Шереметєва, Олексія Трубецького, Григорія Ромодановського, вони
вимагали від Юрія Хмельницького зі старшиною, щоб ті їхали присягати
в Переяслав, а українська старшина – щоб московські бояри їхали сюди і
присяга буде складена в присутності війська. Ті не погоджувались, врешті
домовилися, що з цього і того берега одночасно відчалять човни, з цього з
старшиною, а з того з князем Ромодановським. Відчалили, але Москва за
своїм звичаєм знову обдурила – князя Ромодановського в човні не було, а
був замість нього інший чоловік. Українську делегацію в Переяславі оточили
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щільним кільцем, наставили на них вістрями бердиші й примусили підписати
псевдопереяславську угоду, нібито підписану Богданом Хмельницьким. Якщо
за угодою Хмельницького московський воєвода і військо мали стояти тільки
в Києві, то тепер по всіх більших містах податки збирала Москва, якщо за
тією угодою Україна мала право зносин з іноземними державами, то тепер це
скасовувалося, і низка інших ущемлінь і утисків. До речі, як писалася угода
за Богдана Хмельницького: козацька депутація писала статтю, її розглядала
боярська Дума, після того підписував цар. Так, скажімо: козаки писали, що
козацька держава має право зносин з іноземними державами, Дума внизу написала: “Окрім з Польщею і Туреччиною”. Тоді козацька депутація дописала:
“В такому випадку, якщо Москва вестиме переговори з Польщею або Туреччиною, то там обов’язково має бути козацька депутація”.
На цей час москалі доконечно зрозуміли, що поляки поводили їх за носа з
обранням на польський трон російського царя, і аж тепер московити розпочинають війну з Польщею. Військо збирається біля Києва під Васильковом під рукою
князя, боярина Васілія Шереметєва. Шереметєв укладає план: ідуть в наступ
двома корпусами – двома колонами, перша – все московське військо і українські
ліберальні полки, друга позаду, на відстані, трохи ліворуч – відсікати татар, які
уклали угоду з Польщею. Козаки відраджували боярина від цього: стіймо біля
Києва, звідти можуть надати допомогу, а у випадку чого, сховаємось у місті. Шереметєв же: “Мы этих полячишек шапками забросаем”. Пішли, татари ще раніше
з’єднались з поляками. Дійшли до Чуднова. І там поляки й татари перетяли шлях,
оточили. У поляків більше війська, потужна артилерія. Довелося відступати. Відступали козацьким способом: спереду, позаду і з боків – вози, на яких гармати,
пищалі, мушкети до оборони, люди і коні всередині. Йшли. Я так і не розгадав,
як можна було пхати по вісім возів з усіх сторін руками. Стріляли з гармат поляки, татари налітали з поля, пускали хмару стріл і мчали назад. Не вистачало
провіанту, нічим було годувати коней, а основне – спрага. Немає води. Врешті
поляки перекопали шлях, обложили міцно в полі під містечком Слободищами.
Люди і коні гинуть від безводдя. Туск, безвихідь. Тоді Шереметєв оголошує, що
він іде домовлятися з поляками, з коронним гетьманом. Шереметєв повернувся
і каже: “Поляки нас випускають, тільки без зброї. Першими виходять козаки”.
Розгородили попереду вози, козаки вийшли в поле, і тут на них налетіли татари:
рубали, накидали аркани… Козаки без зброї, кинулися назад, у табір, але москалі
знову загородилися возами й почали стріляти в козаків. І регочуть, і танцюють
на возах, бачачи, як татари розправляються з козаками. А далі поляки і татари
взялися за них. Я особисто бачив біля Бахчисараю у фортеці Чуфут-Кале підземелля, де сидів Василій Шереметєв, а екскурсовод говорила: “Вот здесь 21 год сидел
славный русский патриот, великий русский полководец Василий Шереметев”.
Розправившись із першим корпусом, поляки і татари кинулись на другий,
де були козаки правобережних полків. Вони відбили перші татарські налоги,
а далі поляки підвезли артилерію; вирвавшись з пекла бою, де бачив кров і
одірвані голови, Юрій Хмельницький вбіг до шатра й став молитися. Старшини
кажуть: не молись, а думай, як нам врятуватися. На їхнє щастя нагодився Іван
Виговський, на той час київський воєвода, пішов у польський табір і вимолив
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козакам життя з тим, що Юрій Хмельницький складе присягу польському
королеві. А куди було діватися? Відтак царською і совіцькою історіографією
він був проголошений ворогом, зрадником. А він, ще два роки пометавшись,
перетрактовуючись з Москвою і Польщею, поклав булаву і пішов у монастир
під іменем Гедеон. Пізніше ж був страчений турками, а Виговський поляками.
На булаву ж було кілька претендентів, але найбільші шанси були в переяславського полковника, наказного гетьмана, шурина Богдана Хмельницького
Якима Сомка і в ніжинського полковника Василя Золотаренка. Але обидва
домагалися в Москви, щоб Україні були залишені хоч якісь вольності. Але
колишній слуга Богдана Хмельницького пройдисвіт Івашко Брюховецький
сказав москалям: “Зробіть мене гетьманом, і я вам все-все віддам”. На раді під
Ніжином в оточенні московського війська Брюховецький був настановлений
гетьманом, а Сомко, Золотаренко й ще інші старшини страчені. Брюховецький
їде до Москви, одружується з боярською дочкою, сам отримує боярський чин,
а на Вкраїні москалі “сараною сіли”. Московські залоги стоять уже не тільки
по всіх містах, а й по багатьох селах. Московські солдати, обшарпані, в постолах – кормляться. Заходить москаль до дядька: годуй і напувай. Давай ще
горілки. Немає. Москаль біжить до свого начальника і кричить: “Слово і дєло
государєво”. Себто, дядько нібито казав щось проти царя. І того хапають, на
дибу. І в того два виходи: сказать – казав, тоді йому одрубують голову, не казав
– закатують. Немислимі побори, немислимі утиски. І народ повстав. Це не було
підготовлене повстання, не було ватажків, повстало кожне місто, кожне село й
гнало москалів. Брюховецький побачив це і каже, що він теж проти москалів.
І йде з військом назустріч правобережному гетьману Петру Дорошенку в надії,
що з’єднане військо обере його гетьманом. Але під Опішнею власне військо розшматовує його. З Брюховецького й почалася на Вкраїні справжня Велика Руїна.
Зринають і падають гетьмани: Многогрішний, Суховій, Тетеря, Ханенко… Проти
Дорошенка виступає князь, боярин Ромодановський, Дорошенко розгромлює
його, але не переслідує, а той, узявши до спілки лівобережного гетьмана Самойловича, кілька років тримає в осаді в Чигирині Дорошенка. І Самойлович, і
Многогрішний – вірні служки московського царя – скінчили в Сибіру.
Так, українську історію не можна читати без валідолу. А читати її треба
тільки за Шевченком. Тільки там справжня правда. Про деякі періоди, події
нашої історії написані цілі фоліанти: це так, це – інак. А тільки те, що сказав
Шевченко – остання правда.
Заступила чорна хмара
Та білую хмару.
Виступили з-за лиману
З турками татари.
Із Полісся шляхта лізе,
А гетьман-попович
Із-за Дніпра напирає Дурний Самойлович
З Ромоданом. Мов та галич
Вкрили Україну,
Та й клюють єлико мога…

Додатки

307

Гідні подиву оцінки різних діячів Шевченком: не маючи підручників,
курсів історій, він виносить точні вердикти, навіть оте “дурний Самойлович”
точне і справедливе: служив Москві ще й життя скінчив у Сибіру. А звитяжний Дорошенко бився на всі боки, а потім до Чигирина приїхав Іван Сірко
й каже: боротьбу ти ведеш велику, але й крові ллється багато, нашої крові.
І Дорошенко склав булаву й скінчив життя в сільці Яропольці під Москвою,
давши в потомстві жінку Пушкіну – Наталія Гончарова з Дорошенків. Пушкін
пише їй: “Проезжая Ярополче, был на могиле твоего деда”.
І був Мазепа, одним своїм учинком спокутувавши всі свої попередні провини, і були інші. Москва завжди діяла облудою, брехнею, хитрістю. Закликає
Петро І до Москви гетьмана Івана Скоропадського, його віншують два місяці,
влаштовують бали на його честь, феєрверки, а коли він сідає в карету їхати
додому, йому вручають промеморію, що він уже не гетьман, а на Україні буде
правити Малоросійська колегія. У гетьмана інфаркт, і до Глухова, до столиці
привозять його тіло. А на війну, на копання каналів женуть десятками тисяч
козаків, і вони встеляють своїми кістками фундамент Петербурга. І одягають
на вільних українців ярмо кріпаччини, яке особливо укріпила Ангальт-ЦербстДорнбург – Катерина ІІ. Це вона остаточно зруйнувала Запорозьку Січ, яку
Карл Маркс називав першою в світі демократичною республікою. З Петра І
почалася називатися чудь і меря, а далі Московія, Росією. Подивіться на тодішні Європейські мапи, наприклад, відому в світі мапу і книгу французького
інженера Боплана, як вона називається: “Опис України від кордонів Московії
до кордонів Трансільванії” 1652 р. З указу Петра І 1721 року (як бачимо,
зовсім недавно) Московія почала називатися Росією. І почали вони творити
свою брехливу історію, мовляв, Росія – це ІІІ Рим (зовсім так, як ІІІ Рейх); за
Карлом Марксом Росія – “неподвижний монгол”. І вже руська земля, руські
воїни, руські книги – а вони ніколи не були руськими. І шапка Мономаха,
яку показують усім, то насправді шапка хана Золотої Орди Узбека. Ото вона
їхня. А все інше – прорубавши “окно” в Європу, увесь вік лазять у нього,
тягнуть звідти, що погано і добре лежить. І в широко проламані українські
двері. Московія-Росія була, є і буде дикою, відсталою, жорстокою країною.
До речі, коли старший із гвардійців Олексій вбиває Петра ІІІ, Катерина
в передпокої на шубах платить “натурою” решті чотирьом Орловим, а потім
убиває законного імператора Івана VІ – Івана Антоновича. Олександр І вбиває
свого батька Павла І. Інакше й бути не могло, бо навіть їхні зверхники – дико
жорстокі: дітовбивці, братовбивці, чоловіковбивці. Іван Грозний убив свого
сина, а вісім жінок згноїв по темницях, Петро І своїми руками задушив сина
Олексія, бо той був м’який, книжний, богобоязливий, сестру Софію заточив у
тюрмі, як і дружину з роду Лопухових, Катерина ІІ вбиває чоловіка, Петра ІІІ.
Так-от, у час підписання Переяславської угоди в Московії не було жодної
друкарні, Євангеліє було переписане од руки безліч разів, і вже не тільки миряни
не знали, що їм читає священик, а й він сам. І тоді 1652 року до Москви запросили з Києво-Могилянської колегії (з 1701 р. академія) 30 академістів на чолі
з Епіфанієм Славинецьким, і вони переклали з грецького оригіналу Євангеліє,
Псалтир і інші книги, аж до Космогонії і “Життя Александра Македонського”.
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Про це ми довідуємося з докладних записок Павла Халебського (Алепського),
сина вселенського, антіохійського патріарха Макарія, які двічі (1654, 1656 рр.)
відвідали Україну і Московію. Про повну безграмотність московитів Халебський
пише і оповідає про високу грамотність українців, про братські школи, про те,
що в Україні більшість жінок були грамотні й знали церковну відправу і співи. А тоді звідси ж, з Могилянки, приїжджає Симеон Полоцький і привозить
силаботанічну систему віршування (московити не вміли віршувати), а потому
професор Могилянки Феофан Прокопович привозить теорію драматургії і ставить
трагікомедію “Володимир” (московити знімають бунт: “хоромы комедийные
ставят”), і стає вихователем царських дітей і укладає проект російської Академії. А інший українець, Степан Яворський, стає блюстителем патріаршого
престолу (патріарха Никона Петро І ув’язнив) і збирає найбільшу на той час
бібліотеку. Та і в подальшому в Петербурзі при царях були священики-сповідальники з України, й композитори – Бортнянський, Березовський, і капели з
українців, українські співи, кухня. Хоч коли-небудь московити поцінували за
це українців? У відповідь ми отримували погроми української культури. Бодай
би подякували хоча б за те, що ми одягли на них штани, вони б і досі ходили
без штанів. А Московія, приймаючи те, й далі оббирає, гнітить Україну, має її
за свою вотчину, й уярмлює, поневолює інші народи. В усіх російських шкільних і вишівських підручниках містяться розділи з “покорения”: “Покорение
Сибири”, “Покорение Кавказа”, “Покорение Средней Азии”. І як це так – “покорять”? Живе вільний народ, зі своїми порядками, своїми звичаями, своєю
мовою, і ось приходять загарбники і “покоряют”. І як? Прочитайте про це хоча
б у Льва Толстого: “Хаджи Мурат”, “Рубка леса”. Як це відбувається? Приходить військо, вирубують ліс, оточують аул і підпалюють його. Стріляють у
людей, кидають багнетами у вогонь дітей. Головешки на місці аула. Покорили!
І ставлять там помпезні пам’ятники – Паскевичу, Єрмолову. Вони там стоять і
досі. “Крым наш, сколько пролито русской крови за Крым…” Але хіба можна
міряти пролитою кров’ю територіальні захвати і уярмлення народу? А скільки
пролито за Крим української крові, зокрема, за визначенням Карла Маркса,
саме Запорозька Січ врятувала Європу (і Москву також) від турецько-татарської
експансії. Подібне відбувається й на Україні, але уже як із “молодшим братом”.
Тяжка кріпаччина, знищення Запорозької Січі, знищення українських шкіл.
Заборона української мови і культури: спершу Петро І заборонив церковні книги українською мовою, а далі Валуєвський циркуляр (1863 р.), Емський указ
(1876 р.) на повну заборону української мови – видання книжок і підручників,
увезення українських книжок з-за кордону, постановка п’єс українською мовою
і т. ін. А мова – це ж найважливіша складова національної ідентичності. І це
триває й далі – перед Першою світовою війною антиукраїнський московський
смерч пройшов по нашій землі, він не припинявся за радянської влади, в час
приходу до Києва радянського війська під керівництвом червоного командира,
колишнього жандармського полковника Муравйова (Ленін однією рукою тримає телефонну трубку, в яку вітає Центральну Раду, а другою пише наказ на
наступ на Київ Муравйову); у Києві розстрілювали кожного, в кого знаходили
документ або лист, писаний українською мовою; розстрілювали канцеляристів
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(в установах, на заводах, які вели справи українською мовою, екскурсоводів у
музеях, хто проводив екскурсії українською мовою, в перші ж роки Радянської
влади були розстріляні “Просвіти” (в моєму селі Вертіївці під Ніжином – 50
осіб) за те, що читали діткам книжки українською мовою.
Я пам’ятаю шкільні підручники – російською мовою “Родная речь” на
прекрасному білому папері в твердій глянцевій обкладинці, й українська
“Читанка” на сірому папері з обкладинкою з пресованої стружки, об яку діти
ранили пальці. В 37-му році підставою для репресій було українське прізвище;
сплановано забирали від хати до хати людей і або розстрілювали, або відправляли в ГУЛАГ. Учителям російської мови платили на п’ятнадцять відсотків
більше. У 1934–37 рр. були репресовані, розстріляні всі провідні українські
вчені, філософи, історики, мовознавці, письменники, кобзарі, художники, вишівські викладачі і сільські вчителі. Так утверджувався новий лад: “Загоним
железной рукой человечество в счастье”.
Так, наша вина впродовж віків також велика. Не вистачало розуму, волі,
рішучості у Богдана Хмельницького, не скористався ситуацією Іван Виговський,
а коли після 1917 року на міжнародну арену виходили Польща, Чехословаччина,
Фінляндія, Україна, перші три вийшли, а Україна, в особі Грушевського і Винниченка, повірила Леніну, що в них соціалісти і в нас соціалісти, і війни між
ними не може бути, згаяли час в безплідній балаканині, не створили свою армію.
Гоніння на все українське триває й сьогодні, бо, проголосивши незалежною Україну, не зробили дерадянізації, люстрації, залишились при владі ті ж
комсомольсько-партійні керівники, знову переписується історія на радянський
лад, український президент вояжує за благословенням і вказівками до Москви,
московські попи не їздять у свої Рязань, Кострому, Тулу і Новосибірськ, а в
Україну, впроваджувати “русский мир”, Москва святкує хрещення 1025-річчя Русі, хоч самої її тоді ще не було і в помині. Російська мова панує у нас в
інформаційному просторі: на радіо, телебаченні, в пресі, в установах, у Верховній Раді. І вона знову “вища”, хоч нині це фактично мова блатняків і попси
(за поширенням матюків вона перша в світі).
Коли двадцять із лишком років тому над нашими головами замайорів
жовто-блакитний прапор, ми були певні, що навіки здобули незалежність,
демократію, що в Україні запанує економічна, соціальна і національна справедливість. Але ми були прикуті до Росії іржавим ланцюгом і того ланцюга
не обірвали, і от із нею разом наша теперішня “еліта” криміналізується, зісповзає з української орбіти, капітал нарощується адміністративними засобами.
Старі цінності почала розвалювати “Велика російська революція” (як писали
колись), світ захитали. Нині ж добиває Україну зросійщена бандитська влада.
“Елітою” стають злодії й ті, хто грає на руку “старшому брату”, кого навчали
в партшколах і училищах КДБ.
Сучасне суспільство не інтелектуальне, його не цікавить життя Духа, воно
живе, щоб поїсти, попити, розважитися. Подивимось насамперед на нашу
“еліту”. Що крім наживи її цікавить? Нічого. Сьогодні ми знову поділилися.
Сьогодні є вони (багаті) і ми, прості люди. Ми – це українці, кому дорога
Україна, хто хоче її розвою, і вони – хто проти, хто за інші цінності, за іншу
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націю, за іншу мову. Ми в загрозливому становищі між остаточною втратою
національної ідентичності і відродження українства. Росія знову молотить про
неповний суверенітет, про державу, яка не відбулася. Влада не хоче захищати національні інтереси, народ не хоче такої влади, але й не хоче захищати
свої права од влади. (За тривалістю життя Україна сьогодні між Гондурасом
та Монголією). У нас панує псевдодемократія, повний занепад парламенту і
конституціалізму, а совковий натовп увесь час озирається на Кремль. Та й
опозиція далеко не на рівні, вона вся в пустопорожній балаканині. Не поставлені конкретні цілі, немає спроб вибудувати свою українську еліту, направити
школу, допомогти й виховати народ на рідній історії. (Нація, яка не пам’ятає
себе, нездатна до боротьби). Знову розмови про прихід нових людей (а їх справді
дуже мало), сподівання негайних перемін, щастя для всіх. Усі негаразди, уся
біда проявилися вочевидь, коли постало питання про входження до Європейського Союзу. Здавалося, все ясно, як Божий день: або ми прилучаємось до
цивілізації, або залишаємось азіатами. Недарма та ж Росія увесь вік лазила і
лазить через вікно в Європу, щоправда, осягнути вповні європейські цінності
вона нездатна, бо вона відстала, захланна, дика, й через те придумала собі
“свой особый путь”. “С Европой мы должны разговаривать не о мире, а языком
автомата Калашникова”. А для нас прилучення до Європи – порятунок: демократизм, європейська культура, техніка, європейська економіка, самоповага.
Так, не всі європейські цінності найвищої проби, але вони на сьогодні кращі,
чистіші, посутніші. Тож ідемо до Європи, та більше, нас там чекають. Але того
не хоче Росія, і тисне, і гне, і провокує. Бо без України немає імперії, бо сама
Росія відстала, в неї одвіку не розвинені продуктивні сили, в неї, власне, немає свого сільського господарства, вона живе за рахунок нафти і газу, колись
“підкореної”, захопленої, загарбаної – не своєї, чужої – Якутії. А демократію
за нафту і газ купити не можна. І наша влада, поблукавши, побрехавши народові, пофарисействувавши, підкорилася Москві, відкинула європейський
шлях. І прямує в азіатську пітьму, безкультур’я, безхліб’я, бездержавність.
І що ж тепер робити нам?
…Мені часто сниться Майдан. Той велетенський Майдан, правдивий, певний
своєї сили, непохитний, який проголосив свободу і демократію. Майдан був і залишається в наших серцях. Може таки, він знову відбудеться, і тепер його ніхто
не зможе знехтувати. Лишається одне: самим творити таку силу, яка буде боротися за Україну в Україні. Може, це буде Новий “Рух”. Нова “Просвіта”, чи якась
інша інституція, яка об’єднає народ, вдихне в його груди вітер свободи і звитяги.
…Як важко жити в такому обвалі, в крахові надій і сподівань, у розчаруванні, у відсутності перспектив. Кришиться серце, плаче душа, голосить безнадія. І рветься, рветься звідкілясь з глибини душі крик: люди, українці, ви
ж колись були сміливі і горді, схаменіться, не вірте плутократам, поважайте
себе, станьте плече до плеча, захистіть Україну, захистіть своїх дітей!
Земляче, відчуй, що Україна – твоя країна і тільки в ній ти можеш жити. Йди
на вибори, голосуй за український парламент, українського президента. Борися!
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Масове переселення московитів в Україну після Голодомору1
Нещодавно в Україні була видана унікальна карта “Голодомор 1932–
1933 років”, на якій позначені не лише місця так званих “чорних дощок”
(спеціальні каральні заходи проти окремих сіл, коли голодне село оточували
озброєними загонами, чим прирікали його на загибель, жорстоку смерть), але
й дороги переселення на вимерлі території людей з Росії та Білорусії. З Білоруської РСР в Одеську область – 68 ешелонів, із західних областей РРФСР в
Дніпропетровську – 125 ешелонів, з Горького в Одеську – 141 ешелон, з центрально-чорноземного регіону Росії в Харківську область – 188 ешелонів. З
Іванівської в Донецьку – 147 ешелонів, і багато-багато інших людей та ешелонів, яких не вдалося встановити. На карті вказано переселення за один місяць.
Переселяли коней, корів, овець, завозили курей та інший скот, переселяли
цілі колгоспи з технікою та реманентом. Переселяли російських вчителів. Багато мільйонів переселених! Переселяли родинами, діти, їхні старі бабусі, всі
родичі родини, двоюрідні, троюрідні. Тисячі сіл стояло порожніх, напівпусті
міста, після закатованих голодом українців, а закатували московити майже
10 мільйонів за шість місяців (зими-весни)!!! За такий короткий термін і така
велика кількість масового вбивства, – великий кат був Сталін. Навіть Гітлер
заздрив цьому факту і посилав лідерів СС до СРСР переймати такий досвід.
Те, що проросійські південь та схід України сьогодні – це наслідки Голодомору і подальшого масового заселення українських територій переважно
московитами, не новина.. Але вона кожного разу приголомшує мене, навіваючи сумні думки, особливо останнім часом, коли все частіше говорять про
можливий розкол країни. Росіяни мені здаються людьми хорошими. Але,
на жаль, зневага до інших націй характерна для всіх них, особливо вороже
вони ставляться до слов’янських народів, добре вони ставляться лише до
споріднених з ними по крові – азійських націй. А ще вони дуже важко пристосовуються до життя поза межами Росії, погано асимілюються. Відомо, що
чимало з них, переселившись до Америки, так і не освоїли англійську мову...
Тому, вважаю, їм краще жити на своїй землі. Але багато хто з них не хоче
жити в Росії з економічних і соціальних міркувань і прагнуть емігрувати. І
ті, кому це вдалося, не хочуть повертатися на історичну батьківщину. Хоча
продовжують вважати Росію своєю батьківщиною, любити її (на словах, адже
на відстані її любити легко) і страждати на чужині. Напевно, це одна із загадок москвинської душі.
Якось була можливість спілкуватися з москвинкою, яка живе в Естонії. Ми
зустрілися в Москві, куди вона приїхала в гості до родичів. Привезла з собою
копчену скумбрію. “Це єдине, що залишилося смачного з естонських продуктів
після вступу країни до Євросоюзу”, – пояснювала вона кожному, кого пригощала. Мені довелося вислухати довгу, неначе завчену напам’ять, розповідь про
те, як погано живеться в країнах Прибалтики після розвалу СРСР... Про те, як
1
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естонці вдають, ніби вони не знають російської, і їй доводиться спілкуватися з
ними лише естонською мовою. Про те, як там не люблять московитів і вороже
до них ставляться. Про те, як вона не любить естонців, Естонію, Євросоюз і
не сприймає політичних, економічних та соціальних змін, які там сталися.
При цьому вона не переставала захоплюватися Росією. “У Росії краще, ніж
десь, ви щасливі тим, що живете в Росії”, – повторювала вона, звертаючись
до своїх російських родичів і друзів, які без особливого ентузіазму погоджувалися з нею. “Я не зміг би жити в країні, яку так сильно не люблю, де мені
так некомфортно. Це ж справжня мука”, – сказав я їй. – Може, тобі краще
повернутися до Росії? І теж бути щасливою?” Вона замовкла і пильно поглянула мені в очі, намагаючись зрозуміти, чи не глузую я, випадково, з неї. Ні,
я не насміхався. Я говорив і цілком серйозно, тому що дійсно не уявляю собі
життя в чужій, ненависній країні. Вона щось спробувала пояснити. Говорила
так непереконливо, що я навіть не запам’ятав її аргументів. Суть в тому, що
повертатися до Росії вона жодним чином не бажає.
Пам’ятаю лише, що її російська подруга сказала: “А я змогла б жити в
будь-якій країні, якби там було море, – я море дуже люблю”. От і в Україні
вони живуть, їдять українських хліб, і хаять Україну та українців з усіх боків, скиглять про мову, а переїхати назад не хочуть, мову вивчати також не
бажають, і вчать цієї зневаги своїх дітей. Напевно, ті московити, які і після
1933 року переселялися па південь та схід України, теж мріяли про море.
Або, може, їх приваблювали родючі землі (хоча московити ніколи не любили
рільництво), та залишені вимерлими українцями будинки і майно, що дуже
приваблювало, (вони б і пішки пішли б, аби забрати щось чуже собі, то вже у
генах)... Що б там не було, але тепер їхні нащадки є громадянами України. І
не варто було б згадувати про те, що було колись, якби минуле не мало наслідків у наш час. А наслідки є, і вони дійсно вражаючі. Це велике переселення
московитів виявилося бомбою сповільненої дії, і час цієї дії настав сьогодні.
Ми маємо здебільш непатріотичний, неукраїнський південь та схід, який тяжіє
до Росії так, що аж готовий злитися з нею. Частина громадян нашої держави
не зацікавлена в її територіальній цілісності і в її існуванні взагалі, краще
б зникла Україна з мапи світу. Від переселенців пішли матюки, п’яниці та
гульки з приводу та й без нього, аби не робити, брехня, зрада, крадіжки – це
кредо московита! В українців такого не було взагалі, до приходу московитів у
нас хати не зачинялися! (про це все детально описав у історично-дослідницькій
праці Павло Штепа “Московство”).
…На презентації вищезазначеної карти Голодомору колишній директор
Українського інституту національної пам’яти, академік НАН України Ігор
Юхновський (його на цій посаді змінив якийсь неокомуніст), зокрема, розповів
про те, як у Верховній Раді ухвалювався закон про визнання Голодомору геноцидом. Частина депутатів з партії регіонів проголосувала за цей закон (на його
прохання), а частина – ні. То були депутати з місць, заселених московитами...
Ігор Рафаїлович наголосив: це ж не єдине голосування, де виявляється
відношення до країни, в якій вони живуть. Було безліч інших важливих голосувань, це і громадська думка, і народне волевиявлення, це і відповідне
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відношення до української мови й культури, до української історії. Це формування негативного іміджу країни за кордоном. Це виховання нового покоління
українських росіян у дусі неповаги до власної держави...
Пан Юхновський сказав наступне: дійсно, те, що ці люди були переселені,
впливає на їхнє ставлення до України як до держави. Люди по-різному поводяться на чужій землі Але вони приїхали на чужу землю від імені держави,
яка їх послала, і вони підтримуватимуть ту державу, яка їх послала. Вони самі
цього можуть і не усвідомлювати. Отже, ми приречені на те, що частина людей
в Україні – нащадки тих переселенців-московитів – весь час прагнутимуть до
Россії, відповідно голосувати на виборах, виявляти неповагу до української
мови і культури й виховувати в цьому дусі своїх дітей?
– Минає час, і кожна земля “творить” націю. Неукраїнці асимілюються,
стають українцями, і це не залежить від свідомості людей або від директив
влади. Так само чужоземці стають поляками на польській землі, французами –
на французькій землі, німцями – на німецькій. Хоча з московитами це питання
проходить дуже тяжко, не піддається цей народ асиміляції, для нього будь-яка
нація світу – ворожа нація, може час все виправить, зазначив Ігор Рафаїлович.
Скільки ж іще потрібно часу, аби московити стали українцями? Напевно, не менше сотні років, або більше. Думаю, цей процес піде швидше, якщо
Україна зможе підняти економіку. Якщо життєвий рівень в Україні буде вищий, ніж в Росії, “співвітчизники” вже не хотітимуть злиття з історичною
батьківщиною. Як показує світовий досвід, ситі і задоволені життям московити
нудьгують за батьківщиною не менше голодних і знервованих, але повертатися туди не квапляться. І зливатися з нею теж. Тож українці – робімо, орімо,
годуймо московита, аби він був нагодований і не волав про розкол України
та приєднання Криму, Донбасу до Московії! А, може, треба чинити так, як
чинять прибалти, там мешкало 45% московитів, зараз набагато менше. Вони
просто не беруть на роботу, якщо не володієш національною мовою, і не звертають уваги на тих, хто балакає чужою для них, ті українці, яких примушували вивчати російську і вони вже забули українську – це не біда, українець
швидко та легко надолужить все втрачене, (бо воно своє, рідне), дітей будуть
навчати рідної мови. Треба зробити так, щоб пенсіонери російського флоту не
залишалися у Криму, а виїжджали назад до себе, а це тисячі військових плюс
їхні сім’ї, діти. Українцю в Україні немає місця, звідусіль з нього знущаються
владні табачники, колеснікови, царьови, вітренчихи і т.ін., церкву гноблять,
мову нищать, культуру нищать, історію переписують …
PS. Росія – не Русь, московит не слов’янин і ніколи ним не був. Слов’янин
для московита – найлютіший ворог.
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Явище “бандерофобії” в російській свідомості1
Явище, про котре йтиметься в цій статті, належить до числа фундаментальних, базових конструкцій російської ментальності в її ставленні до України та українців. “Бандєровщина” в російській свідомості має мало спільного
з бандерівщиною як реальним феноменом української історії. Можна навіть
говорити про специфічну російську модель тлумачення цього руху, модель,
яка через свої численні ірраціональні елементи дає всі підстави визначати її
як міф, складову інших російських міфів на українську тематику. Ставлення
до українського національного руху в колах навіть освічених і ліберальних
російських інтелігентів залишається на рівні суто пропагандистському, що
змушує згадувати часи радянського Агітпропу з його “об’єктивним і науковим
дослідженням” поглядів ідейних супротивників. Великим поступом в осмисленні цього явища російською свідомістю було б забуття бодай істерично-звинувачувального тону, що панує практично в усіх російських текстах, навіть
тих, котрі мають претензію на академічність. У цій свідомості, а ще більше
підсвідомості, історична реальність перетворилася на символ, що живе своїм
автономним від істини життям. Цей символ надзвичайно активно використовується у багатьох публікаціях, що мають за мету створювати негативний
імідж України, окремих її регіонів та політичних сил.
На теренах самої України цей символ є наріжним каменем усієї пропаганди лівих та проросійських партій і організацій, що має прислужитися меті
протиставлення західних і східних регіонів держави, залякування російського
та російськомовного населення сходу і півдня якоюсь жахливою, жорстокою,
невідомою, а тому ще страшнішою силою. Над створенням цього символу
працював величезний загін комуністичних пропагандистів протягом останніх
60 років, і ця робота триває й донині.
“Бандєровєц” постає у сприйнятті пересічного росіянина на підсвідомому
рівні як своєрідний “антиідеал” України, як живе втілення “поганої України”,
на відміну від ідеалу доброї України-Малоросії, що перебуває під цілковитим
політичним і духовним контролем Москви, незалежно від формального статусу чи то провінції Росії, чи то її протекторату, чи то “самостійної” держави, рівень самостійності котрої визначається тією-таки Москвою. Це, так би
мовити, модель найгірших рис українця, як їх собі уявляє російська свідомість. Тип антиросійський за визначенням, саме через своє українство, через
максимально різкий і непоступливий прояв, маніфестацію свого українства у
формах, що принципово за своїм характером зіставні з формами демонстрації
“російськості” росіянином як представником державного народу. Проте така
поведінка українця, що є віддзеркаленням поведінки росіянина, поляка, німця, угорця як носія національної самодостатності, сприймається росіянином з
його усталеними уявленнями про “норму” для українців як виклик і агресія,
принаймні як потенційна загроза. Це, в свою чергу, викликає агресію з боку
1

Лосєв Ігор, філософ / Ігор Лосєв // День. – 2014. – 8 трав.
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носія російської свідомості, котру він вважає спровокованою. Спровокованою
самим лише фактом існування такого “аномального” українського типажу.
Власна національна агресивність у такий спосіб екстраполюється на іншого,
що посилює відчуття загрози та незахищеності. Це дуже своєрідна мазохістська
агресивність, коли саме джерело агресії почувається жертвою, яка потребує
захисту та співчуття, коли в ролі “перпетум мобіле” агресивності виступають
штучно збуджений страх і комплекс гострого, хоча й не виправданого реальними обставинами, жалю до себе. Яскравою ілюстрацією до цієї тези може
бути ситуація з “російськомовними” за межами Російської Федерації та її висвітлення засобами масової інформації цієї країни з нескінченними скаргами
на “утиски” та “переслідування”.
“Бандєровєц” сприймається багатьма росіянами як метафізична, майже
маніхейська загроза з боку синів темряви. Проте участь реальних бандерівців
у формуванні таких уявлень була досить мінімальною, решту зробила сама
російська свідомість із її специфічними, створеними такою ж специфічною
історією особливостями. Дещо про ці особливості можна інколи прочитати й
у російських дослідників: “...На цьому камені вільно обраних несвободи і деспотизму будувалася майбутня Росія. Потім зміцнилися сільські громади, що
відродили племінний диктат більшості і зневагу до особистості, маніхейський
жорстокий поділ світу на “наших” і “ненаших” і відповідно подвійну мораль
і норми співжиття (для своїх і чужих). Тобто, за суттю, аморалізм, що став
поступово однією з найдивовижніших національно-психологічних рис, котрі
вже справді “аршином общім нє ізмєріть”. Сюди ж належить нігілістичне
ставлення до приватної власності, завдяки якому марксизм, що був широко
відомий у Європі, зміг укоренитися і зрости як сучкувате дерево більшовизму
лише в Росії. Саме звідси, зазначав я в останніх працях, із суто психологічної
схильності до архаїки – себто до консервації стародавніх колективно-підсвідомих стереотипів – виникають численні історичні й сучасні біди російського
народу. І ще раз наголошую, походження і розвиток цих національних рис
пояснюються зовсім не якоюсь расовою передвизначеністю... вони набуті в результаті того самого особливого російського шляху прогресу, наявність якого,
здається, ніхто не заперечує”, – писав російський історик В. Возгрин.
Російська свідомість легко визнає право народів на самовизначення, на
антиколоніальну війну, коли йдеться про події, що не стосуються Росії. Росіяни охоче співчувають американським неграм, південноафриканським бурам,
бенгальцям, бо це не накладає на них жодних зобов’язань щодо перегляду
власної історії, а тим паче власних кордонів. Саме тому їм так важко зізнатися
самим собі, що “бандєровщина” була звичайнісіньким національно-визвольним
рухом. Адже це визнання вимагатиме й визначення місця й ролі росіян у цьому процесі. Таке визначення може бути тільки вельми некомпліментарним.
Оскільки бандерівський рух був об’єктивно спрямований проти Росії як
держави і політичного режиму, був ефективним, добре організованим, послідовним і непримиренним, від якого не можна було відкупитися черговим
протекторатом чи домініоном, “союзом” чи “стратегічним партнерством”, залишався тільки шлях його демонізації, хоча типологічно бандерівський рух не
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відрізнявся принципово від антифранцузького руху в Алжирі чи антианглійського в Ірландії. Цікаво, що аналогічні спроби демонізувати національно-визвольний рух простежуються у Чечні за такою ж схемою (російські чиновники
невипадково заявляють, що на цій території застосовуватимуться методи, які
були апробовані в Західній Україні у 1940–1950-ті роки).
Схема справді повторює “антибандерівську”: звинувачення чеченських
повстанців у прислужництві зарубіжним ісламським фундаменталістам (ОУНУПА – у прислужництві німецьким окупантам, пізніше – західному імперіалізмові, та у співпраці з бандитсько-кримінальними елементами: найманцями з
усіх усюд тощо). Зосереджують увагу на неминучих ексцесах будь-якої збройної
боротьби, причому тільки на ексцесах з одного боку, чеченського, вважаючи
ексцеси (часто значно жорстокіші й невиправдані) з російського боку чимось
прийнятним і майже законним. Саме так у Росії й досі розглядають дії військ
НКВД-МГБ у Західній Україні, численні вбивства й депортації мирного населення. Ба більше, ці дії вважають зразком для наслідування в нинішній
кавказькій війні.
Уявлення широкого російського загалу про епопею ОУН-УПА зводяться
до сукупності міфологем: українсько-німецькі націоналісти, співпраця з гітлерівським режимом, звірства, патологічна русофобія. Елемент невігластва, що
свідомо формувався Агітпропом, тут, безперечно, присутній. Про це свідчить
той факт, що навіть, здавалося б, професійні “борці з бандерівщиною” зазвичай не можуть назвати імен діячів цього руху, крім, звісно, самого Степана
Бандери, абсолютно не поінформовані щодо конкретних подій, документів і
т. ін. Це фобія невідомого, а тому ще жахливішого. Однак значна частина
цього загалу, насамперед ветерани Червоної армії, принципово не бажають
знати факти, адже ці факти можуть зруйнувати звичний і зручний міф, спонукаючи до розриву з улюбленими фетишами свідомості, позбавляючи духовного комфорту сталості догм і забобонів.
Цей більш ніж сумнівний у своїй основі образ “бандєровца”, який має викликати страх, ненависть і огиду на рівні фізіологічних рефлексів, якнайкраще
додається до нинішньої антиукраїнської пропаганди як своєрідна “страшилка”
для етнічних росіян у Російській Федерації та Україні й для певної частини
українців сходу та півдня. Це полегшується тим, що в цих регіонах тлумачення
історії українського національно-визвольного руху віддано на відкуп лівим та
проросійським організаціям, для яких цей рух – не лише зосередження всіх
людських вад, а й явище вузько-регіональне, західне, галицьке, абсолютно
чуже Донбасу, Слобожанщині, Таврії. У їхньому тлумаченні, як і в більшості
російських публікацій (практично в усіх), бандерівці постають як майстри найвишуканіших тортур (хоча насправді саме вони часто були жертвами таких),
як носії звірячих інстинктів, фахівці з усіляких знущань із росіян, євреїв та
поляків. Два останні етноси навряд чи викликають щире співчуття пропагандистів, але обов’язково додаються для надання бандерівським “звірствам”
більшої універсальності. Водночас усі жорстокості проти членів ОУН-УПА та
мирного населення послідовно замовчуються. Бо їх визнання теж сприятиме
руйнації “антибандерівського міфу”. Відповідність цього абсолютно негатив-
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ного образу реальності – питання поза обговоренням у російській історичній
науці, не кажучи вже про публіцистику. І це незважаючи на те, що сьогодні
існує можливість доступу до багатьох автентичних джерел.
Образ “бандєровца” в російській свідомості майже повністю збігається з
образом галичанина, який сприймається як західний, католицький, чужий
решті України тип, як спокусник “проросійського” за визначенням українського народу. Галичани абсолютно суперечать усім російським догмам щодо
України, що викликає обурення й ворожість більшості російського загалу. Західні українці виявилися твердішим і непоступливішим людським матеріалом,
ніж їхні східні брати, яким політичні умови не давали можливості перейти від
стадії етнографічної маси до стадії нації. “Західняки” очевидно не вдавалися до
російщення (насамперед ментального), були відпорні щодо слов’янофільської
та інтернаціональної пропаганди, релігійні, вміли чітко формулювати свої цілі
й національні вимоги. Себто вони уособлювали всі ті риси, котрі російська
свідомість так не хотіла бачити в українцях. Галичани справляли враження
представників просунутої європейської нації, якої за московськими проектами
не має бути в Україні. Рівень їхньої національної свідомості був із точки зору
керівництва СРСР зависокий. Саме це в радянські часи викликало підозри та
недовір’я до вихідців із Західної України, навіть якщо то були пересічні носії
компартійних поглядів. Галичанинові було практично неможливо потрапити
на верхівку партійного олімпу УРСР.
Таке ставлення російської громадської думки (як правило, дуже негативне) пов’язане, серед інших причин, також із тим, що російська ментальність
(і елементарна, і масова) сприймає високий рівень української національної
свідомості як шовіністичну русофобію, нормою ж вважає майже повну відсутність української національної свідомості. Росіяни схильні приписувати
“бандєровцам” ту ворожість до себе, яку вони самі відчувають до свідомих у
національному сенсі українців, і тоді теза “ми їх ненавидимо” міняється на
зручнішу і психологічно виграшнішу – “вони нас ненавидять”.
Тут слід звернути увагу на деякі специфічні етнопсихокомплекси росіян.
Російська громадськість любить обговорювати ворожі почуття інших народів
щодо росіян, проте всіляко ухиляється від обговорення й аналізу власної ворожості до інших: євреїв, татар, кавказців, українців, прибалтів, часто-густо
свідомо підміняючи серйозний рівень розгляду примітивними клоунадами
із запевненнями “простих людей” про свою любов до сусіда-інородця чи зворушливою історією взаємин окремого росіянина та окремого неросіянина, що
аж ніяк не знімає з порядку денного необхідності глибокого і чесного аналізу
взаємин народів.
Галичани самою своєю ментальністю ображали особливий колоніальний
комплекс росіян – жагу любові та вдячності з боку підкорених народів. Росіянин на етнічних землях “інородців” не хотів і не міг почуватися тим, ким
він і був, – колонізатором і асимілятором, а волів почуватися носієм прогресу,
цивілізації та благодійності. І якщо на Сході, в Азії, в такій настанові ще був
якийсь мінімальний сенс: “Росія справді відіграє прогресивну роль щодо Сходу.
Незважаючи на всю підлість та слов’янський бруд, панування Росії відіграє
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цивілізаторську роль для Чорного та Каспійського морів і Центральної Азії,
для башкирів і татар” (Ф. Енгельс), то в Західній Україні культурний рівень
пересічного росіянина (передовсім побутовий), його вихованість та поведінка
аж ніяк не могли правити за взірець для корінного населення.
Щоправда, інколи деякі російські мислителі таки усвідомлювали, що їхні
сподівання на вдячність народів, котрі хотілося б тримати під постійним контролем, цілком марні. І це усвідомлення породжувало недобрі почуття до об’єкта
можливої політичної “благодійності”, до тих, хто мав зухвалість претендувати
на власні інтереси і своє особливе бачення історії. Найрепрезентативніше цей
комплекс ображеності кращих почуттів виявився у Ф. Достоєвського, в політичному аспекті – переконаного великодержавника і панрусиста, котрий, проте, не цурався й слов’янофільської риторики: “Не буде в Росії, й ніколи ще не
було, таких ненависників, заздрісників, наклепників і навіть явних ворогів, як
усі ці слов’янські племена, як тільки Росія їх визволить, а Європа погодиться
визнати їх визволеними”. У письменника йшлося про сербів, болгар, чорногорців, котрі справді були не від того, щоб скористатися російською військовою
потугою для розв’язання власних національних проблем в Османській імперії.
Але це зовсім не означало, що вони хочуть стати сателітами Російської імперії.
Вони вважали за краще керуватися у своїй політиці власними уподобаннями;
часто це вимагало від південних слов’ян орієнтуватися не на Петербург, а на
Відень чи Берлін, що, знову ж таки, викликало образу й розчарування російської громадськості, котра за всієї своєї романтичності в політичному сенсі
була надзвичайно корисливою, і за кожний акт “геополітичного альтруїзму”
у вигляді чергового “визволення” вимагала розрахунку. Зовсім іншою була
ситуація Західної України 1940–1950-х років, коли перспектива радянського
“визволення” викликала у галичан, які вже встигли ознайомитися з цією
системою і цією культурою 1939 року, жах і відчай.
У ставленні російської громадськості до українського національно-визвольного руху можна завважити певну культурно-психологічну особливість,
котру визначив той-таки Достоєвський, який сказав, що люди завжди ненавидять тих, кому вони зробили зле. Адже російській свідомості, над котрою
тяжіють (згадаймо точку зору В. Возгріна) старовинні племінні комплекси
поділу світу на систему “свій-чужий”, а відповідно, й моралі на мораль для
своїх і чужих, невимовно важко визнати тих, хто був об’єктивно проти Росії,
проти її військ, і при цьому мав рацію, а дії його були етично справедливі та
історично виправдані. Для російської свідомості той, хто був проти “священної
держави”, як її визначено в останньому варіанті гімну Російської Федерації,
не може бути виправданим, хоч би якими мотивами він керувався, хоч які б
об’єктивні обставини свідчили на його користь. Зрештою, визнати історичну
справедливість українського національно-визвольного руху 1940–1950-х років на західних землях означає необхідність (логічну й моральну) засудити
самих себе.
І тут постає питання про російську вину. Відомо, як тяжко розв’язувала
питання національної вини німецька свідомість по Другій світовій війні. Вона
його розв’язала, внаслідок чого німецька земля більше не є джерелом агресії.
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У Росії навіть постановка питання про російську вину сприймається як
русофобія і національна зрада. Значною мірою ситуація складалася історично.
Коли після 1917 року, засуджуючи тюрму народів – Російську імперію, – довелося сказати про численні злочини проти них, то виявилося, що російський
народ жодного відношення до цих гріхів не має, – в усьому винний царизм
(щоправда, більшовики не додумалися сказати, що саме російський народ
більше за всіх постраждав від самодержавства). Коли після 1991 р. довелося
сказати про нищення неросійських народів, депортації, утиски, російщення, то
з’ясувалося, що російський народ знову не може відповідати за це, – у всьому
винні комуністи, від яких більше за всіх, звісно ж, постраждали росіяни. І
навіть коли постало питання про відповідальність за першу чеченську війну
1994–1996 рр., було заявлено, що в усьому винні єльцинські демократи.
Ідея Ф. Достоєвського “про всесвітню чуйність” росіян на цьому тлі все
більше справляє враження звичайної пропагандистської ідеологеми, покликаної приховати принциповий російський етноцентризм, що й пов’язаний з
нездатністю до каяття, особливо перед “чужими”.
Нам здається, що саме це мав на увазі російський філософ культури Георгій
Федотов: “Чому Росія – християнська Росія – забула про покаяння? Я кажу
про покаяння національне, звісно. Чи було коли-небудь християнське покоління, християнський народ, котрий перед лицем історичних катастроф не
вбачав у них караючої руки, не зводив би порахунки із власним сумлінням?..
А в православній Росії не знайшлося пророчого звинувачувального голосу,
котрий показав би нашу вину в нашій загибелі. Ця нечутливість національної
совісти сама собою є найсильнішим симптомом хвороби”. І далі: “...той сказ,
та одержимість люті, що сьогодні спрямовані на розбудову класового і безбожного інтернаціоналізму, завтра будуть спрямовані на створення національної
і православної Росії. Який жах!”
Російський “міф бандєровщини” нічого не розповідає про це героїчне явище
української історії, але дуже багато може розповісти про специфічні національні хвороби російської свідомості.

320

Додатки

Мова і соборність1
Після того, як наші нові очільники силових структур проґавили втечу
Януковича до Росії, й він став ще слухнянішим знаряддям Путіна в його
боротьбі проти України; після того, як у вотчинах партії регіонів – на Донеччині й Луганщині антиукраїнські сили, керовані московськими феесбистами
розгорнули діяльність, спрямовану на розкол України; після того, як бандити
захопили Слов'янськ (місто Михайла Петренка – автора слів безсмертної пісні
“Дивлюсь я на небо”), помайданна українська влада заходилася наводити лад
на південно-східних теренах України.
Зрозуміло, що після руйнації, якої на всіх щаблях завдав Україні попередній керівний паханат, важко вимагати негайних позитивних змін і критикувати за відсутність їх нову владу. Критикувати легше, ніж робити, та я й
не збираюся вдаватися до беззастережної критики.
Тож до подій на Сході України. Коли антиукраїнські сили окупували
Слов’янськ, їх потрібно було негайно заблокувати там і не дати змоги тій гідрі
поширювати свої голови на простори Донеччини й Луганщини, а потім і далі.
Не вийшло. Занадто довго збиралися й розмірковували. Коли вже руйнівники
України позахоплювали багато адміністративних будівель, поскидали з них, а
то й попалили наші державні прапори та почепили прапори сусідньої держави
і якоїсь химерної Донецької народної республіки, позабирали зброю в охоронців порядку й машини даівців, тоді нарешті українські силовики розпочали
антитерористичну операцію.
Операція йде дуже мляво. В. о. міністра внутрішніх справ не встигає заявити, що той чи той об’єкт відбито в загарбників, як його знову захоплюють
промосковські сили. Однією з причин такої тяганини є прагнення уникнути
жертв серед місцевих мешканців. Прагнення дуже шляхетне. Але які місцеві
мешканці були там, де броньована машина зі зброєю – подарунок В. Жириновського для терористів безперешкодно пройшла через усі блок-пости? Як же такі
прикордонники на чолі з беззмінним М. Литвином боронитимуть українську
землю, коли на неї посунуть орди Путіна?
Терористи дедалі більше розперізуються, нахабнішають і просто звіріють
(убивство священика, який вийшов їх угамувати, розстріл батька й матері на
очах восьмирічної дитини і т. д. і т. п), сприймаючи (і маючи на те підстави!)
обережність і нерішучість української сторони за нашу слабкість, яка заохочує
путінських “орлів” та їхніх місцевих поплічників на дальші “подвиги”. Білоруський президент О. Лукашенко з жодного погляду не може бути зразком
для наслідування, але й він нещодавно заявив, що в нього ті, які зазіхають
на територіяльну цілісність Білоруси, давно вже метлялися б на шибеницях.
Словом, мав рацію один із західних політиків, який сказав, що Путін зайде в
Україні так далеко, як йому дозволить Україна.
1
Пономарів Олександр, доктор філологічних наук, професор / Олександр Пономарів
// Слово Просвіти. – 2014. – 15–21 трав.
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А що ж українська влада й еліта? Представники цих категорій суспільства
заходилися вмовляти й улещувати протиукраїнські сили, обіцяючи задовольнити всі їхні примхи. Кожній захопленій (з потурання місцевої влади) області
обіцяють не лише збільшення економічної самостійности (що є нормальним),
а й змогу надавати будь-якій мові статусу майже державної на її теренах,
часом згадуючи “при єдиній державній українській”, а то й без такої згадки
(що суперечить Конституції й здоровому глуздові). Один із найвищих керівників України, який колись зукраїнізував міністерство економіки АР Крим
(і не зустрів жодного спротиву своїх підлеглих), раптом заявив, нібито його
дружина розмовляє російською мовою. Невже це правда? Чи це спроба сподобатися терористам? Чи можна собі уявити, щоб президент Масарик у період
мовного відродження понімеченої Чехії заявив, що його дружина розмовляє
німецькою мовою?
Майже всі політичні діячі, коли звертаються до мешканців південних та
східних областей України, відразу переходять на російську мову. Те саме роб
лять політологи й инші співрозмовники на круглих столах, у студіях радіо й
телебачення. Мовляв, аби їх краще зрозуміли. Особливо стараються львів’яни.
Ефекту від цього як кіт наплакав, радше навпаки. Коли Львів випендрювався
(перепрошую, але не можу дібрати більш підхожого слова) російською мовою,
100 зелених чоловічків удерлися до будинку Верховної Ради Криму, терміново призначили нову Верховну Раду, яка підготувала так званий референдум.
Славнозвісний (без іронії!) Святослав Вакарчук на зустрічі зі студентами Донецького національного університету розмовляв з ними російською мовою.
Даремно. Три роки тому я з тими самими студентами розмовляв українською
мовою. І вже зовсім недавно українську мову в спілкуванні з донецькими студентами використовув професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.
І студенти не тільки розуміли українську мову, а й ставили нею запитання.
Антиукраїнськи спрямовані регіонали у Верховній Раді України, оговтавшись після ганебної втечі їхнього вождя, повернулися на свої позиції, знову
вимагають надання російській мові статусу державної. І це, на їхню думку,
розв’яже всі проблеми на Сході України. Тих проблем хоч греблю гати, жодної
з них не розв’язали януковичівці протягом чотирирічного перебування при
владі. Питання мови серед тих проблем далеко не на першому місці. Тож марно
силкуються окремі українські патріоти догодити в мовному плані донецьким
і луганським сепаратистам.
Марно канали Українського телебачення пишуть поряд з Єдина країна
Единая страна, явочним порядком запроваджуючи двомовність у державі.
Марно Єгор Чичеринда на ТВі раз по раз називає Харків першою столицею України. Перша й вічна столиця України – Київ, якому вже більше
1500 років. Між першістю й вічністю Києва в цій функції в різні періоди нашими столицями були Галич, Холм, Львів, Чигирин, Батурин, Глухів (див.
публікацію Василя Шпіцера в “Слові Просвіти” – ч. 5 за 2014 рік). А заснований 1654 року Харків був першою столицею Радянської України (з 1918
до 1934 року). У Києві більшовики не змогли проголосити радянську владу.
Вони зробили це в Харкові, надавши йому статусу столиці. А коли майже всі
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наші визвольні змагання розгромлено, коли справжніх українських комуністів
знищено (або вони самі вкоротили собі віку), тобто коли в Києві запанував
більшовицький “порядок”, столицю повернули до Києва. (Це аж ніяк не принижує ролі славного міста Харкова в українській історії, науці й культурі).
Марно міністр освіти й науки Сергій Квіт в інтерв’ю 5-му каналові
(4.05.2014) заявив: “Ми повернули підручники з історії, які використовувалися до приходу Табачника. Але инші не забороняли, а віддали на розсуд
учителям, методистам, історикам”. Як можна українську історію віддавати на
“розсуд” людям із непевним, часом сумнівним національним спрямуванням?
Далі всіх у потуранні сепаратистам пішов український філософ, письменник, публіцист, проректор Острозької академії Петро Кралюк, який у
рубриці “Точка зору” на Радіо Свобода подав, дуже м’яко кажучи, дивний
проєкт розв’язання проблем Півдня й Сходу України. Щодо мовної ситуації в
Київській Русі точніші відомості пан Кралюк міг би знайти в праці академіка
НАНУ Григорія Півторака “Походження українців, росіян, білорусів та їхніх
мов” (К., Видавничий центр “Академія”, 2001). Тоді він уник би неточностей
у мотивуванні творчої російськомовности “етнічних українців Миколи Гоголя,
Нестора Кукольника, Федора Достоєвського, Антона Чехова”. До цих етнічних
українців, що писали російською мовою, можна додати ще Ганну Горенко (Анну
Ахматову), Володимира Короленка, Григорія Мачтета й инших. На такий їхній
вибір навряд чи вплинула мовна ситуація в Київській Русі.
Ставлення до творчої російськомовности цих видатних людей добре, на мою
думку, висловив Євген Маланюк, порівнявши їх з Юрієм Кленом – етнічним
німцем Освальдом Бурґгардтом: “Освальд Бурґгардт, походивши з німців-колоністів, ніколи не поривав ані з мовою свого походження, ані з культурою нації,
з якої батьки його прийшли на Україну. Але імена і Освальда Бурґгардта, і
Юрія Клена звичайно підписували твори лише української – і мовою, і духом
літератури. Як компенсація за колишніх, теперішніх і, на жаль, майбутніх
таки рідних Короленків”.
Що ж пропонує Петро Кралюк? Цитую. “Російська мова в Україні – це
друга мова української культури, якою спілкується значна частина українців”.
Далі йдеться про те, що потрібно розробити український варіянт російської
мови, можливо, навіть на конституційному рівні. При викладанні російської
літератури ввести фрагменти давньоукраїнської літератури. Це, на думку
П. Кралюка, забезпечить зростання політичної лояльности російськомовних
громадян до України. Тобто пан філософ пропонують зробити суржик ще
однією державною мовою в Україні, а твори давньоукраїнської літератури,
наприклад, таку перлину, як “Слово о полку Ігоревім” увести до курсу російської літератури. Це ще гірше, ніж вимагає речник партії регіонів і, зокрема,
Р. Ахметова у Верховній Раді Микола Левченко.
Шановні вболівальники за лояльність російськомовних громадян! Хочу
звернути вашу увагу на те, що коли ви переходите на російську мову, промовляючи до мешканців південно-східних областей, то по-перше, ображаєте
українців, які в нестерпних умовах, що їм створили Голенки, Єфремови, Симоненки, Ахметови, Штепи та инші “перевертні й приблуди орди завойовни-
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ків-заброд” (Василь Симоненко) зберегли свою українськомовність. По-друге,
велика кількість російськомовних мешканців Південного Сходу – це мовно
зденаціоналізовані українці, що хотіли б самі або, принаймні, їхні діти повернутися в лоно рідної мови (як повернулися колись у лоно чеської мови
понімечені чехи). По-третє, в жодній області України немає людей, що не
розуміють української мови. І коли вони телефонують на радіо чи телебачення, то не конче вимагають від тих, до кого звертаються, переходити на мову
сусідньої держави.
Отже, зберігаймо гідність. В Україні ніхто ніколи не забороняв російської
мови. Але хто хотів, давно вивчив українську. Послухайте, як розмовляють
українською молоді кримські татари, що вважають свою рідну кримську землю
невіддільною частиною України. Забезпечити соборність України може лише
єдина державна українська мова. Вона об’єднує всіх громадян нашої держави
в українську політичну націю. Зберімо ж свої зусилля й побудуймо соборну
державу, де кожен у міжособистісному спілкуванні користується рідною
мовою, а на рівні офіційному віддає належне мові державній. Так ведеться в
усьому цивілізованому світі.
У такий відповідальний момент української історії нам конче потрібно
обрати загальноукраїнського Президента. Закликаю всіх патріотично налаштованих претендентів на цю посаду відмовитися від своїх претензій на користь
найрейтинговішого кандидата Петра Порошенка, бо свої нечисленні відсотки
ви будете відбирати саме в нього, а не в прихильників федералізації.
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Феномен малоросійства,
або ще раз про “ворогів” української незалежності1
Нині не одна і не дві політичні сили у заявах і зверненнях називають головні причини сьогоднішніх негараздів в Україні і найнебезпечніших ворогів
української незалежності. Показово, що в якості чи не головного ворога називається “російська”, “московська” або ж “промосковська” партія всередині
України. Та чи там шукають ворога демократи? Чи не ліпше згадати, в чому
саме вбачали головну небезпеку класики української думки з різних таборів
– від Дмитра Донцова до Миколи Хвильового?
Отож, щоб спробувати окреслити бодай в головних рисах феномен малоросійства, про який першим критично заговорив ще Т.Шевченко, варто звернутися до історичних і соціокультурних обставин, що сприяли виникненню й
усталенню цього феномену, і до його ролі в українському бутті ХХ століття.
Останній, власне, вже тривалий час є одним з чільних культурних і соціальних чинників, що визначає собою життя Наддніпрянської України, її історію,
політику, літературу, науку, побут.
Оскільки феномен малоросійства чи не найліпше окреслений поетом і культурфілософом Євгеном Маланюком, звернімося до його творчості. Аналізуючи
культурно-антропологічні чинники українського буття в їхньому історичному
розвої, Маланюк звертав увагу на те, що задавнене джерело комплексу проблем української людини – усередині самої національної вдачі українців, чи,
в іншій термінології, менталітету. М’якість, лагідність, “розспіваність”, ба,
навіть “жіночність” українців, їхня схильність до компромісу, до вибухової
запальної емоційності, яка швидко сходить на ніщо, – за всього позитивного
сенсу цих чинників вони, за Маланюком, були (і лишилися) вочевидь руйнівними для українства, оскільки не врівноважувалися іншими – раціональними,
вольовими, так би мовити, “чоловічими”. У соціально-психологічній сфері це
доповнювалося історично усталеною незвичкою жити за нормами писаного
права у своїй державі (скільки за останні двісті років вона існувала, властиво
українська держава?). Тому-то Маланюк був, зокрема, запеклим норманістом
у тлумаченні української історії і завжди жалкував, що варязький мужній
первінь не набув у культурі України-Руси домінуючого значення.
Йдучи у своїх розмислах далі, Євген Маланюк називає головного, на його
думку, ворога українського народу і кожного українця зокрема. Ворога не лише
з огляду на перебіг Великої Історії, а й з точки зору прагматичного буття “маленької” людини, котрій тільки й потрібно, аби була своя хата, садок біля неї,
дещиця ґрунту (або ж своя гарантована праця), і щоб ніхто не заважав смачно
їсти і співати надвечір пісень. Така мрія, за Маланюком, не є зовсім негативною, навпаки, у ній є здорове зерно, але збутися вона не могла. Оскільки і в
ній, і в політичних ідеалах визвольних змагань ХХ століття, і в самій культурі
таку силу мала отрута малоросійства – головного ворога українського народу.
1

Грабовський Сергій, публіцист / Сергій Грабовський // День. – 2014. – 16 трав.
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Малоросійство – це наслідок тривалого перебування Наддніпрянської України у полі дії державної машини Російської Імперії. Це наслідок відсутності
політичних, культурних, громадських прав і свобод, поєднаної із цілеспрямованим прагненням влади зробити з усіх підданих імперії “справжніх росіян” –
шляхом періодичного знищення еліти, “випалювання” історичної пам’яті, постійного приниження мови, культури, звичаїв “малокультурного народу”, а у
випадках, коли щось вартісне знищити чи замовчати неможливо – переведення
його до рангу “спільних надбань”. Це, зрештою, і наслідок бюрократичного
самодурства, сваволі чиновництва, присланого з “центру” на “периферію”, і не
обмежуваного жодними правовими традиціями. Результатом виступає параліч
самостійної волі і думки, нездатність раціонально оцінювати ситуацію і діяти,
невміння зосереджуватися на певному предметі і досягати мети. Це стосується
усіх царин людського життя, але найбільше – публічних, прилюдних. Відтак
Євген Маланюк ставить діагноз: “Малоросійство – це не політика і навіть не
тактика, лише завжди апріорна і тотальна капітуляція. Капітуляція ще перед
боєм”. Причини такої капітуляції (не лише політичної, а й загальнокультурної)
філософ Олександер Кульчицький, перегукуючись із Є.Маланюком, шукає в
історії: “Домінанта поразки й даремних зусиль, що випливає з деяких наших
історичних починань, могла, безперечно, із часом надавати українській національній психіці забарвлення фатального песимізму...”
Критично оцінюючи малоросійство, Маланюк нещадний і до Гоголя, і до
Грушевського та Скоропадського, і до української інтелігенції на загал. Він
писав: “Малоросійство було завжди хворобою не лише півінтелігентською, але –
й передовсім – інтелігентською, отже поражало верству, що мала виконувати
ролю мозкового центру нації”. Не слід плутати малоросійство з москвофільством,
застерігав Маланюк, бо ж москвофільство на голову вище, оскільки є певним
напрямом національної політики, а малоросійство – це втеча і від політики, і від
властиво національного (при залишенні безпечних елементів етнографічного).
Якщо згадати вислів Еріха Фромма, то малоросійство є специфічним різновидом
“втечі від свободи”, притаманним певному типу української людини.
На перший погляд може здатися, що малоросійство – це передусім дистанціювання від української культури (етноґрафічної та професійної), можливо,
навіть демонстративне дистанціювання, пов’язане навіть із відмовою від згадки про причетність до України з боку носіїв малоросійства. Проте це не так.
Ознаки малоросійства пов’язані з перебуванням етнічного українця у світі не
просто чужої, а й тією чи іншою мірою ворожої культурної (передусім – професійно-культурної) домінації, в даному випадку – російсько-імперської. Ця
ситуація породжує феномен, який, за схожістю з описаним російським істориком філософії Олексієм Лосєвим “універсальним оборотництвом” міфологічномагічної доби, можна назвати “українським оборотництвом” чи “протеїзмом
українця” (Є. Маланюк). Оскільки максимальний успіх в інокультурному світі
гарантований лише максимальним уподібненням до суб’єктів цього світу, повним прийняттям його ціннісних норм, малоросіяни демонструють ситуативно
(якщо взяти крайні, “чисті” позиції) або більшу політичну і культурну “російськість”, ніж етнічно визначені представники цього народу, або (передусім
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у періоди піднесень власне української культури) демонстративну, показну,
“героїчно-страденницьку” українскість. Іншими словами, малоросійскість означає таку внутрішню ціннісно-нормативну налаштованість людини, такі її соціально-культурні настанови, які пов’язані з постійною готовністю до втечі
від власного Я, до трансформації його (Я) і оприявнень, і внутрішніх підвалин
залежно від міри тиску соціуму, від міри реальної (чи такої, що уявляється
реальною) небезпеки для т.зв. “малої батьківщини” цієї людини, тобто у даному випадку – для певного кола сенсозначущих предметів, що забезпечують
автономію фізичного існування за зміни зовнішніх обставин.
У будь-якому разі малоросійскість ґрунтується на:
• усвідомленому чи неусвідомленому відчутті своєї другорядності, меншовартості, української неповноцінності, отже, на перебуванні у “парадигмі страху”, відтак і постійній налаштованості на “втечу від лиха”
і доведення своєї “справжньої неукраїнськості”;
• страхові перед мовою, що формувався багаторічним страхом бути українцем, найістотнішою і найкрамольнішою прикметою якого вважалася
злочинна і шкідлива мова – настільки, що її треба було забороняти явно
спеціальними указами чи неявними програмами її знищення;
• дистанціюванні (заманіфестованому чи внутрішньому) від української
професійної культури – з аргументацією, що вона є “другорядною”,
“вторинною”, “провінційною”, “сільською”; насправді ж головні мотиви
тут пов’язані з тим же таки страхом і комплексом меншовартості;
• відразі до самостійного раціонального громадського об’єднання, якщо
таке не нав’язане згори позаукраїнською владою, власне, на тому, що
отримало назву “української отаманщини”;
• намаганні не дивитися на світ києво- полтаво- харково- і т.ін. “цент
ричними” очима, а одразу брати до уваги “інтереси великої держави”,
що призводить до напівкарнавального перевдягання дійсності у шати
“загальноросійських”, “загальноесенгівських” або ж “загальносвітових”
подій і персонажів;
• “проваллях” в історичній пам’яті, пов’язаних із українськими здобутками, водночас на акцентуванні в цій пам’яті поразок як виправдання
(бодай на крайній випадок) неможливості самостійного існування Української держави й української культури, отже, виправдання способу
особистого існування.
Завершена, “повна” демонстрація втечі від усього українського як вияв малоросійства трапляється, як це не парадоксально, вкрай рідко, оскільки це знов-таки
небезпечно і підозріло у ситуації навіть сильного тиску з боку імперської влади й
імперської культури: чи не є така втеча замаскованою спробою проникнення до
владних структур метрополії. Тому малоросійство за умов силових акцій проти
української культури в усіх її чільних проявах виливається в маніфестації політично безпечних елементів фольклорно-етнографічного, побутово-хуторянського
українства (типовий приклад – феномен Тарапуньки і “тарапуньківського сленґу”). Намагання максимально убезпечитися шляхом “капітуляції українськості”
всередині самої української культури сягає трагікомічних розмірів. Так, Євген
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Сверстюк нарахував в лише одній статті газети “Радянська Україна” понад 30
вживань слів “українець”, “український” у негативному значенні.
Складніші ситуації пов’язані з епохами “відлиг” в житті російсько-радянської імперії, коли внаслідок слабкості центральної влади знімається табу на
все українське. В такому випадку малоросійство виявляє себе в крикливо-істеричному запереченні всього власне російського як такого, що радикально
несумісне і довічно вороже українській культурі. Проте всі зазначені вище
настанови малоросійства лишаються в силі; і полеміка з російською культурою
ведеться не шляхом вибудови підвалин власне української культури, а за допомогою ідеологічних кампаній із запереченням самої можливості будь-яких
плідних взаємин між двома культурами. При цьому лишається витіснена в
підсвідомість схильність вважати українську культуру вторинною, другорядною тощо; наприклад, обстоювання вартості української мови проводиться
істерично, без намагання знайти шляхи ствердження українського мовомислення, притаманні самій українській традиції. У подібних випадках творець
професійної української культури – письменник, політик, науковець – живе
передусім передчуттям її неминучого чергового краху з відповідними репресіями, отже, він завжди напоготові “втечі” від власного доробку майже без опору,
він цілком здатен оголосити справу свого життя “помилкою” чи ще чимось
іншим. Не випадково і в періоди, здавалося б, сприятливі для усталення норм
і вартостей української культури, певна (значна) частина культуротворчої інтелігенції налаштована на закріплення в цих нормах таких історичних міфів
і такої історичної пам’яті (неодмінних складників конституювання модерної
нації), які доводять трагічність будь-яких зусиль української людини і максимальне її досягнення – героїчну смерть за “неньку-Україну”.
Варто бодай побіжно зазначити, що в подібній ситуації як реакція на істеричність і капітулянство малоросійства, що вдягнене в шати щирого українства,
виникає і стверджується, крім незалежницької і космополітичної соціокультурних домінант, ще й промосковська – але вже як свідомий вибір. “Психологічна механіка таких явищ надто знайома: апріорна зневіра в самостійних
можливостях українського народу, а відтак москвофільство політичне... зі
сціпленими щелепами, з затисненими п’ястуками” (Є. Маланюк). Такий вибір
поглиблюється ще й певними обставинами, в яких формуються прошарки, що
мають відігравати роль суспільної еліти. Культура стрижнем своїм має певну
традицію, певну “школу” її засвоєння. “Наша історична амнезія – це не характер, а “школа”. Якщо особа або нація виживає лише завдяки мімікрії, якщо
постійно, аби наука була іншим, відловлюють тих, що на голову вищі, якщо
всевладна поліція полює спеціяльно на історичну пам’ять, навіть на історичну
книжку, то чого дивуватись, що мало хто з молодих людей щось знає... Загнана
в підсвідомість пам’ять вельми приблизна. Це сон про минуле” (Є. Сверстюк).
Для малороса-інтелектуала важливо продемонструвати свою відразу до
здобутків української, європейської і російської антитоталітарної культурної традицій, водночас засвідчивши свою “екзистенційну лояльність” перед
“Великою” (попри всі жахіття) тоталітарною державою. Проте головне тут –
типові настанови одного з варіантів інтелігентського малоросійства з його іс-
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теричною втечею від національного Я, від реальності, власне, від особистої
свободи і відповідальності, з бажанням прихилитися до “організуючого” господаря, який би змусив не мислити самостійно і відтак – жити щасливо. Така
позиція є достатньо типовою для малоросійства як інтелігентської настанови,
як для тотальної капітуляції перед буттям, поєднаної з ненавистю до тих, хто
орієнтований на здобуття дійсності, а не на забуття своїх власних підвалин.
Таким чином, малоросійство є внутрішнім чинником українського буття,
який спричиняє його численні злами, неусталеність і неповноту норм, розмитість вартостей, внутрішню неструктурованість тощо – і є не останньою причиною того, що впродовж тривалого часу українська спільнота й українська
людина на загал не спромоглися захистити себе й свою землю і забезпечити
“нормальне” цивілізоване життя центральноєвропейської держави. “Трагедія
українського культурного процесу (як, певно, й історичного) полягає на браку
внутрішньої суцільно-структуральної цупкости, що мала б сцілкувати, сцілити
покалічений і пошматований організм культури, історії, нації. Тому-то органічне життя протікає в нім епізодично й фрагментарно, так би мовити, поміж
ковадлом просвітянщини і молотом – в чужій руці, звичайно, – малоросійства”
(Є. Маланюк). З іншого боку, малоросійство стає межею на шляху творчого засвоєння іншокультурних надбань, і, як це не парадоксально, передусім надбань
російської культури. Проте воно входить як неодмінна складова в імперський
соціокультурний простір, і є одним із чинників культурно-антропологічної
катастрофи, яка спіткала російсько-радянську імперію наприкінці ХХ століття.
Подолання (точніше, перейдення) малоросійства – це одна із засадничих
проблем українського життя. Чи приречена Україна на малоросійство? (принаймні, Східна Україна, бо Західна, де, за Миколою Шлемкевичем, домінує
“психологічне галичанство”, у котрому “не стільки особистої витривалости, як
масової дисциплінованости суспільства”, де вистачає “готовкості до масової,
солідарної і дисциплінованої постави”, вже звільненилася не лише від малоросійського відречення від національного Я, а й москвофільських ілюзій). Так,
якщо дивитися на історію як на процес, де від людини ніщо не залежить, де
діють чи то “об’єктивні закони”, чи то “інваріантні норми”. Проте, як видається, принципово ґрунтовнішою є позиція Мераба Мамардашвілі, котрий наголошував на тому, що людина здатна не капітулювати перед “об’єктивністю”,
а бути собою: “Історія є драма свободи; там немає ніяких гарантій, як немає і
ніякого самого собою рушійного механізму. Це драма свободи, де кожна точка
оточена хаосом. Якщо не буде напруження праці, тобто напруження свободи,
яка вимагає праці, то ти з цієї історичної точки падаєш у безодню, яка оточує всі точки”. З ХХ століття свобода людини нерозривна зі свободою нації. І
як тут, коли йдеться про віднаходження і творення свободи, не згадати прикметні слова Миколи Хвильового, весь пафос творів котрого спрямований на
подолання малороса в душі, тілі й ділі українця, про те, що українська нація
“виявляє свою волю впродовж віків до виявлення свого організму як державної
одиниці”, – і не зробити висновок: якщо ця державна одиниця досі не здобула беззаперечного усталення, воля до вичавлювання по краплині малороса
з українського буття була недостатньою.
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Мандат Президентові: гуманітарний вимір1
Обрання президента держави – це вибір з-поміж багатьох претендентів тієї
людини, яка, на думку більшості виборців, є гідною і виявляє згоду прийняти мандат, стати мандатарієм – “людиною, яка прийняла мандат, наділена
мандатом”. Ці предковічні терміни з латини згадалися насамперед тому, що в
нашу свідомість цілеспрямовано й наполегливо вкладали інші словосполуки,
формували інші стійкі зв’язки понять, моделі суспільних оцінок. Щодень на
слуху були насамперед поняття президентська влада, права президента і
лише зрідка-декоративно йшлося про обов’язки президента. Проте демократичні вибори – це лише досягнення визначеності з мандатарієм – особою, яка
прийме на свої руки мандат – “доручення, завдання виконувати визначене
коло обов’язків, дїй”.
Небажання розуміти нашими високими посадовцями свої реальні функціїобов’язки уможливило феномен “Янукович – “сім’я” – Межигір’я”, який за
суттю лежить поза межами здорового глузду й норм цивілізованого буття:
знехтувавши мандатом народу, Янукович усю енергію підпорядкував окраданню й нищенню народу, аби й праправнуки наші все життя розраховувалися
за позичене (а треба віддавати з відсотками!), вкрадене й вивезене з України
“сім’єю”. Янукович засвідчив повне руйнування механізму держави, через повну деморалізацію й цинізм свого оточення, уряду, парламентської регіональної
більшості і практично знекровив державу. Проте відомо, що одна особа, хай
якою безмежною й неконтрольованою владою її наділено, не змогла б тривалий
час утаємничено чинити гігантські економічні злочини. Для цього потрібно
було догідливо-віддане загальнодержавне кримінальне угрупування – так звана
вертикаль влади. На кожній украденій у народу гривні, на кожному позиченому в міжнародних фондах і згодом вивезеному за кордон доларові – підписи-дозволи чиновників різних рангів, десятки таємних постанов-погоджень,
секретні протоколи і доручення. Це робив не сам-один Янукович, це робила
армія безхребетно-жорстоких виконавців-опричників з необмеженими правами.
Тому й росли за кресленнями Межигір’я палаци-вілли вчорашніх голодранців з
президентської челяді (яка обдирала не тільки “для шефа”, а й для себе любле
ного!), а при цьому навперейми бігла до мікрофонів і телекамер, аби сповістити
народові про “пакращання” нашого життя, вкотре “пакращивши” свої прибутки
й надійно заховавши (вже) своє, “потом і кров’ю (чиєю?) здобуте” в далеких
непрозорих офшорах... Змоделювати глибину цинізму клану Януковича просто
неможливо: всі оборудки проходили “експертизи” на відповідність законам,
їх візували, погоджували в різних комітетах, підписували сотні державних
службовців, аби лише “узаконити” антинародні економічні злочини!
Яку державу ми збудували? До якого провалля підвели народ і скидаємо
в бездонну незворотність то окремих осіб, то сім’ї, а то й цілі регіони? Оголо1
Гриценко Павло, директор Інституту української мови НАН України / Павло
Гриценко // Літературна України. – 2014. – 29 трав.
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шені й рекламовані перемоги Януковича виявилися глибоким обманом: він
не став Президентом України, бо не спромігся гарантувати її територіальної й
загальнодержавної цілості, не зумів зберегти спокою в державі, зате спробував
украсти в народу його мову, розтоптати вимріяні й психологічно підготовлені євронадії народу, спровокував напругу й щосили роздмухував вогнище
путінської агресії проти українського народу; не став президентом бодай для
своєї “сім’ї”, бо для вигодованих ним орлят злочинного гнізда вже вготовані
українська і міжнародна клітки, а розплата за злочини й віру в “батька-шефа”
не забариться...
Така доля чекає на кожного мандатарія, який не здатен правильно оцінити
зміст мандата як обов’язок, і вбачає в мандаті президента тільки необмежене
право й можливість матеріально ощасливлювати лише одного громадянинавиборця – самого себе!
Усвідомлювати глибину зради національних інтересів першими особами
держави та їхнім оточенням українцям особливо важко ще й тому, що Україна
у своєму минулому знала інше розуміння змісту народного мандата. Традиції
демократизму в українському суспільстві закладали вибори козацької старшини, гетьманів, їхня звітність перед громадою.
Варто пригадати Конституцію Української козацької держави, відому як
Конституція Пилипа Орлика (1711 року), яка досі не втратила свого значення ні загальною орієнтованістю на чесність, демократизм і захист прав
народу, ні змістом окремих положень, спрямованих на утвердження державності України й престольне усамостійнення Української православної церкви,
заперечення будь-якої корупції, на захист бідних, створення умов для чесної
праці й економічного зростання. І все це мав гарантувати гетьман, який при
цьому не мав доступу до громадської скарбниці, не міг користатися дóбрами,
які належали громаді, проте був зобов’язаний забезпечувати навчання бідних і
сиріт, піклуватися про вдів, старих козаків, дбати про мир і порядок у державі.
Хіба за 300 років від ухвали цієї Конституції змінилися наші очікуваннясподівання й іншою бачиться роль гетьмана-президента? Ні, не змінилися. Ба
більше, саме невідповідність цим вимогам, зухвале порушення Януковичем і
його “вертикаллю” засад демократичного, вільного, орієнтованого на ідеали
справедливості суспільного життя запалили народний Майдан, кинули під кулі
найманців “Небесну сотню”. Вільнолюбство, відчуття внутрішньої свободи
– невитравний генетичний код кожного українця: за волю, національну гідність і честь народ готовий на тимчасові економічні самообмеження, аби мати
змогу самому обирати своє майбутнє, будувати життя, гідне вільної людини.
Для стратегічно мислячого Президента України Конституція Пилипа Ор
лика розповість значно більше, аніж численні висновки міжнародних експертів
з конституційного права, до яких ми внадилися по розум, по схвалення-поради: адже в цьому документі акумульовано досвід, нерідко криваво-болісний, багатьох поколінь наших пращурів, які через поневолення й заборони
виборювали-вимріювали свою Україну, вимріювали Державу Гуманності й
Справедливості! Для українців саме така Україна була й залишається єдиною
бажаною реальністю хоча комусь це може здаватися мрією-утопіею!
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Отримавши в спадок від “папєрєднікоф” державу зі складною економікою,
в якій багато галузей необхідно реанімувати, а ще більше – трансформувати,
розбудовувати, новообраний Президент України має над чим глибоко замисли
тись, аби запропонувати чіткий і зрозумілий усім і кожному зокрема план виходу з глибокої кризи, відходу від провалля. Це має бути науково вивірений,
добре опрацьований стратегічний документ нашого відродження, а не ситуа
тивно спровокований план заходів, що нагадує хапання за соломинку. Саме
такі імпульсивні кроки бачимо в діях тимчасової влади, яка реагує на добре
сплановані щоденні виклики-проблеми, потрапивши в путінський стратегічний
зашморг. Долаючи щодень нові сплановані перешкоди, Україна живе за сцена
рієм сусіда, роблячи чи обіцяючи здійснити ті кроки, зміни, яких вимагає
сусід-планувальник і які цілеспрямовано руйнують незалежність і цілісність
України. Усвідомлення того, за чиїм генеральним сценарієм розгортаються
події в Україні, дасть силу опорності, змогу оприявнитися нестандартною стратегією дій. Важливо зрозуміти й дії сусідів-опонентів, оскільки недостатньо
констатувати факт агресії, анексії Криму, потрібно збагнути їхню справжню
сутність і пояснити це громаді.
У зв’язку з останнім необхідно ще раз чітко усвідомити, що стоїть чи стояло за словами кремлівських вождів у нав’язаній Росією війні проти України.
Зрозуміло, що справжніх планів – повного підпорядкування України Росії в
прийнятному для останньої форматі, що може змінюватися, трансформуватися,
бути по-різному (навіть привабливо) названий – ніхто в Росії озвучувати не
збирається. Натомість є можливість використати випробувану риторику про
братній народ, єдині корені (“русского міра”), спільну боротьбу в минулому
проти спільних ворогів, єдність мови і православ’я, риторику, що неодноразово ставала опорою морально небездоганних державно-політичних проектів.
Власні російські й значна частина українських засобів масової інформації,
що була привласнена (спродана “вертикаллю”) тітушками російських спецслужб, мали змогу впродовж кількох останніх років безперешкодно щодень
поширювати в усіх регіонах України інформацію, яка руйнувала цілісність
Української держави, дискредитувала, підважувала Національні ціннісні орієнтири, витравлювала зі свідомості історичну пам’ять. Готувався ґрунт для
подій сьогодення: або через внутрішній розкол, незгоду, або за зовнішньої
агресії домогтися поглинення України Росією.
Найчастіше апелювали до мовних проблем, необхідності захисту російськомовного населення: під цими гаслами відбулася анексія Криму й продовжуються спекуляції в інших регіонах України. Відомо, що справжня мета
“оборонців” російської мови в Україні – не захист прав наших громадян на використання цієї мови в різних сферах спілкування (бо такі права реалізуються
сповна, що підтверджує щоденна практика!), а недопущення повноформатного
функціонування української мови як державної в Україні, посилення її ролі як
інтегратора суспільства, фактора його зміцнення; їхня мета полягає в іншому:
досягти відчутної мовної нестабільності в країні, створити потужне джерело
напруги і водночас відвернути від українського ідейного осердя – розбудови
Незалежної Української Держави – максимально більшу кількість громадян.
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Саме поняття російськомовне населення є етнографічним за суттю (його доцільно використовувати під час перепису населення, в соцопитуваннях, описах
етнографії, культури регіонів), проте воно не має правового чи політичного
змісту. Громадяни інших держав, поза Росією, не є і не можуть стати об’єктом
правового захисту з боку Росії на тій основі, що ці громадяни – російськомовні (чи вважають себе російськомовними); підставою піклуватися долею
кого-небудь є лише статус громадянина Росії (ось чому такими прискореними
темпами здійснюється обернення “росіян” громадян України в окупованому
Криму: для чергових політичних маніпуляцій Росії потрібні легітимні російські громадяни Криму!).
Сьогоденні мовні претензії РФ до України – приклад абсурдного, надуманого приводу для реалізації інших планів, з мовою ніяк не пов’язаних. На
початку бурхливих 90-х такій софістичній зміні змісту поняття русскоязчычное
население світова спільнота не надала належного значення. І лише згодом,
коли “захист російськомовних” громадян інших суверенних держав Росія
використала як привід для погроз, політичного тиску й шантажу, водночас
підживлюючи російськомовні протести в різних пострадянських суверенних
державах, стало і зрозуміло, що поняття російськомовне населення – це не
риторична фігура, не термінологічна неточність, а наступальна зброя для політичної, економічної й територіальної експансії, привид для затяжних міждержавних конфліктів, заготовлені набої для майбутніх воєн.
Тому не про мову мовиться!
Тому будь-які кроки до запровадження російської як другої державної мови
в Україні чи надання їй міфічного спеціального статуса є вкрай ризикованими. Саме на такий результат досі розраховують кремлівські стратеги, розглядаючи його як важливий крок на шляху демонтажу незалежності України,
зміцнення (сьогодні вже не приховуваного) протекторату Росії над Україною
до повного її поглинання (по-братськи!). Створити ситуацію, коли в Україні
буде дві державні мови (реально домінуватиме російська), означає перетворити
Україну на маріонеткову квазідержаву з позірним центром у Києві й реальним
– у Москві; це означає знищення України як самостійної держави, можливо,
через етап її фрагментації-федералізації.
Основою розв’язання мовного питання в Україні мають стати: по-перше,
проголошення непорушності положення Конституції України про українську
мову як єдину державну (стаття 10 Конституції України), чим буде знято
політичні спекуляції навколо питання державної мови; по-друге, скасування
закону Ківалова–Колесніченка, який від початку об’єктивно був визнаний як
конфліктогенний і антиукраїнський. Сьогодні є альтернативний законопроект, створений робочою групою під керівництвом Л. Кравчука, в якому знято
спекуляції навколо російської мови, конструктивно узгоджено утвердження й
розпросторення української мови як державної з підтримкою всіх інших мов
України, включно з російською. Необхідно твердо усвідомити, що питання
мовного будівництва належить до високозатратних й економічно неприбуткових. Вибудовування чи зміна інфраструктури поширення чи утвердження мови
будь-якої національної меншини, як і кардинальне трансформування галузей
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використання української мови, вимагають значних фінансових вкладень, яких
не виділяли раніше, немає зараз і не передбачається ближчим часом. Тому
всі мовобудівничі плани необхідно насамперед атестувати на тлі національного бюджету, і лише потім, чітко визначивши пріоритети і співвіднісши їх із
реальними економічними можливостями, братися за їх реалізацію. Сьогодні
не можна обіцяти швидких мовних змін, мовного раю. Зате можна і потрібно
припинити спекуляції навколо мовних питань, не використовувати їх як спосіб
розв’язання проблем, які до мови не мають жодного стосунку. Не варто також
сподіватися, що всі національні меншини, що проживають в Україні, зможуть
мати належну фінансову підтримку зі своїх метрополій, що дозволило б сповна
задовольнити їхні мовні запити. Далеко не всі метрополії мають такі можливості (до того ж гроші даремно ніхто не дає), їх обов’язково треба повертати чи
українськими землями, чи дешевою робочою силою для метрополій, чи іншими
національними пріоритетами. Коли сусідні держави цільово скеровували, наприклад, на Закарпаття чи Буковину, різноманітні інвестиції (відкриваючи
неукраїнські навчальні заклади, спрощуючи отримання громадянства іншої
держави), то тим по-сусідськи відламували від української національної паляниці чималий шматок для себе. Так, сусідська допомога угорців – підтримка
угорських шкіл (хоча вони віддавна функціонували на Закарпатті без іноземного піклування!), створення центру унгаристики, видача угорських паспортів
українським громадянам (всупереч українському законодавству!) – сьогодні має
“логічне” продовження в недружніх протиукраїнських акціях. До того ж час
для вимог-претензій обрано саме “по-добросусідськи” – в момент ослаблення
України внаслідок агресії Росії, коли малими зусиллями можна створити ще
одне вогнище напруження в Україні, здобути швидку перемогу для себе. Сьогодні в Криму, на Півдні і Сході України російська братсько-сусідська допомога
(завжди обрано-цільова, зорієнтована на своїх, перевірених!) трансформувалася
в криваве протистояння, численні людські трагедії, в перспективу багатолітнього конфлікту. І це також є платою за російські інвестиції в російськомовні
проекти в Україні, плата за довірливість цинічній пропаганді, за щиру віру в
ідею “русского міра”; зрештою, це ті одвічні тридцять срібняків, якими платили
активістам руху за російськомовність України, за протистояння найменшим
проявам будь-чого українського на українській землі...
Запускаючи чергові антиукраїнські інформаційні програми, виконавці
не приховують ідейної спорідненості з такими далекими в часі оцінками, не
потурбуються, аби хоча б оновити старі словесні штампи: як у 40-ві роки
XIX століття в Російській імперії переконували в протиприродності й неможливості постання України, формування української нації, що малоросійський сепаратизм – це невдала вигадка поляків, так і зараз на найвищих
російських владних щаблях повторюють для легковірів думки, що українців
і Україну придумали більшовики, що це ті самі росіяни. Тому нагадаємо (і не
тільки легковірам, а й продуцентам цих “одкровень”), що і в царській Росії
існувала наука, були знані й інші погляди на Україну, на наш народ і нашу
мову, яка була поширена не тільки в Галичині. Нагадаємо, що ще 1851 року
в Російському імператорському географічному товаристві в Санкт-Петербурзі

334

Додатки

було розпочато фундаментальний науковий проект, завданням якого було
точне визначення меж поширення східно-слов’янських мов та їх діалектів.
Біля витоків цього проекту стояв випускник Харківського університету Ізмаїл Срезневський, пізніше академік, а патронувала реалізацію цього задуму
родина імператора. Тож немає сумніву, що опис народонаселення, зокрема
вказівка на мову постійного спілкування, віросповідання, як і заповнення
мовних анкет були максимально докладними. Наслідком опрацювання цих
матеріалів стала перша карта поширення української мови, яку 1871 року
підготував Костянтин Михальчук. За високу точність відтворення меж поширення української мови промовляє хоча б те, що на етнічно змішаних теренах
наведено відсоток українськомовного населення. Що це не були матеріали,
спеціально дібрані українськими сепаратистами (за новою термінологією –
українськими буржуазними націоналістами), а лише об’єктивне відтворення
досліджуваної мовнокультурної ситуації, вказує і те, що ніхто з фахівців
Імператорської Російської академії наук чи Географічного товариства не
піддав найменшим сумнівам карту і висновки-коментарі до неї, не підважив
висновки щодо меж поширення та особливостей поширення української мови
в Росії цього періоду.
Більшовики по-своєму перекроювали простори колишньої Російської імперії; і вже за перших їхніх спроб адміністративного устрою від українськомовних теренів було відрізано велику територію Кубані, Ставропілля, Воронежчини, Курщини, а згодом, під кінець Другої світової війни, і Берестейщину, і давні українськомовні ареали на східних землях Польщі. Правителів
не цікавили долі людей, їхня предковічна мова і культура, бо все можна
було виправдати ситуацією, вищою доцільністю. Тривалий час по революції
1917 року на Воронежчині, Кубані діяла система українсько-мовної освіти – від
початкової школи до вищих педагогічних закладів включно, була розвинена
місцева українськомовна преса, український театр, зберігалася українська
народна традиційна культура, етнічна свідомість, провадилися українознавчі
дослідження. Ці терени, хоча адміністративно й відійшли до Росії, залишалися
частинками позаукраїнської України, де українське оберігалося. До того ще
жевріла віра в заяви партійних вождів про цінність і непорушність національного, його пріоритетність, що інтернаціональне виростає з національного. Однак все йде, все минає... Нищення українського народу почалося з обмежень
і заборон української мови, культури, переписування історії, виполонювання
носіїв українськості в Україні і поза Україною. Після інтелігенції настала
черга винищення українських хліборобів…
Сьогодні карта 1871 року – унікальний документ, який має численні під
твердження в інших історичних свідченнях, – спонукає до роздумів, нагадуючи
гарячоголовим, що межі поширення мови та осілості її носіїв – не просто лінія
на карті, це лінія людських доль, пам’яті поколінь. І Азовське море, акваторію якого ніяк не вдається сьогодні цивілізовано демаркувати з сусідом, було
внутрішньоукраїнським, а не порубіжним, і годувало всіх, і оберігало, а не
нищило рибалок – знову-таки через ненаситну лінію-кордон! Карта нагадує
про державну відповідальність за українців поза Україною, як і про взяті на
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себе обов’язки свято дотримуватися тих державних кордонів, у яких постала
1991 року Україна як незалежна держава.
...Коли сьогодні оборонці російської мови і російськомовних громадян
(поза межами Росії) апелюють до створених ними самими міфів про неприродність української мови, її вузьку регіональність (закоріненість лише в простір
Галичини) чи структурну нерозвиненість, то стає самоочевидним не тільки
елементарне незнання ними історії науки в Росії, етнічної історії теренів, які
зараз входять до складу Росії, а й глибинна політична непослідовність. Адже
Росія, проголосивши себе правонаступницею СРСР, мала б узяти й відповідальність – бодай моральну! – за нищення української мови на теренах сучасної
Росії, за геноцид, голодомори. На жаль, все вказує на протилежне: метастази
імперських амбіцій сьогоденних правителів Росії не дозволяють їм піднестися
до ріння відповідальності за минуле, до об’єктивних самооцінок внутрішнього
очищення. Тому, закономірно, годі чекати від Росії відповідальності за сього
денну приховано-неприховану агресію проти України, за зухвалу анексію
Криму, за злочини проти людини і людства. Така позиція очільників Росії
– всуціль непослідовна й забріхана – кидає довгу густу тінь на російськість в
цілому, на російську мову й культуру, що вимагає від кожного з нас тонкого
розмежування російської влади і російського народу з його мовою, культурою.
Нова історична місія України – стати опорою російському народові в його прямуванні дорогою вивищення й очищення від сучасного політичного зомбування.
Це та нова реальність, у якій Президент України отримує мандат від свого
народу, стаючи на прю з якісно відмінними від попередніх і складними обста
винами; з подібним уже сьогодні зіткнувся цивілізований світ. Гуманітарні,
загальнолюдські проблеми сьогодні важливіші за газ і ціну на нього. Тому
узвичаєно гнучкий стан дипломатії – аж до чево ізволітє – має заступити
тверда постава, несхитність у відстоюванні України – її територіальної цілісності, української мови як єдиної державної, здобутків національної культури,
історичної пам’ яті.
Тільки на ґрунті твердих знань історичної ретроспективи українського
народу (нашого багатовікового досвіду, осягнень і поразок, реалізації мрій і
гірких розчарувань) і точного прогнозування перспективи (за безвідступного
дотримання визначальної мети – побудови Незалежної Української Держави на
засадах свободи особистості, демократії й соціальної справедливості) можливе
виконання Президентом України мандата народу!
Лише такого Президента-мандатарія підтримає український народ!
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Що таке рашизм?1
Видатна українська поетеса Олена Теліга, яку розстріляли німецькі фашисти в Бабиному Яру, казала, що кожен свідомий українець рано чи пізно
мусить з'ясовувати свої стосунки з Москвою. Сьогодні поняття “українець”
істотно розширилося, бо перед загрозою ядерного апокаліпсису кожна людина
на Землі змушена з'ясувати свої стосунки з Москвою. Серед цього чималого
гурту – і самі росіяни.
Упала завіса над жахливим цивілізаційним явищем, досі закритим, замаскованим, таємним. Тим явищем, яке сьогодні здатне одним натисканням
на ядерну кнопку знищити людство. Досить тішити себе ілюзією, що культурний освічений народ тимчасово підпав під вплив злочинної влади, раптом
опинився в полоні патологічних людиноненависників. Нічого подібного! Він
і не виходив із-під цього впливу. Це не фашизм, який на кілька десятиліть
затьмарив країни Європи владою злочинних режимів, чужих своїм народам,
країнам, історії, культурі, традиціям.
У Росії все інакше. Трагічними помилками в її історії споконвіку вважають
моменти демократизації влади, ослаблення диктатури, які сприймаються як
національна катастрофа. Традиції, історія, культура, самосвідомість народу
завжди були, є та будуть хімічно чистим тоталітаризмом. Прихід до влади
чергового диктатора – не “історичне непорозуміння” чи фатальна випадковість.
Ні. Це абсолютно закономірне й неминуче явище, котре щоразу з відповідними
історичними корективами панує на теренах Російської імперії щонайменше
6 століть. Це не влада, яка злочинно паразитує на народних стражданнях. Це
дивовижний сплав специфічної системи безглуздого управління і суспільства,
яке відчуває себе смертельно хворим без диктатора.
Ще зі школи пам’ятаю мудру цитату, яку приписували комусь із класиків
марксизму: “Раб, який усвідомив, що він раб, уже наполовину вільний”. Її
згадували в курсі історії стародавнього світу, при вивченні повстання Спартака. В Росії ж якщо й можна уявити собі повстання, то не проти рабства, а
навпаки, проти свободи. Росіяни не хотіли й не хочуть усвідомлювати своє
рабство. Відомі давні хрестоматійні приклади, що ввійшли навіть до літературної класики, як російські селяни сприймали скасування кріпосного права. Це
стало трагедією, світоглядним колапсом, втратою сенсу буття, знищенням усіх
устоїв… Схиляння перед владою, добровільне, натхненне рабство, холопство,
прислужництво – те явище, яке неможливо зрозуміти сторонньому спостерігачеві. Недарма А. Фет писав: “Умом Россию не понять”…
Наприкінці минулого року російське інформагентство lenta.ru реалізувало
цікавий проект “31 суперечливе питання з історії Росії”. Одна з публікацій –
історичні свідчення про звичаї Московського царства. Ось деякі промовисті
цитати.
1
Андрай Кравченко Андрай, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка /
Андрай Кравченко // Слово Прсвіти. – 2014. – 29 трав. – 4 черв.
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XVI ст., Джайлс Флетчер, англійський дипломат: “Немає слуги або раба,
який би більше боявся свого пана або який би перебував у більшому рабстві,
ніж тутешній простий народ”. Проте і серед знаті вважалося нормою падати
ниць перед вищими чинами, “називатися й підписуватися холопами, тобто
їхніми кріпаками або рабами”.
XVII ст., Адам Олеарій, німецький історик, мандрівник і дипломат: “Рабами і кріпаками є всі вони. Звичай і характер у них такі, що перед певною
людиною вони принижуються, виявляють свою рабську душу, доземно кланяються знатним людям, низько схиляючи голову – аж до самої землі і кидаючись навіть до ніг її”.
Кінець XVII ст., Ян Янсен Стрейс, голландський мандрівник і корабельний
майстер: “Вони так звикли до свого рабства, що, одержавши свободу, після
смерті свого пана чи з доброти його, знову продають себе в рабство”. На його
думку, рабська психологія настільки сильно прижилася в Росії, що селяни
просто не могли жити по-іншому. Проте цей автор (як і багато інших, раніших
і пізніших) у своїх нотатках фіксує і своєрідну втечу від рабства – пияцтво.
Суспільство активно рятувалося від владного тиску в паралельній реальності
алкоголізму: “Вони називають горілку вином і вважають її найпочеснішим
напоєм; п’ють її без розбору чоловіки й жінки, духовні і світські, дворяни,
міщани і селяни, до і після їжі, цілий день…”
ХІХ ст., Адольф де Кюстін, французький монархіст, автор книги “Росія
в 1839 році”: “Про всіх росіян, яке б становище вони не займали, можна сказати, що вони упиваються своїм рабством”, “Російська імперія – це тюремна
дисципліна замість державного влаштування”, “тут діють і дихають лише з
дозволу імператора або за його наказом”.
Схоже, це і є той порядок, та стабільність, за якими сьогодні так ностальгує “русскій мір”, за які згоден воювати з усім світом, котрий уперто не хоче
розуміти – яке це щастя: натхненно, радісно служити російському імператорові!
Скажете, давно то було? Згоден, давненько. Зараз російська влада вже
не б’є батогами на конюшні своїх кріпаків. Часи змінюються, все-таки
ХХІ століття! Проте дещо залишається тривким, таким самим, як і в столітті
XV, вільно конвертуючись в атрибути новітніх технологій. Скажімо, за даними
опитування фонду “Общественное мнение”, понад 70% росіян хочуть бути обманутими ЗМІ, дві третини опитаних вважають, що інформація офіційних російських ефірних джерел про події останніх днів у Криму об’єктивна, більшість
населення вважає нормальним спотворення інформації в державних інтересах,
а 72% спокійно ставляться до цензури (http://comments.ua/world/459721-bolee70-rossiyan-hotyat-bit-obmanutimi.html) …
“Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман!” – справедливо
писав Пушкін. Як гадаєте, яка доля спіткала журналістів lenta.ru сьогодні,
2014 року? Правильно. Їх усіх звільнили. Іще до того, як наприкінці березня в
Держдумі винесли на розгляд закон про покарання за применшення авторитету Росії, СРСР, Російської імперії, РФ та її збройних сил. Покарання поки що
передбачається адміністративне, проте для адекватного втілення духу закону
варто б повернутися до традицій: батогами на стайні чи то пак у паркінгу офісу…
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Невже проти такого кричущого стану справ ніхто не протестував? Чому
ні – борців за звільнення російського народу є ціла плеяда, всі вони герої, всім
їм віддають високу шану, причому передусім влада. Дивно, але багатьох подвижників на полі боротьби з одвічною диктатурою влада з часом канонізує і
перетворює на ікони “русского міра” – чого варті лише декабристи! І тут немає
жодного парадоксу, бо справа зовсім не в зіткненні двох непримиренних полюсів – автократії і лібералізму. Правду кажучи, і полюсів тут ніяких немає,
все відбувається в рамках “єдиної і неділимої” автократії.
Диктатура завжди породжує невдоволених. У Росії це можна вважати
навіть своєрідним історичним атрибутом імперії: владою невдоволені всі. Її
нещадно критикують, розпікають, над нею насміхаються, нею обурюються.
Спитайте в будь-якого росіянина, чи йому подобаються дії влади – і він вам
таке відповість, що вуха зав’януть. Якщо ж у відповідь почули схвалення – не
вірте, просто вас сприйняли за “чужака”. Критика може бути веселою, а може –
похмурою, аж до неприкритої ненависті. Часом її градус може досягати навіть
зміни влади. Але це тільки поверхове враження: зміна влади означає в Росії
зміну імператора з одного на іншого. Зміну поганого царя на доброго. Була,
щоправда, одна історична спроба скинути царя, але всім відомо, чим вона закінчилася. Вона й тоді не була особливо популярною в народі, а сьогодні сама
лише згадка про те, що можна жити без імператора, спричиняє неприховану
агресію середнього росіянина. Навіть переконані ліберали формують своє уявлення про демократію з елементів автократизму. Будь-які найреволюційніші
російські соціальні проекти є своєрідними “єресями” тоталітаризму. Вони ніколи не виходять за його рамки, розглядаючи автократичну владу як генетичну
властивість суспільства, з утратою якої людство загине як біологічний вид.
Фанатичне служіння владі, байдуже якій – духовній чи світській, – породжує таке саме фанатичне заперечення. Проте в обох випадках незмінним
лишається органічне породження тоталітарної влади: фанатизм. Маніакальна
зосередженість на одній ідеї, одній пристрасті, в жертву яким дозволено приносити все. Для росіян це служіння, прислужування, самопожертва, приниження і лакейство перед владою, ідея холопства, кріпацтва, рабства. Звучить не
вельми привабливо, але імперія вже давно навчилася виховувати гордих холуїв
і величних лакеїв, які живуть у своєму холуйстві, як риба у воді, а тому його
не помічають, змагаючись у своїй величі. За зразок тут християнська ієрархія,
на вершині якої стоїть Бог, перед яким усі рівні. Усі – раби Божі. Перед його
лицем треба забути свою гордість, яка одержала назву гордині, незалежність,
свободу і т. ін. “ізиски” безбожників, пам’ятати лише про першородний гріх
і прагнути усім своїм (та й не тільки своїм) життям спокутувати цей гріх. Усі
мають усвідомлювати свою природну провину перед батюшкою, за яку він
може щомиті хоч розіпнути, хоч убити, і дякувати, впавши ниць, якщо він
дозволив пожити ще день і не покарав! І каятися, каятися, спокутувати свою
провину всім своїм життям, кожним своїм подихом!
Дисиденти, волелюбці, російські гуманісти, письменники, подвижники
боролися і борються з людськими вадами, з недосконалістю влади тими самими фанатичними методами. Вони в усьому максималісти – і в служінні,

Додатки

339

і в анархії, і в ствердженні, і в запереченні. Тому не дивно, що всі набутки
владних і культурних кіл Росії однаково легко вписуються в історію великої
імперії, легко змінюючи свій знак із “мінуса” на “плюс”. Усі вони в сухому
залишку об’єднані спільним імперським, тоталітарним знаменником: фанатизмом. Ключовим для означення Російської імперії є слово “величний”. Тут
усе величне: сама імперія, її історія, культура, мова, герої, перемоги… Хочете
смертельно образити росіянина, незалежно від його віку, соціального статусу, освіти, культурного рівня – натякніть йому, що російське не велике, не
величне, не найкраще і не наймогутніше. Він вам відразу ж і покаже, чому
саме треба шанувати російську культуру, історію і т. ін., чому треба падати
перед нею ниць. Бо її треба боятися. Боятися і шанувати. Інших підстав для
поваги росіяни ніколи не визнавали й не визнають.
Проте найважливішим і найдавнішим цивілізаційним відкриттям Московського царства був своєрідний рецепт інтеграції й асиміляції народів, перетворення їх на жертовних солдат імперії. Історія з давніх часів знає низку
різних способів підкорення завойованих народів, які б нам здалися зараз
дикістю і маніакальним збоченням. Згадаймо лише яничарів, яких малими
дітьми забирали в батьків і перетворювали на нещадних убивць. Це була нечисленна гвардія недолюдків, російська ж імперія вигадала спосіб не поневолення, а повної і остаточної асиміляції цілих народів. Це був перманентний
процес привласнення, інтеграції все нових територій і культур, їхньої історії
й майбутнього, який мав центральне завдання: створення російської версії
кожної з цих культур, підпорядкування їх дотеперішньої історії смисловому
завершенню – включенню в імперський світ.
Процес нагадував біблійну притчу про блудного сина. За цим архетипним
сюжетом кожен народ у складі імперії лише тимчасово й безнадійно блукав
світами, доки не повертався до “тата” – російської імперії. Саме на цій притчі
засновувалося дуже популярне уявлення про “передісторію”, пізніше використане більшовиками у своїй версії імперії. Кожен народ був достоту язичником,
життя якого – лише низка помилок і блукань, доки він не визнає єдиного бога,
батька-царя й не посяде належного місця в структурі імперії.
Проте сюжет притчі одержав істотне доповнення. У бандитському світі є
жорстокий обряд “пов’язання кров’ю”, коли неофіта змушують убити когось
при свідках, щоб уже не відмився від злочину. Серед народів Російської імперії
здавна культивувався схожий “обряд”, який би можна назвати “пов’язання
зрадою”. Новонавернутий до імперії народ зраджував під страшним тиском
свої звичаї, святині, предків. “Своїми” виявлялися тільки нові хазяї, всі інші –
ворогами (бо хто ж шануватиме зрадників?), а зраджена батьківщина викликала патологічну ненависть. Мститися з такою нелюдською жорстокістю, як
зрадник, не буде жоден яничар. Бо яничар не мститься. Він просто нелюд. А
зрадник мститься, він нелюд помсти, якій підлягає весь світ, але найбільше –
рідна зраджена вітчизна. Саме ця ненависть до зрадженої батьківщини і є найтривкішим ґрунтом для єдності народів Російської імперії. “Інородці” в ній
ніколи не набудуть статусу “корінних”, проте це не руйнує державної єдності,
а служить зайвим стимулом до вислужування перед імперською владою. По-
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коління за поколінням такі зрадники, на яких “шапка горить”, виховують
своїх дітей. І важко знайти більш найфанатичніших вихователів зміни “вірнопідданих”, ніж відступники.
Культ сили, лідерства, ненависті, помсти, кругової поруки, фанатичного
вірнопідданства, нетерпимості до інакодумства – ось той конгломерат, надійний
фундамент, на якому тримається “єдність” населення імперії.
Чимало таких “новонавернутих” до імперської культури знає й українська
історія. Недарма Шевченко писав про Україну: “Гірше ляха свої діти її розпинають”. Саме на це імперія зробила історичну ставку, і вона виправдалася.
Ідея світової імперської експансії не нова. Усі без винятку великі диктатури прагнули до заволодіння світом. Але тільки Московська держава зі своїм
віковим “передовим досвідом” планомірного доведення будь-якого народу до
зради і перетворення на вірнопідданих імперських холуїв дає саме Росії всі
підстави розраховувати на успіх у цій справі.
Можна вирахувати приблизну середню швидкість розповзання “русского
міра” по світу. Це десь 100 км на століття. Технологія проста: на прикордонних землях чужої держави помаленьку селяться росіяни. Вони всі без винятку
завжди, за будь-яких умов, у будь-якій країні поводяться як господарі, завойовники. Два-три покоління – і ця прикордонна земля майже автоматично
переходить у розряд “ісконно русскіх”. Історія буде акуратно й ретельно виправлена, ворожі пам’ятки й документи знищені, місцеві аборигени або підкорені, або виселені – і проблема вирішена. Залишиться провести або кримський
референдум, або просто нахабно впертися військами – і відновити історичну
справедливість! Іще пару сотень років – і Кенігсберг перейде в розряд ісконно
русскіх земель, і будуть знайдені абсолютно неспростовні докази того, що Еммануїл Кант був росіянином або “обрусєвшим нємцем”. І в російських школах
його належним чином виправлена наукова спадщина викладатиметься як слава
великої російської науки. Певна річ, доведеться більше половини тієї спадщини знищити, але ж це виправдано такими високими державними інтересами,
що не тільки Канта, можна мільйони населення знищувати заради цього! До
речі, про Канта я згадав недарма. Вже є цікаві спроби в цьому напрямі, твори
М. Загоскіна, Ю. Семенова…
Окремо з огляду на специфіку сучасної ситуації в Україні слід згадати про
мовне питання. Імперське уявлення про права російської мови звичайній людині теж “умом не понять”. Живучи все життя в переважно російськомовному
середовищі Києва, я в дитячі роки соромився говорити на людях українською,
а згодом виробив стійке переконання, що російськомовне населення вважатиме
себе жорстоко дискримінованим до того моменту, поки на території, де воно
проживає (байдуже, в якій частині світу), залишатиметься хоч одна людина,
книжка, газета, вивіска, напис абощо – іншою, не російською мовою. Причому до мови аборигенів завжди буде ставлення зневажливе, презирливе, як до
чогось непристойного, чим користуватися щонайменше соромно. Це – ще одне
надзвичайно важливе асиміляторське “відкриття” Російської імперії. Дарма що
українська мова в усьому світі вважається однією з наймилозвучніших. Для
росіян імперського штибу – це взагалі не мова: “іспорченний русскій”, плебей-
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ський, хамський, телячий “діалект”, який “позорит великий русский язык”.
Лише в останнє десятиліття ситуація почала змінюватися, проте вистачило
одного поруху імперської пропагандистської машини, щоб вірнопіддане військо
імперії на території України миттєво загострило проблему до стану жорстокої
конфронтації. На всій території Криму – пара-трійка недозакритих українських шкіл, кілька українських газет і вивісок серед океану російської мови
на вулицях, в офісах, в ефірі, у пресі. І ці кілька шкіл і газет – смертельна,
нелюдська дискримінація нещасних носіїв російської мови, які можуть раз на
кілька місяців десь випадково почути або прочитати українську!
Російська федерація, як і кожна імперія, побудована на брехні. Історики
твердять, що Росія за весь час свого існування не дотримала жодного міжнародного договору, всіх довкола себе проголошуючи зрадниками. У цьому можна
сумніватися, якби не свіжий приклад російських “гарантій” непорушності
кордонів України. Ми добровільно позбулися третього в світі за потужністю
ядерного озброєння, а натомість одержали “джентльменську” угоду. Небагато
й часу минуло, як маємо нагоду зайве відчути всю глибину російського гуманізму, благородства й вірності.
“Лоха не кинуть – себя не уважать!” – ось той девіз російської зони, який
є зоряним принципом побудови імперської політики вже не одне століття. І
лихо нам, якщо ми повіримо в те, що це рішення російської влади нібито докорінно відрізняється від волі народу. Повіримо в це – і дуже скоро матимемо
те саме, що з “гарантіями” непорушності кордонів.
Російська імперія має право на весь світ і беззастережне володіння планетою. Сам Бог існує з дозволу і згоди царя (недарма афонські старці піддали
анафемі і патріарха Кіріла, і самого батюшку Путіна). Шляхи царські – несповідимі, і тому в них треба просто вірити. Нехай це має вигляд нахабної,
жахливої брехні – це все одно свята правда! Не гоже величному імператорові,
великому народові, могутній гуманній культурі опускатися до того, щоб доводити своє право якимось жалюгідним зрадникам, усіляким запроданцям,
жидо-бендерівцям!
Тому фашизм – далеко не таке небезпечне явище, як рашизм. Націоналсоціалізм виник порівняно недавно як суто умоглядна й не дуже ретельно
скроєна політична утопія, в його наборі “засобів впливу” на уми було всього
кілька потужних інструментів. У рашизму ж і палітра багатша, відпрацьована
століттями, і цілий народ, вихований на давно переписаній історії, фактично –
на міфі. Народ, який фанатично служить не ідеї, а хазяїну, народ, який народився рабом, гордий своїм рабством і несе його всьому світові як найбільший скарб, як божественну істину. Переконати цей народ, який заблукав у
космічний із кам’яного віку, в хибності його уявлень, чи хоча б похитнути
фанатичну віру в доброго царя – наївні дитячі мрії! Він воюватиме, нещадно
знищуючи ворогів. А друзів у нього не було й не буде ніколи.
Недарма кажуть: за що б не взялися росіяни – у них завжди виходить автомат Калашникова. Здавалося б, таке мирне явище, як інтернет – і тут імперія
виступила зі своєю традиційною ініціативою: 2013 року уряд Росії оголосив
про створення підрозділу для інформаційної війни у складі збройних сил РФ.
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Бюджет – 70 мільярдів доларів (http://www.day.kiev.ua/uk/article/ekonomika/
krim-rosiyska-kiberstrategiya-viyni). Україні б половину такого бюджету на всі
збройні сили – і ми б себе вважали непереможними!
Цей факт, як і багато інших, подібних, свідчить однозначно: Росія почала
війну. І те, що світ не може себе примусити повірити в це – його проблеми.
Нема й не було ніякої України, ніякого татарського Криму! Вони споконвіку належали Росії, і тільки через зрадників-запроданців так довго існують
окремо. Лондон, Париж, Берлін, Осло – що там ще? – теж “ісконно русскіє”
території, тільки вони ще про це не знають. Нічого, скоро довідаються! Весь
світ належить імператору, бо це не світ, це Русскій Мір!
Починається “старинная забава” – гра в російську рулетку. Тільки замість
револьверних набоїв – ядерні ракети.
Чи не починається? Повіримо чесному благородному слову чесних російських політиків, які за всю історію імперії жодного разу його не дотримали?
…Сьогодні не тільки кожен свідомий українець має визначитись у стосунках із Москвою. Сьогодні це мусить зробити кожен свідомий і несвідомий
громадянин планети. І не час змагатися за владу, за більші прибутки, за кращу
каюту на кораблі, який тоне. Вибір простий: рашизм або гуманізм. Світ розколовся на дві непримиренні половини, і третього не дано. Російська імперія
дотримується більшовицького принципу: “Якщо ворог не здається, його знищують”. Тому вибір іще простіший: рашизм або життя.
Чи наважимося це усвідомити?
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Фашизм як ментальність та релігія московської орди1
Отже, нова війна із вічним ворогом України. Чи є ця війна випадковою?
Певно що ні, якщо зазирнути у минуле. То скільки ж разів Орда нападала, скільки разів Україна-Русь змушена була захищатися від хижого двоголового орла?
Війна перша. 1169 рік. Андрій Боголюбський, цей син Юрія Довгорукого
та половчанки, нападає та вщент нищить Київ та його жителів, краде ікону
Вошгородської богоматері, яка зберігається нині в Москві.
Війна друга. 1173 рік. Знову той же князь нападає на Київ, на цей раз
русичі зуміли відбити навалу загарбника, а за деякий час підлеглі князя убили
нечестивця у його селі Боголюбове.
Війна третя. У відповідь на агресію Московської Орди українські козаки
під проводом своїх отаманів, зокрема Сагайдачного, ходили походами на Москву в першій половині ХVII століття.
Війна четверта. Початок її – 1648 рік. Як тільки Богдан Хмельницький
підняв повстання за незалежність України, Московський цар зосередив у
Путивлі на прохання польського короля 15-тисячне військо, яке мало би
вдарити у спину козакам (Див. М.Н. Покровський. Русская история с древнейших времен. Книга 1, М., 1966, с. 498). Дипломати Богдана відвернули
ту загрозу, але 1659 року під Конотопом українці під керівництвом гетьмана Івана Виговського вщент розгромили 150-тисячну орду, яка мала намір
окупувати Україну.
Війна п’ята. 1708–1709 рр. Гетьман Мазепа піднімає козацтво на боротьбу
за визволення України з-під іга Орди, натомість московити вирізають Батурин,
нищать Запорізьку Січ та здійснюють масовий терор по всій Україні.
Війна шоста. 1768 рік. Коліївщина. На Правобережжі України розгорілось
козацько-селянське повстання проти шляхетської Польщі. Орда приходить нібито на допомогу українцям, генерал Кречетніков запрошує Гонту і Залізняка
на дружній обід, а коли козаки прибули у табір московитів, їх пов’язали і
віддали на тортури катам. “Сердце кровью обливается от этой подлости русских”, – писав Олександр Герцен.
Війна сьома. 1775 рік. Московія остаточно нищить Запорізьку Січ.
Війна восьма. 1918–1922 рр. Україна веде виснажливу Велику Вітчизняну
війну проти московських загарбників. Сили нерівні, Україна стікає кров’ю, а
в цей час “Європа мовчала” (О. Олесь).
Війна дев’ята. 1929–1939 рр. Колективізація, репресії, війна голодом.
Війна десята 1942–1952 рр. УПА веде нерівну війну проти окупантів,
українців виселяють до Сибіру, нищать вогнем цілі села, мають наміри вислати всіх українців до Сибіру (наказ Берії та Жукова), а Європа знову мовчала.
Війна одинадцята. Із 1991 р. і до наших днів. Європа виявляє “глибоку
стурбованість”, а загарбник-москаль безчинствує на наших територіях.
1
Васильченко Борис, інженер / Борис Васильченко // Українське слово. – 2014.
– 18–24 черв.
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Була ще одна війна у XV та на початку XVI століть Московії з Новгородом
та Псковом.
Як пише М. Костомаров, “Новгород, обособленный со своею землею на
Севере, постоянно стремился к югу, он ближе к Киеву, чем к Полоцку или
Смоленску. И это, конечно, происходит от ближайшей этнографической связи
с Югом. Новгород всегда был родной брат Юга” (Н.И. Костомаров. Две русские
народности. Киев – Харьков. Майдан, 1991. – с. 24, 30).
Сучасний історик Володимир Білинський цитує “Историю” М. Карамзіна.
“В декабре 1569 года он (Іван IV) пришел в Клин. Дома, улицы наполнились
трупами; не щадили ни жен, ни младенцев.
“Судили Иоанн (Грозный) и сын его таким образом: ежедневно представляли им от пятисот до тысячи и более новгородцев; их били, мучили, жгли
каким-то составом огненным, привязывали головою или ногами к саням,
влекли на берег Волхова, где сия река не мерзнет зимою, и бросали с моста в
воду целыми семействами, жен с мужьями, матерей с грудными младенцами.
Ратники московские ездили на лодках по Волхву с копьями, баграми и секирами; кто из вверженых в реку всплывал, того кололи, рассекали на части.
Новгород никогда уже не оправился от нанесенного ему удара”.
“Чому Саме Московія так люто ненавиділа стародавні слов’янські твердині?
– запитує В. Білинський і відповідає: Якщо Новгород і Псков були вільними
республіками, де головною владою було народне віче, й сам народ обирав своїх
посадників і навіть архієреїв, то стане зрозуміло, з якою лютою ненавистю
сприймали московські можновладці слов’янські твердині та їх потяг до свободи. Будучи породженням золотоординської одноосібної деспотичної влади,
московські князі успадкували винятково ординські закони... Московські можновладці, починаючи зі знаменитого Олександра Невського (Чінгісіда. – авт.),
завжди сповідували саме таку ординську владу. Іншої вони ніколи не знали.
Тому й зрозуміло – така влада не могла співіснувати зі слов’янським вільним
етносом. Слов’янські цінності самі собою заперечували подібну владу.
Через те Московія тоді не могла, та й тепер не може приймати нашої
слов’янської моралі, наших слов’янських цінностей. Це й спричинило загибель київських слов’янських твердинь Новгорода та Пскова. Тож не забуваймо
Сивої Давнини” (В. Білинський. Погибель слов’янських твердинь (“Столиця”,
№ 38 (438), 20–26 вересня 2002 року).
Принагідно додамо, що головним рушієм нападів Орди на Україну була
її ненависть до ментальности українців як людей, які більш за все шанують
свою свободу. Цього нащадки Чінгіс-хана московити не могли стерпіти як
колись, так і тепер. Знищивши Запорізьку Січ, “цариця поміж шлюх та
шлюха між цариць” (Байрон) Катерина ІІ у своєму указі від 3 серпня 1775 р.
сповіщала: “Можем мы обявить, что нет теперь более Сечи Запорожской”
(Гайдамацький рух в Україні в XVIII ст. Збірник документів. К., Наукова
думка, 1970. – с. 564).
Можна не сумніватися, що головним двигуном війни Путіна проти України є його ненависть до Майдану, який усунув промосковського злочинця від
влади. Крім військових операцій та газової війни, “у всіх державних ЗМІ Росії
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ллються нестримні потоки брехні і дезінформації, – каже відомий російський
письменник Володимир Войнович (“День”, № 51–52, 21–22 березня 2014 р.).
Жоден народ світу навряд чи став би підтримувати агресію проти сусіднього “братського”, як кажуть вони, народу, а от російський народ підтримує.
“Такої єдности влади і народу, як зараз, схоже, взагалі ніколи не було”, –
каже російський історик, публіцист Дмитро Шушарін (“День”, № 66–67, 11–
12 квітня 2014 р.).
Що ж то за народ такий, про який Олександр Солженіцин сказав, що
“русские стали самой ненавистной нацией во всем мире”?
Дехто може заперечити, що, мовляв, і Батурин, і Новгород, і інші “діла”
московитів – то було дуже давно, а зараз такого бути не може. Але згадаємо війну в Чечні уже в наші часи. Ось один з численних епізодів тієї війни:
“Автобус з сорока п’ятьма дітьми та їхніми матерями був серед білого дня
розчавлений танками: спочатку половина автобуса одним, а потім, коли друга
половина була зсунута на обочину, другий танк вийшов з колони, наїхав на
решту автобуса, зупинився, декілька раз крутнувся на одному місці” (Віктор
Романюк. Орда у Храмі. Щедрик. Стрий, 2003, с. 180).
І ще. “29 грудня 1994 року дві центральні російські газети, як і тоді – за
часів Єльцина, – ще дозволяли собі правдиві публікації, надрукували матеріали своїх кореспондентів у Чечні: “Колона російської бронетехніки з 35 БТРів
рухалася старою дорогою зі станиці Слєпцовська до Грозного. Назустріч їхала
колона біженців із Чечні. Чотири БТРи виїхали із колони та обстріляли автобуси й машини. Коли люди побігли, солдати почали добивати їх з автоматичної
зброї” (“Известия”),
“Термін “військові дії”, який передбачає протиборство двох сторін, мало
коректний, набагато точніші такі визначення, як бійня, убивство” (“Комсомольская правда”), (“Україна молода”, 26 грудня 2012 р.).
Наші опоненти часто говорять, що у всіх негараздах, що йдуть від Росії,
треба звинувачувати царів, вождів чи Путіна, а народ, бачте, не несе ніякої
відповідальности. Не заглиблюючись у причини, завдяки яким сформувалась
ментальність сучасного московита (як відомо, Московію називати Росією звелів Петро І, а “Екатерина II высочайшим повелением даровала московскому народу имя – Русского и запретила ему употреблять древнее свое имя –
Московитяне. Название Руси укрепилось издревле за южнорусским народом
(Н. И. Костомаров. Две русские народности, – Киев – Харьков: Майдан, 1991. –
с. 22).
Отже, як діячі різних країн характеризують нашого “старшого брата”. На
думку українських істориків Володимира Білинського та Михайла Лукінюка,
уся історія Росії зіткана з міфів. Росія, яка украла у нас навіть назву “Русь”,
заперечує, що московити є народ тюркського походження, силкуючись довести своє походження слов’янське, заперечує, що всі московські князі були не
Рюриковичі, а Чингізіди. Словом, історія у трактуванні сучасної Московії – то
є суцільна брехня. Як зазначив російський політолог і журналіст В. Познер, у
Росії йде з допомогою ЗМІ масове “отупление, оболванивание. Россия – страна, которая никогда не знала, что такое демократия” (ТВ: Тоніс, 31.10.13 р.).
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Мабуть, така інформація падає на сприятливий ґрунт. Бо ще у XVII ст.
французький дипломат у Москві де Невіль у своїх “Записках про Московію”
скрізь називає нашу землю Україною, тоді як росіян не інакше, як москвинами, а їхню землю Московією. Він пише: “Москвини, власне кажучи, справжні
варвари, недовірчиві, брехливі, жорстокі, розпусні, обжерливі, користолюбні,
жебраки і боягузи...
Серед москвинів завжди і скрізь можна знайти фальшивих свідків, бо
до тої міри здеморалізовані в них поняття, що обдурювати вважається в
них ознакою вищого розуму” (Січинський. Чужинці про Україну: К.: Довіра, 1992).
Приблизно те ж саме говорить про москвинів і Сігізмунд Герберштейн,
який побував у Московії у XVI ст., та ще додає, що “Положение женщины
весьма плачевно. Они не верят в честь женщины, если она не живет взаперти
дома. Любить – значит избивать свою жену. Народ в Москве гораздо хитрее
и лукавее всех прочих, и особенно вероломен при исполнении обязательств”.
Особливо дивує європейця, що “Все они (московиты) называют себя холопами, т.е. рабами Государя.
Этот народ находит больше удовольствия в рабстве, чем в свободе”. (Сигизмунд Герберштейн. Записки о Московии. Московский университет, 1988. –
С. 112–113, 133).
Це та нація, яка, за словами М.Г. Чернишевського, є “жалюгідна нація,
на¬ція рабів, з верху до низу – всі раби” (М. Г. Чернишевський, т. XIII, 1949. –
С. 197).
З найдавніших часів і до наших днів шовінізм, ненависть до тих, хто не
так говорить, як московит, не так живе, як московит, була характерною рисою
цього народу. Ще Петровський у 1913 році відзначав, що шовінізм росіян не
має собі рівних не тільки в Європі, а й у всій Азії (Г. І. Петровський. З революційного минулого. – К, 1957).
“Сьогодні Росія – найнелегітимніша у світі держава, зіткана злодійським
шляхом, – говорить Д. Дудаев. – Єдиний народ на планеті, у якого нема віри
і духовности – російський” (Скалій Р. Історія нас виправдає... // Розбудова
держави. – 1996. – № 2).
Говорячи про відповідальність російського народу за дії уряду, мер Петербурга, доктор права Анатолій Собчак зазначив: “Всякое правительство
творит свои преступления совместно со своим народом и всякий народ несет ответственность за преступление своего правительства наравне со своим
народом”.
Не змінить нинішня політика Росії ставлення до росіян з боку жертв їхньої
агресії. Ставлення до росіян з боку грузинів, прибалтів, поляків, українців,
кавказців, жителів Середньої Азії приблизно таке ж, як у чеченців, яке не
змінилось з того часу, як Орда почала нищити цей народ.
Ось як описує Л. М. Толстой у повісті “Хаджи Мурат” наслідки набігу
москалів на чеченський аул: “В ауле был слышен неистовый рев женщин, оплакивавших своих близких. Мечеть и родник с питьевой водой были загажены...
Мальчик был проткнут штыком в спину.
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О ненависти к русским никто не говорил. Чувство, которое испытывали
все чеченцы от мала до велика, не было чувством ненависти. Это была такая
гадливость, такое удивление перед нелепой жестокостью русских, что убивать
этих человекоподобных существ было таким же естественным чувством, как
необходимость убивать ядовитых змей, ядовитых пауков, бешеных волков. Это
было такое же естественное чувство, как инстинкт самосохранения”.
Як зазначає сучасний історик Роман Матузко, “Сучасна Московія – така
сама Золота Орда, у якій відбулася підміна ханів Орди на ханів у Москві”
(Роман Матузко. Визвольна світова. Крах планів Москви. – В-во ім. Олени
Теліги, 2012. – С. 35).
Підсумовуючи зазначене, мусимо сказати, що фашизм, як теорія та практика нищення цілих або частини народів, виник не в Німеччині, а в Московії –
Росії, і не в наші дні, а з моменту зародження Московії – Орди у XII столітті,
і особливо пишно торжествував у Росії в часи Сталіна та нині повторюється у
часи кремлівського Путлєра.
Ну а що ж мають робити у цій історичній ситуації українці, наша
“Україна – земля козаків” (Павло Халебський), нація рицарів – запорожців
(К. Маркс), ті, про кого говорилось “Запорожцы были славянские витязи,
витязи – мужики, странствующие рыцари черного народа” (А. И. Герцен. Сочинения, т. 7, М., 1958. – С. 32).
Згадаємо ще О. І. Герцена: “Хмельницкий не из любви к Москве, а из
нелюбви к Польше отдался царю. Москва, или, лучше, Петербург обманули
Украину и заставили ее ненавидеть москалей” (там же, с. 193).
Ніби передбачаючи розвиток подій у наші часи, Герцен, якому так симпатизував великий Тарас, писав: “Если же Россия, запнувшись на первом шаге,
останется под розгой помещика, под палкой полиции, без суда, без прав, управляемая ординарцами и писарями, если все это движение окажется слабым и
мы безропотно воротимся к николаевскому времени, тогда не только Польше,
не только Украине не следует оставаться с Россией, но следует им соединиться,
идти на Москву и разгромить все это исполинское здание рабства” (там само. –
С. 195–196). І крапка!

348

Додатки

Звинувачую російськомовних!1
Пані й панове російськомовні, прочитавши цей заголовок, не поспішайте
ображатися. Не треба нервувати, а спокійно поміркуймо. Поміркуймо з
позиції українських національних інтересів, тобто в інтересах нашої рідної
Батьківщини, в інтересах усіх патріотів України.
Щороку восени, починаючи викладати мій курс у новій групі дуже дорослих студентів, уже на першій ввідній лекції чую, як хтось в аудиторії запитує
тоном претензії і невдоволення: “А нельзя лі по-русскі?”
Відповідаю миттєво: “Льзя! Обов’язково льзя – у Росії!”
І тут-таки запитую: “Чи уявляєте собі, щоб у подібній ситуації в Росії
хтось запитав у викладача на першій лекції: “А чи не можна по-українськи?”
Можна уявити, яким був би наслідок такого запитання”.
Бо питання мовності (повсякденного використання конкретної мови) стосується не стільки філології, скільки відповідних інтересів, потреб і переконань
даної особи, а передусім – її ментальності, тобто способу мислення.
Адже мова – це акустичне відображення глибинних процесів у мозку
людини. Процесів, що визначають існування і функціонування кожної особи,
суспільства, світу.
Ментальність – велике багатство, яке подарував людям Господь. Ментальність кожної нації формує і динамічно розвиває її культуру, зокрема націо
нальну літературу, живопис, архітектуру тощо.
Ментальність китайців – невід’ємна від мови ієрогліфів. За кожним з ієрогліфів стоїть певна думка та уява, що має своє місце в асоціативному ряду, а
водночас є національним елементом світоглядних можливостей конкретного
мешканця Пекіна чи Шанхаю.
Щоб досконало освоїти йогу або індуські танці, не вистачить добре знати
відповідні вправи і рухи та щоденно тренувати тіло. Бо передусім треба мати
в голові відповідні національні елементи світоглядних можливостей, що змалечку закладають батьки у голову маленького мешканця Нью-Делі чи Нагпура.
Всесвітньо відомим і шанованим елементом японської культури (зокрема
образотворчого мистецтва) є каліграфія, освоїти яку можна лише навчившись
відповідно мислити, тобто виховати з дитинства японську ментальність, а
отже, освоїти суто японські елементи світоглядних можливостей.
До речі, шановні пані й панове російськомовні, як ви перекладаєте російською словосполучення образотворче мистецтво? Перекладіть, порівняйте,
знайдіть різницю. Як бачите, різниця між зазначеним українським поняттям
і російським ізобразітєльним іскусством кардинальна, принципова й несиметрична.
Уже в першому слові в російському варіанті йдеться про ізображеніє (відображення із-образа, копіювання образу, що серед іншого може викликати
асоціацію з дзеркалом), тоді як в українському на першому місці ми бачимо
1

Ґолибард Євген / Євген Ґолибард // Слово Просвіти. – 2014. – 18–24 верес.
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творчість і саме на творчості, тобто на творчому сприйнятті образу (а не на
ізображенії образа) формується український ментальний елемент.
А візьміть друге слово – російське іскусство й українське мистецтво.
Можна порівняти, але не має сенсу, бо, по суті, це дуже різні поняття. За російським словом іскусство стоїть відповідний ряд: іскусствєнний (штучний, неприродний), іскушать (спокушувати, тобто соблазнять, а отже, й обманювати).
За українським словом мистецтво (досконале вміння у конкретній справі)
стоять відповідно: мистець (митець, майстер), майстерний (тобто виконаний
на високому рівні), містеріум (таємниця).
Російська ментальність упродовж багатьох століть базується на праві
сильного і підтверджується постійним прагненням росіян збагачуватися за
рахунок інших народів, зокрема шляхом загарбання територій. Їхня ідеоло
гія – імперіалізм.
А тому в російській ментальності немає місця для шанобливого ставлення до людської гідності й узагалі до життя людини. Там панують так звані
“государствєнниє інтєрєси”, важливіші за право людей на життя.
Саме в “государствєнних інтєрєсах” у вересні 1999 року підірвали багатоквартирний житловий будинок у Волгодонську, щоб звинуватити чеченців і
розпочати другу чеченську війну.
У цих самих інтересах підготували теракт із метою збити російський пасажирський літак над Донбасом у липні 2014 року, щоб використати як привід
для широкомасштабного вторгнення російських загарбників в Україну.
Із цією самою метою російська артилерія упродовж двох місяців щодня
провокаційно обстрілює нашу територію із важких гармат і “градів”.
Російський спосіб мислення, тобто ментальність, яка допускає необмежену
жорстокість (безпредєл), несе величезну загрозу не лише громадянам України,
а й усьому світові. Невід’ємним елементом такого мислення є російська мова.
А кожна мова, як відомо, це ключовий, найпереконливіший і найдосконаліший засіб ідентифікації людини у світовій, вітчизняній і місцевій спільноті, важливий елемент суверенності особи, нації, країни і головний чинник
її культури.
Отож за російською мовою, яка переповнена бруднослів’ям, ми ідентифікуємо людину та визначаємо, чого нам слід від цієї людини очікувати. Особливо після всього того, що Росія накоїла в Україні упродовж історії, а надто
в нинішніх реаліях російсько-української війни.
До речі, нинішній улюблений лідер росіян також вважає, що мова – це
ключовий, найпереконливіший і найдосконаліший засіб ідентифікації людини. Власне, з його подачі Держдума Росії ухвалила рішення про захист
російськомовних осіб за кордоном, зокрема з застосуванням військової сили.
Причому, спочатку йшлося про так званих співвітчизників за рубежем,
а потім (коли зрозуміли, що росіяни, народжені в Україні, ніяк не можуть
бути співвітчизниками росіян, народжених у Росії) кремлівські верховоди (а за
ними й уся російська пропаганда) почали вживати визначення російськомовні.
Отже, згідно з офіційною позицією і законодавством Росії, російськомовні
громадяни України потребують захисту з боку російського війська. Що й
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відбувається нині з того моменту, коли кілька десятків провокаторів вийшли
на вулиці українських міст із гаслами “Крим – Росія!”, “Донбас – Росія!”
тощо...
Факт неприємний, але факт – саме поняття “російськомовні громадяни
України” дало імперській команді Путіна привід для агресії.
Тому постає логічне запитання: яку (чию?!) ментальність виховують російськомовні громадяни України, коли закладають у свідомість своїх дітей
російські елементи світоглядних можливостей, зокрема – російську мову?
І хоча діти не все і не одразу усвідомлюють, проте дуже скоро між ними
назріває розподіл на “ми” і “вони”. Як правило, цей розподіл не носить
антагоністичного характеру, бо спрацьовує конвергенція.
Але час іде, і невидима стіна недовіри та прихованої антипатії чимдалі
міцнішає. Особливо коли не лише російськомовні вчителі в Україні, а й гастролери-хитруни з Москви активно цю стіну будують. Наприклад, коли у
київській російськомовній школі, що на Повітрофлотському проспекті, початок
нового навчального року традиційно відкриває Посол Росії в Україні чи інший
високопоставлений російськомовний діяч ворожої держави.
Коли на столичному книжковому ринку школярам пропонують зошити з
біографіями і заохочуючим описом діяльності комуністичних лідерів (В. Леніна, Й. Сталіна, Ф. Кастро, Мао Цзе Дуна...). Виробник цієї продукції – дніпропетровська компанія “Полісвіт”, яка виконувала замовлення московської
торгової компанії “Альт”. Між іншим, у зошитах зазначено: “Ми раді, що ви
поділяєте наші ідеали”. Усе правильно – багато хто поділяє такі ідеали, отож
і купує.
У мене немає переконливої статистики, але на підставі мого шкільного,
студентського та подальшого досвіду стверджую, шо українськомовні дівчата,
як правило, не виходили заміж за російськомовних хлопців. Одним із типових
жартів на вечірках у технікумі було Шевченкове:
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі – чужі люде,
Роблять лихо з вами.

Тоді воно сприймалося у контексті розмаїтого студентського гумору, але
в підтексті розумілося як таке, що має підстави.
Нині, в умовах реальної загрози для кожного з нас, вимоги до майбутнього
подружжя об’єктивно висуваються жорсткіші – вже не достатньо бути спів
вітчизниками, бо ще краще бути одноплемінниками. Адже потім з’являються
діти і проблеми виховання...
Нинішній ефір переповнений мантрами: “Україна – хвиля єдності!”, “Збережемо Україну!”, “Україна – велика країна!”, “Любіть Україну!” Тисячі
волонтерів і десятки тисяч чиновників терміново вирішують проблеми з житлом, працевлаштуванням, оформленням документів втікачів із півдня і сходу,
влаштуванням їхніх дітей тощо.
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І все це – з позицій забезпечення їхніх прав, а не обов’язків. Адже першочерговий обов’язок кожного громадянина України незалежно від національності –
досконале знання, використання і навчання своїх дітей української мови.
Бо саме мова і тільки мова – це практичний і найпотужніший засіб єднання не лише одноплемінників і всіх патріотів суспільства, а всіх без винятку
громадян країни, яка насправді хоче бути єдиною, неподільною і великою.
Тому в новій Конституції Української Республіки (“СП”, ч. 19, за 2014 р.)
запропоновано однозначно:
“Українська державна Нація – це патріотичні громадяни всіх національностей. Тому фактом свого існування й повсякденної діяльності громадяни
Української Республіки повинні постійно утверджувати свою БатьківщинуУкраїну незалежною, суверенною, унітарною, демократичною, соціальною,
правовою державою.
...Основою культури та патріотичної солідарності всіх громадян Української Республіки є мова титульної нації – українська мова, що є державною
мовою і мовою міжнаціонального спілкування на всій території України”.
Бо питання мови, зокрема українськомовності – це цілий комплекс інтересів, потреб і переконань, що стоять за ним.
Отож, шановні пані й панове російськомовні! Пора вже вам припинити
гратися у російське “мєжду здєсь” і визначитися, для якої Вітчизни ви є співвітчизниками. Бо піти в Росію разом зі шматком української території вам
усе одно не вдасться!
Отож починайте вчитися жити в Україні по-українськи.
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До рідної мови неминуче прийдуть1
У числі 33 за 2013 рік “СП” публікувало інтерв’ю з Сергієм Замілюхіним, активістом молодого руху “Російськомовні українські націоналісти”
(РУН). Відтоді вони офіційно зареєструвалися як громадська організація,
кілька осіб нині йде на парламентські вибори за мажоритарними округами
з метою донести свою позицію до людей, у планах створення однойменної
політичної партії. Публікуємо його думку з приводу статті “Звинувачую
російськомовних!”
– Деякі абзаци мені дуже сподобалися. Євген Ґолибард слушно стверджує, що мова, якою спілкуєшся, дає певну поправку на ментальність. Але,
на мою думку, він дуже перебільшує і відповідно, маніпулюючи деякими
явищами, підводить до тієї думки, до якої хоче. Насправді, ментальності російськомовних і українськомовних українців різняться не настільки. Навіть
росіянин, який значний час мешкає в Україні, і росіянин у Росії – це зовсім
різні світи. Людина іншої національності, яка немало прожила Україні, проймається українським світом, який, хочемо ми того чи ні – тут присутній:
у природі, в повітрі, в нашому побуті. Тут нема стовідсоткового “русского
міра”, який намагаються сюди проштовхнути. Український світ ще не може
виштовхнути його звідси остаточно, він добре опирається, впливаючи на
ментальність і наших етнічних росіян, і російськомовних українців. Якби
цього не було, то ми б побачили нині ура-патріотизм на південному сході і
повну його здачу Росії.
Нині близько 75 % бійців АТО – російськомовні. За Україну не гірше за
інших, а іноді й краще воюють російськомовні, вони захищають свою землю.
Наші РУНівці воюють зараз у 5-й роті “Донецьк” спецбатальйону “Дніп
ро-1”. Вона формувалася у Дніпропетровську переважно з донецьких мешканців, туди потрапили й наші хлопці. Ми узяли шефство над цією ротою щодо
їхнього забезпечення.
Я розумію, що треба намагатися, аби Україна стала українськомовною,
щоб українська стала мовою міжнаціонального спілкування, оскільки тут
живуть і інші нації, які у своєму колі шануватимуть свою мову, культуру.
Але державною має бути українська. Це не станеться одразу само собою, для
цього потрібно вперто працювати.
Але йти до цього треба поступово, щоб не сприяти путінським маніпуляціям російськомовними: треба постійно розмовляти з людьми, пояснювати,
провадити це через освіту. 23 роки ми не мали жодної державної програми,
спрямованої на підвищення патріотизму. Для патріотичного підйому Путін
своєю агресією нині зробив значно більше, ніж усі українські президенти.
Зараз більшість мислячих мешканців півдня і сходу стають українськими
націоналістами, хоч вони російськомовні. Ми стежимо за цими настроями й
бачимо, що ці люди вже хочуть зі зброєю захищати свою країну.
1

Записала Надія Кир’ян // Слово Просвіти. – 2014. – 18–24 верес.
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Явище РУН ще не зовсім ідеологічно сформоване і не всім зрозуміле. Але
ці люди нині вже готові слухати про національну ідею, тоді як раніше це було
неприйнятно. Путін підготував добрий ґрунт. Я думаю, що Україна стане
українською досить швидко. Але такі статті, як написав Ґолибарда, цьому
не сприяють. Важливо, щоб південний схід сам захотів стати українським. А
така стаття викличе спротив.
Я не заперечую того, що пропагує пані Фаріон, але перший протест у Севастополі, коли на антимайдан вийшло близько 20 000 протестантів, збігся з
виступом Фаріон з приводу української мови. Вона налякала севастопольців.
Вони намалювали собі уявного страшного ворога, якого насправді не було.
Саме перед референдумом я їздив до Сімферополя на зустріч зі своїми прихильниками. Ми планували організувати там наш осередок, але не встигли.
Одного з наших прихильників, який міг стати керівником цього осередку,
заарештували разом із кінорежисером Сенцовим. Вони нині у Москві, їм висувають звинувачення в теракті, що, очевидно, є вигадкою.
У Сімферополь я їхав у вагоні з літньою кримчанкою. У неї два дорослих
сини, один із яких жив у Києві, учасник Майдану, а другий на антимайдані в
Сімферополі. Вона приїхала забрати сина з Майдану. Коли він не погодився,
мало його не прокляла, пішла від нього зі скандалом, у вагоні, розмовляючи
по телефону з подругами, обзивала майданівців фашистами тощо. Ми розговорилися. Я їй наводив різні цитати, навіть слова Бандери про лояльне ставлення до неукраїнців. Вона трохи заспокоїлася й каже: “А чому тоді Фаріон
таке сказала?”.
Цей інформаційний привід використали ті, кому вигідне загострення ситуації. Я їй розповів, яку Україну хоче будувати Майдан, про те, як вірю в те,
що Україна стане однією з найкращих європейських країн, наводив аргументи, чому так думаю. Врешті вона побажала, щоб у нас усе вийшло, здається,
зрозуміла, що причин ненавидіти майданівців нема, бо й вона хоче того, що
й ми. А на прощання сказала слова, які мене дуже зворушили: “Мабуть, я
зателефоную синові й попрошу в нього вибачення”.
Я зробив висновок: якби зняти інформаційну напругу, працювати з людьми, можливо, не було б ні кримської ситуації, ні війни на південному сході.
Адже звинувачення на кшталт “хунта”, “фашисти” – штучні, це потрібно тим,
хто хоче посварити українців і цим скористатися.
Тим, хто незадоволений нинішньою владою, її нерішучістю, слабкою боротьбою з корупцією, пояснюю: і вони тимчасові, прийдуть нові особистості,
які політику розглядатимуть не як засіб для нажини, розумітимуть свою
справжню роль – створення справедливої процвітаючої держави. Треба поступово змінювати ситуацію на краще, вирощувати нових лідерів, які матимуть
якості, що влаштують суспільство. Так роблять у всьому світі, який пройшов
шлях до демократичного суспільства за сто років. У нас стільки часу нема,
ми повинні йти швидко.
Сподіваюся, наступні вибори вже покращать ситуацію, зроблять Верховну
Раду щонайменше проукраїнською, якщо й потрапить хтось із промосковською орієнтацією, то вплив таких буде незначний. Нині рубікон пролягає
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між старосистемними і молодими, новими партіями. Треба зламати стару
систему.
Ситуація, яка складається на сході, значно збільшила кількість патріотів
за рахунок того, що пройшов чіткий поділ між колишніми байдужими, змусив більшість пристати до якогось берегу. Зараз байдужих залишилося дуже
мало. Думаю, що далі просувати український світ буде значно простіше, найголовніше вже відбулося – люди ідентифікували себе як українську націю,
політичну чи етнічну. Наша організація говорить про політичну українську
націю. Українізація буде відбуватися вже за бажанням людей, що значно легше
і дієвіше, ніж це нав’язувати. Оскільки відбулися такі національні здвиги, то
й країну перебудовувати буде значно легше.
Ми працюємо над створенням партії. А вже нині наші хлопці йтимуть на
вибори як мажоритарні кандидати. Якщо навіть не пройдемо в парламент,
то маємо інформаційний привід донести нашу позицію до людей – майбутнє
України визначатимуть нові сили, які неодмінно прийдуть.
На наступні місцеві вибори, напевно, вже створимо відповідну політичну
силу. До речі, чітко відстежуватимемо, щоб до нас не потрапили люди випадкові, ненадійні, щоб до нас ішли ті, хто хоче поміняти стару систему, а
не прилаштуватися на тепленьке місце. Дисципліна буде сувора, вирощувати
різних “тушок” не будемо. Наші члени повинні віддавати перевагу інтересам
нації перед власними.
Впевнені, Україна стане такою успішною країною, що буде черга на отримання громадянства. Київ буде дуже сильним гравцем, центром тяжіння для
європейських держав. Ми робитимемо для нього все. А коли українці відчують
себе єдиним народом, стануть успішними, до рідної мови неминуче прийдуть.
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Національно-мовне програмування: мовні виклики1
Цілком логічною постає низка питань, які не просто навіть перерахувати
в маленькому просторі статті. Одним із таких надзвичайно знакових питань
є мовно-психологічна війна, що триває з різними станами напруження та постійної мовної експансії від часів втрати українцями власної статусної держави,
належним чином підживлювана за всіх часів самостійної Української Держави.
У цій мовно-психологічній війні використовувано різні способи “розмивання”
національно-українського, на що спрямовано повне вилучення української
мови з усіх рівнів освітнього, наукового, адміністративного, військово-мілітарного, законодавчо-нормативного, державно-розбудовного та інших просторів. Водночас постійне нав’язування тези про “меншовартість”, “вторинність”
усього українського та поширення усілякими способами тези про “вищість”,
історичну давність або й першість російського мало за мету усталення єдино
правильного погляду в суспільстві – неможливість руху вперед без засвоєння
мови “єднання”, “братського взаєморозуміння”, тобто російської мови. Такі
міркування необхідні, щоб зрозуміти, що більшість сучасних національномовних питань повністю замкнуті на минуле. Не міг з’явитися сумнозвісний
Закон України “Про засади державної мовної політики” (3.07.2012) з таким
“парадом” підтримки в низці областей без опертя на мовну психологію окремих
верств населення, що загалом не знало, де його пам’ять: тут, де його власна
держава, де минуло дитинство, де здобували освіту, чи там, звідки говорили про “високу місію інтернаціоналізму”, маючи на оці повне домінування
російської мови та культури. Тому коли почали активне упровадження ідеї
“Русского міра”, для багатьох основні тези останнього лягли на підготовлений
ґрунт далекого–недалекого минулого, на державно ідеологічний вакуум, що,
на жаль, так активно формувався останніми роками.
Інша річ – молодь, яка зростала з Українською Державою… Вона здебільшого була не такою, тому не спрацьовували вже відомі моделі. Ось тут у пригоді стала постійна боротьба – нав’язувана боротьба, аж до виживання, різних
ідей – про другу державну мову, про “насильницьку українізацію”, що вносило певне сум’яття в юні душі, витворюючи якусь роздвоєність, спричиняло
переосмислення, але в більшої частини на користь національно державного.
Молоде покоління, що виростало в період знецінення усього високоморального
та духовно викінченого і нав’язування ідеалів споживацтва, обману, крутійства, у своїй абсолютній більшості змогло вберегти себе і сформувати високість
ідеалів, що так послідовно прозвучали на Майдані.
Ні з чим не можна порівняти думку однієї зі співрозмовниць, що зі слізьми в голосі розповідала про бійців Національної гвардії, про їхню людяність,
відкритість та щирість у спілкуванні зі звичайними людьми. “І як я могла
допустити у свій розум, свою душу, своє серце навіть думку про жорстокість
1
Загнітко Анатолій, професор, публіцист, м. Донецьк / Анатолій Загнітко // Слово
Просвіти. – 2014. – 11–17 верес.
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цих воїнів”, – говорила вона. “А скільки ще таких, як я: обдурених та одурманених ворожими засобами масової інформації?”
Сьогодні мало говорити про себе як про обманутого, а треба утверджувати
правду про високу місію Української армії, на плечі якої впали такі нелюдські
випробування, слід переконливо засвідчувати на виважених прикладах необхідність утвердження української мови як консолідуючої та державно доцентрової.
Це дозволить не тільки зберегти Українську Державу як цілісну та водночас
уберегти її від будь-яких потрясінь, а й напрацювати в кожному громадянинові
уміння відмежувати брехню від правди, “солодкі” перспективи від реальних
поступів уперед, значущість українського слова в єдності всіх земель.
Мовні виклики сьогодення великі, їх слід враховувати на всіх рівнях державної влади, органів місцевого самоврядування. Бачити їхнє навантаження також
усім громадським організаціям. Не спрацьовує уже нав’язана матриця зневажливих прізвиськ українців на кшталт мазепинець–петлюрівець–бандерівець, то в
метушливій брехології сконструйовано укри–укропи, аби молодь відвернути від
власного національного духу, що постійно та відчутно, усвідомлено та виважено
шириться, діагностує рівень самоідентифікації особистості з нацією, державою.
Мовні виклики стоять і перед державою, і перед кожним її громадянином, через
особистісне “Я” тільки й можливе утвердження національно-мовного. Останнє
легко простежити на постійному прагненні різних держав забезпечити власну
мовну присутність (а звідси – і мовну силу, національні зацікавлення) на різних територіях світу. Можна й на танках принести… Мовні виклики в усьому
розмаїтті пізнавані через аналіз та розпізнавання ємності усіх функцій мови
та мовлення в рамках власного державно-територіального та поза його межами (таких функцій за різними класифікаціями від 4 до 150 (див.: Загнітко А.
Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни: В 4-х т. – Донецьк, 2012).
Що мовно насиченішим постає державний простір, то сильнішим є його вплив
на кожну особистість, колектив та весь народ, то міцнішою виступає країна у
своїй цілісності, соборності та неподільності.
Сьогодні війна перейшла у відкритий мілітарний двобій. Джерела війни
слід бачити не тільки в руйнуванні військово-стратегічного, економіко-технічного потенціалів України (що не можна применшувати), а й насамперед у
насаджуванні внутрішнього протистояння: а) за мовним чинником; б) за національно-ідеологічним, в) за територіальним та ін. Перший із них структурно
оформився в період підготовки, так званого обговорення та ухвалення Закону
України “Про засади державної мовної політики”, що спровокував внутрішньодержавне протистояння. Другий набув довершення в період проведення так
званих антифашистських мітингів, коли будь-які вияви активно національного
почали кваліфікувати як фашистські (варто також згадати подібні утворення на
кшталт нашисти, украшисти). Третій – це, власне, майстерно насаджуваний в
усі роки Радянської України, а за часів самостійної України ретельно “умонтовуваний” у всі національно-ідеологічні постулати про різні цінності українців
різних земель. Перелік цих чинників можна продовжувати. Але наразі істотним
постає майстерне використання низкою ідеологів від лукавого напрацьованого
в сучасному вимірі. Задумана багато років тому регіоналізація України мала
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одним із найосновніших стрижнів опертя мову. На це працювала на всю потужність останніми роками дещо підшліфована ідеологічна доктрина “провідної”
партійної сили (Партії регіонів), наслідки чого уже з перших днів стали відчутними в освіті – заміна визначальних принципів кваліфікації минулої війни,
дезавуювання національних українських рухів, розмивання значущості мови
в самоідентифікації особистості, створення “теоретичних основ” федерального
облаштування та багато іншого. Те, що мова виступає наріжним фундаментом
“присутності” та виявлюваності українськості, державницького духу стали надзвичайно промовисті факти боротьби з нею як осердям українського духу в усіх
нав’язуваних зовні утвореннях на кшталт Донецької народної республіки та
Луганської народної республіки. Одним із перших кроків, поряд із нищенням
українських символів, у цих сепаратистсько-терористичних утвореннях стала
боротьба з українською мовою, на що було спрямовано і відшук тих, хто дозволяв
собі спілкуватися у велелюдних місцях державною мовою, і прагнення закрити
усі українські класи та школи тощо. Щоправда, як завжди, на перешкоді стали
люди, що не бажали цього робити. Спільноті нав’язували мовно-психологічну
війну зі стійким прагненням сформувати почуття страху за вживання української мови, хоча мирно в цей час лунали інші мови.
Запрацювала ідеологічна потуга і в ЗМІ, з-поміж яких було насамперед вилучено з інформаційного простору державно орієнтовані. Це виявилося справжнім індикатором рівня державності наших телеканалів. Адже першими права
громадянства були позбавлені саме “5 канал”, “1+1”, Перший національний,
канал новин “24”. Тест на українськість як ознаку сповідування державних
намірів і державних позицій витримали тільки ці телевізійні ЗМІ, усі ж інші
не були сприйняті як такі, що несуть загрозу сепаратистським ідеям та упроваджуваним намірам. Та й справді, якщо подивитися на окремі з них, наприклад,
“НТН”, то, крім “Надзвичайних новин” та ще кількох епізодичних телепередач,
усе інше – суцільні російські серіали. Навіть якби українськомовний глядач і
захотів щось подивитися, то не знайшов би. У цьому разі навіть Європейська
Хартія регіональних мов не допоможе, бо ж українська мова – державна. Очевидно, це наслідок значною мірою угодницьких, капітулянтських позицій самих
українськомовних громадян, особливо ж власників більшості телеканалів.
Чи збережеться українське середовище у відвойованому просторі України?
Чи домінуватиме державницький дух на територіях Донеччини, Луганщини?
Сюди ж можна прилучити й інші суміжні, в чомусь подібні, у чомусь неподібні, землі. Чи утвердиться той дух мовної інтоксикації, так ретельно сповідуваний? Чи толерантність не поступиться черговим угодовським ухвалам,
а звідси – діям? Питання надзвичайно важливі. Їхнє навантаження мотивовано насамперед втраченими людськими життями за цілісність і соборність
України… А також – надважливістю єдності усіх просторів України не тільки
територіально, а й духовно, мовно, ідеологічно, культурно тощо. Навіть за
найшвидшої ліквідації войовничо-сепаратистських угруповань та їхніх нашвидкуруч сформованих органів управління з різних зайд і пройдисвітів,
дуриголовів і маргіналів у душах громадян на звільнених територіях залишаться: а) психологічно зболене Я з прагненням віднайти духовне опертя в
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культурно-деформованому просторі, тому що від кінця 2013 року працювала
антиукраїнська істерія з чітким планом деформації державно орієнтованих
настанов; б) розмитість моральних цінностей, адже наявна протягом грудня
2013 року – до сьогодні національно-мовна агресивність, гранично вороже
ставлення до всього українського не могла пройти безслідно, пор., наприклад, тексти біг-бордів “Не допустим националистических фильтрационных
лагерей!”; “Записывайся в народное ополчение Донбасса! Родина-мать зовет!”.
Усі тексти видрукувано тільки російською мовою за так званої прихильності
сепаратистів до пошанування усіх націй, народностей та їхніх мов.
Ще в лютому 2014 року я запропонував проект програми “Світ УкраїниРуси” (“Український світ”) на розсуд Донецької облдержадміністрації. Місією
заявленої програми є пропаганда цілісності Соборної Української Держави та
унікальності її національно-мовного багатства через посилення внутрішньодержавних зв’язків між різними регіонами та підняття престижу усіх компонентів
українського національно-культурного простору. Основний вимір концепції
програми “Світ України-Руси” (“Український світ”) мотивовано унікальністю
поєднання мов і культур в українському державному просторі, історичній
спадковості традицій співжиття мов і культур із чітким окресленням шляхів
доцентровості усіх регіонів, акумулюванням спільних цінностей, традицій,
звичаїв, історичного минулого, а метою виступає пропаганда національнокультурного загальнодержавного багатства в науково-дослідному, історичному,
культурно-мистецькому, театрально-музичному та інших аспектах.
Відповідно схарактеризовано завдання програми “Світ України-Руси”
(“Український світ”): 1) напрацювання цілісної перспективи акумулювання
науково-дослідних програм аналізу полікультурного простору України через
створення міжрегіональних груп; 2) формування перспективного плану взаємного обміну висвітлення фундаментальних і спеціальних курсів між провідними
національними університетами; 3) створення засадничих основ для організації
та проведення в Донецькій, Луганській та інших областях регулярних літературно-мистецьких (власне літературних, літературно-театральних), фольклорних і музичних свят; 4) напрацювання структури та визначення моделі
міжрегіонального регулярного науково-мистецького видання з полікультурних
проблем, основним завданням якого виступає створення цілісного загальнодержавного гуманітарного простору; 5) виявлення спільних точок дотику в
загальнодержавній підготовці студентів та актуалізації складників кожного
регіонального полікультурного компонента. Передбачено обмін/взаємообмін
читання лекцій, проведення уроків майстер-класу в університетах різних
земель України з послідовним виявом виголошення таких лекцій викладачів
гуманітарного циклу студентам природничого спрямування тощо.
Основними складниками програми “Світ України-Руси” (“Український світ”)
є: 1) Український світ – це національно-гуманітарний простір України з її неповторним культурно-історичним минулим та міжособистісний вияв стосунків
з активною генетичною пам’яттю людей, які сукупно утворюють багатомовне
середовище з доцентровою консолідуючою роллю державної мови; 2) Український
світ – це напрям динамізації взаємодії усіх складників українсько-державного
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простору. Для цього необхідно: а) інтегрування наукових напрямів університетів
один в одного, на що спрямовано: 1) читання фундаментальних і спеціальних
курсів українською мовою та мовами інших національних меншин провідними
науковцями університетів на ґрунті взаємообміну та напрацювання моделей
спільного опрацювання проблем; 2) розробка спільних науково-дослідних проектів із проблем гуманітарного простору України; шляхів національно-мовного
будівництва; активізації міжнаціонального, міжмовного і міжконфесійного
діалогу; б) організація та проведення щорічного Всеукраїнського мистецького
фестивалю “Українська весна” почергово в кожній з областей з використанням
національно-мовного багатства усіх країв України з розмежуванням студентського, самодіяльного та професійно-мистецького рівнів цього конкурсу; в) укладання
цілісної всеукраїнської карти мов і націй держави, для чого необхідною постає
співпраця усіх класичних університетів України та провідних академічних інституцій; г) організація та проведення щорічного Всеукраїнського фестивалю
театрального мистецтва в рамках фестивалю “Українська весна”.
Навантаження кожного, хто бажає утвердження українських ідеалів у державному просторі, в активному налагодженні загальноукраїнського діалогу для
відродження мовно-психологічного спокою, важко переоцінити, адже протягом
останніх кількох місяців усіма способами з більшості телеканалів Росії, а також
анексованих каналів України на тимчасово окупованих бойовиками-терористами
територіях психологічна агресія множилася щоденно різноманітними способами
через гіперболізацію загроз київської влади, відкидання державного, українськонаціонального як абсолютно ворожого. Для цього застосовувалися різноманітні
інсинуації, перекручення, “театралізовані військові дії” тощо.
Не можна обходити гострий кут проблеми, що постав очевидним протягом
останніх кількох місяців, коли багато дечого було переосмислено. Виявилося,
що багато новоспечених ідеологів терористичних недореспублік мислять усталеними категоріями 50–70-х років ХХ століття. Напевне, викладачі навіть після
здобуття Україною незалежності, статусу окремої самодостатньої держави не
змінили змістове наповнення лекційних матеріалів та відповідні в них акценти.
Поступово почало формуватися ностальгійне почуття за втраченими цінностями
Радянського Союзу в того покоління, яке про саму цю державу знало тільки з
оповідей та спогадів батьків, викладачів. Не слід ідеалізувати ситуацію й сьогодні – визволення земель від бойовиків-терористів ще аж ніяк не означає, що
ідеологія сепаратизму, інколи маскована під максимальний вияв федералізації (а
то й конфедерації), сама собою зникне. Її носії продовжуватимуть працювати зі
студентами, потихеньку навіюватимуть вищість ідеї сепаратизму, окремішності
певної території з її ідеологічним наповненням цінностями сусідньої держави.
Ходитимуть вулицями та “вставлятимуть” у вуха різне мовно-ідеологічне сміття.
Сучасний науковець-викладач, а особливо – викладач-гуманітарій – у сучасних
умовах повинен узяти на себе провідну функцію налагодження загальнонаціо
нального осмисленого діалогу для розуміння навантаження державної мови як
вищого об’єднавчого, консолідуючого та інтегрального чинника. Підведення
мотиваційної основи до знання державної мови разом із набуттям мовленнєвих
навичок інших мов, зокрема рідної (материнської), іноземної. Народ зболів за
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тривожні місяці тривог, коли словесні кулі гримотять скрізь, а ворожі кулі
щораз забирають неповторну і невідтворювану цінність – людське життя, тому
такими морально високими постають слова відомої поетеси Любові Голоти: Гей
/ ти, куле / маленька, співуча, / гей ти, чорна забродо несита, / Політай та
політуй над світом, / над дощем у траві, / над калиною в березі, білим квітом
її весільним / і, в калиновий сук поціливши, / засихай у довічній сухоті, /
пропадай там навіки пропадом, – / та не пий червоної крові, / та не їж білого
мозку, / та не довбай жовтої кості, – / на рани болючі, / на стогони смертні,
/ на плачі й голосіння – / не розкущайся. Справді – нехай “не розкущається
куля” в усіх своїх смертоносних виявах.
Звичайно, повернути національно-мовну силу в різноманітних виявах її
толерантності зовсім не просто. Якщо навіть близькі друзі, родичі неодноразово просять: “Не розмовляй ані на вулиці, ані в громадському транспорті
українською!” А раптово зустрівшись і почувши українську, особливо неподалік
від блокпостів сепаратистів-терористів, намагаються якнайшвидше піти геть,
не приховуючи психологічно дискомфортного виразу обличчя, на якому легко
помітити почуття загрози… Напевно, це і є мовно-загрозливий стан не тільки
у спілкуванні українською мовою, а й для власного існування. Такий стан не
можна ні з чим порівняти, тому що він розмиває внутрішню комфортність
особистості, залазить у душу, проникає у підсвідомість. Тому одним із викликів для сучасного громадянина (справжнього громадянина-патріота) постає
створення мовного комфорту в суспільстві, коли використання державної
мови у власній державі не несе ані фізичної, ані психологічної загрози особистості, навпаки, наповнює вірою в неповторність мовного багатства України.
Чому мовний дискомфорт українці так терпимо переносять, вважаючи,
що треба зробити можливим повноцінний розквіт іншим? І такий мовний дискомфорт від десятиліття до десятиліття сприяє витворенню такого собі оригінального міфу “про неважливість української мови для українців”. Цей міф
майстерно сформований у період “добровільного зречення” української мови в
60–80-ті роки ХХ ст., а в сучасному вимірі трансформований у теорію “різних
Україн”. Немає в Україні “різних Україн” – національні цінності в усіх куточках держави однакові. У відомій тріаді “дух–душа–національна ідея–держава”
вершинним для українців є дух–душа. Саме через душу українці пропускають
і сприймають не тільки свої болі, а й чужі, що особливо відчутно в усій Галактиці української народної пісні, яку сьогодні не почути на жодному з FMрадіоканалів, немає її і в телевізійному просторі. Та такі патріотично чуттєві
стрілецькі пісні призабуто… Душа як емоційний стан дає силу довершеному
духові. Національна ж ідея в усьому просторі України цілісна… І поліщуки,
і бойки, і подоляни, і волиняни й усі інші мають спільні погляди, є рідними
у своїх баченнях соборної цілісної України з сильною мовною ідеологією, що
визначає основу національно-мовного програмування Держави.
Вірю, упевнений, що разом із мирним небом і тихим вечором, спокійною
ніччю українська мова як символ стійкості Держави, її Соборності, міцності,
інформативної сили, суспільного навантаження постане у вичерпному своєму
функційному полі в усіх неповторних куточках України.

361

Додатки

Смутні роздуми просвітянки1
Мене бентежить, що наші освічені люди (журналісти, письменники,
науковці, політики) начебто не знають історії України. Всюди звучить
думка, що вони ніколи не думали, що “старший брат” піде на Україну
війною. А з ким була Конотопська битва, з ким воював гетьман Мазепа,
хто зруйнував Запорізьку Січ, хто знищив останнього отамана Калнишевського, на чиїх кістках побудований Петербург, хто організував колективізацію, Голодомор, хто знищив кращу інтелігенцію під час українізації,
вже в новітні 60-ті роки XX століття наші кращі письменники загинули
в радянських таборах, хто забороняв українську мову? І це дещиця тих
злочинів, які робив “старший брат”. Олександр Довженко казав, що коли
кажуть про сотні загиблих, то людський розум не сприймає цю звістку
реально, а коли бачиш загибель однієї людини, то серце розривається від
болю. Згадую рядки з листа до дружини найкращого українського поетанеокласика Драй-Хмари. Він писав із радянського табору, що немає сили
виконати норму на лісоповалі, його прив’язують до дерева вниз головою
і так тримають, доки знепритомніє, їсти не дають, і так кожен день. Так
і загинув, вина його була, що він українець.
Коли почалася анексія Криму, наші журналісти один поперед одним
почали озвучувати фразу: “Та де ви бачили бандерівців, їх немає і начебто
не було ніколи”. Своєю інформацією вони зробили героїчне ім’я Степана
Бандери ім’ям загальним. Ніхто з них не зробив передачу проте, що батька
Бандери, священика, вбили енкаведисти за те, що був українцем і любив
Україну, а трьох сестер вивезли до Сибіру за те саме. І Степан Бандера
боровся за вільну Україну і в той час для справжнього українця не було
більшої відзнаки, як бути бандерівцем. А в наш час журналісти зробили
ім’я Бандери якимось привидом. Українців “старший брат” знищував, починаючи з 1654 року, що зараз не залишилося бандерівців. І Незалежність
України нам не впала з неба, її виборювали своїм життям кра¬щі люди
України. Якби 1991 року були справжні бандерівці, Україна була б справді
незалежною від “старшого брата”.
Маю тижневик “Слово Просвіти” (ч. 30) зі статтею “Російська мова – це 25
кадр у духовності України”. Якою прикрою була помилка українського люду,
що дозволили освіту перевести “на русский язык”.
Розмножилися яничари, які називають себе “русскоязычным населеним”
і яким “все равно, на каком языке разгаваривать”. Тому в “старшого брата”
була нагода вдертися в Україну для захисту цього племені. І правильно автор
статті каже: “Якщо не буде вирішено раз і назавжди мовне питання в Україні
на користь української мови, час від часу наміри захисту “русскоязычного”
населення України ставатимуть приводом до нових конфліктів”.
1
Анна Столярова, м. Харків / Анна Столярова // Слово Просвіти. – 2014. – 18–
24 верес.
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Маю свою думку щодо біженців із Луганської і Донецької областей. Саме їх
велика вина, що накликали таку біду на Україну. Я належу до стражденного
покоління дітей Другої світової війни. І не ми, українці, були винуватцями
цієї війни. Батька забрали на фронт, і ніхто у мами не запитував, як вона
житиме з трьома маленькими дітьми. І ми жили в окупованому німцями місті
Ровеньки Луганської області, під час бомбардування жили і спали в погребі
при каганці, а харчувалися так, що була сімейна приказка, яку одного разу
старша сестричка сказала: “Всякі супики бувають – зажарені і не зажарені”.
А в супику тому і картоплинки не було, сама якась травичка. І німцям люди
виказували мовчазний і дієвий спротив, єдналися, один одному допомагали.
Тому зараз не треба організовувати гуманітарні шляхи для цих людей. Вони
говорять, що на Луганщині і Донеччині 80 % людей за Україну. Чому ж вони
дозволили вивішувати російські прапори, чому не вийшли багатомільйонною
громадою проти свавілля зрадників України? Вони тоді кричали, шо хочуть
жити в Росії, там більші зарплати і пенсії, і там вони матимуть “русский язык
государственный”. Тому вони повинні залишатися в своїх домівках і всіма засобами боротися з їх “визволителями”. Тому що тільки тоді народ знає ціну тій
землі, яку він сам виборов, на якій він хоче жити, і надалі мати свою мову,
а не запозичену в іншої країни. Ці біженці поводяться нахабно, є такі, що не
задоволені, вони не збираються десь працювати і хочуть, щоб їх повернули
у відбудовані будинки, забезпечили роботою з високою зарплатнею, щоб це
зробили хохли. Вони не розуміють, що кожна людина повинна подбати сама
про себе. А їм ліньки вивчити українську, вони й досі називають гривню рублем. Виникає питання, як вони пояснюють своїм дітям, між ким іде війна?
Не думаю, що вони говорять дітям таке: “Вот, детки, до чего довели мы, ваши
родители, не желая разговаривать на родном языке украинском, и вас не учим
разговаривать на языке того государства, в котором нам живется неплохо.
Вот и нашелся народ, который затеял войну, якобы нас освобождая”. А по
телебаченню показують, як ці діти-біженці ласують морозивом, бавляться під
фонтанами і немає жодного згорьованого обличчя, немає ні в кого запитання:
“Мамо, з ким і за що іде війна?”.
Ще одна стаття в тижневику “Слово Просвіти” (ч. 30) “Просвітницькі
групи – на Донбас”, яка спонукає до глибоких роздумів. Тижневик довго висвітлював, як Марія Олійник билася, щоб у Донецьку не закривали українськомовну школу, як луганські просвітяни працювати на ниві просвіти. Скільки
вони робили прекрасних заходів: зняли тривожний фільм про Голодомор на
Луганщині, написали безліч статей, провели багато конференцій. Ні, цей
народ, переважно завезений із Росії, глухий і сліпий до просвіти. Він може
підкоритися тільки закону. І за законом, згідно з Українською Конституцією,
всюди повинна панувати українська мова – у дитячих садочках, у школах, в
університетах і на підприємствах. Не знаєш мови – не маєш роботи. Так у всіх
цивілізованих країнах, тоді буде згода у нашому домі – Україні.
Про згоду в сімействі писав у своєму безсмертному творі “Наталка Полтавка” Іван Котляревський, якому 2014-го виповниться 245 років від дня
народження. А ще він у п’єсі “Москаль-чарівник” устами головного героя
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Михайла Чупруна сказав, шо в українців таке прислів’я: “З москалем знайся,
а камінь за пазухой держи”. І ніхто не скаже, що Котляревський був людиноненависником, просто він дуже розумівся на політиці московської імперії
і розбирався в характері і суті мислення московського люду. Мине ще багато
чаcу, коли нарешті розпадеться та московська імперія, яка вже існувала під
знаком “СРСР”, а Україна проголосить незалежність від неї, на першу ж демонстрацію у Москві вийде московський люд з плакатом – “Єльцин, заставь
хохлов кормить Россию!”. Ось воно, обличчя “старшого брата”!
Дуже хотілося, щоб у тижневику були роздуми фахівців про ті явища,
які мене турбують.
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З пам’яті про війну1
Наша публікація про Другу світову війну викликала відгуки її учасників. До редакції також прийшов Олександр Панасович Яровий, родом з
Донеччини (Старобешівського району) 1921 року народження. Він приніс
дві статті Юрія Коваленка – про Сталінград і форсування Дніпра. Окрім
того, Олександр Панасович показав “Документ” від 22.05.1944 року –
наказ комісара внутрішніх справ Берії і зам. комісара оборони Жукова.
Це – наказ про виселення всіх українців, що були під окупацією, у віддалені краї СРСР.
– Ви вірите, що це автентичний документ?
– Вірю. Ми, українці на фронті, відчували це. “Украинцы – предатели” –
тоді можна було почути і від офіцерів, і від рядових. П’яні, ті просто кричали.
– Але що це за наказ, коли він не був виконаний?
– Сам Хрущов признався у 1956 р., що українці не були виселені, їх занадто багато.
– Тоді навіщо писати наказ про виселення “всіх”? Адже вибірково вивозили
цілими сім’ями до Сибіру одразу після “визволення” – сотні тисяч!..
– Очевидно, така була установка Кремля.
– Ви це самі відчули?
– Я служив в авіації на Ленінградському фронті, потім і на Українському.
Там сексотів боялися – мовчали. Але вже у Відні мій колега, сержант Іван
Огнєв, сміливіше заговорив після тосту Сталіна “за великий російський народ”,
тоді розперезалися – і ображали відкрито:
– Все хохлы предатели.
– Та ми ж з тобою хіба не разом воюємо?
– Но хохлы предатели.
– Тоді ти чорносотенець, – кажу йому. Тоді він мені кулаком в зуби. Тоді
я його кулаком в зуби. Повоювали. Тоді нас викликали в політвідділ…
– Зрештою, – каже Олександр Панасович, – про антиукраїнські настанови Кремля є в щоденниках О.П.Довженка, а що стосується Жукова, то я вам
приніс розповіді Коваленка про нього…
З тими спогадами про війну якось дивно. Щороку учасники війни до
9 травня розповідали школярам про свої пригоди. А Юрій Коваленко мовчав.
Всю війну з 16 років пройшов – і замовк. Правда, бард Булат Окуджава, теж
доброволець, теж мовчав…
Син ветерана Андрій Юрійович Коваленко пояснює:
– Батько був архітектором. Він весь час був зайнятий своїми проектами і
воював уже на іншому фронті, бо йому не давали ходу, – пояснює.
– Але ж Юрій Коваленко, – то не просто учасник. Залізти по каналізаційній трубі в Сталінграді в штаб і взяти в полон фельдмаршала Паулюса – то
світова сенсація. А він мовчить!
1
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– Ну в кінці війни його ж могли розстріляти за те, що не виконав наказу
розбомбити бурятський дацан. Його розжалували, він і мовчав.
Отже, Юрій Михайлович Коваленко аж в 2005 р. дав інтерв’ю, яке було
надруковане в “Інформбюлетені” під назвою “Як Іван Коваленко “дав по соплях” наркому Жукову”. Передрукувала це “Українська газета” за 18.05.2006.
Назва така, що серйозно до неї не поставишся, а помилка вже в першому
слові: Юрія названо Іваном. Але сама газетна публікація заслуговує уваги і
подяки особливої.
На поверхню винесено таку сторінку історії, яка заслуговує бути в хрестоматіях! Відчувається, що факти і діалоги цілком достовірні – з перших уст,
що врізуються в пам’ять на все життя. А міцна була голова в непитущого
капітана Коваленка!
До речі, це ім’я ще з тодішніх воєнних газетних повідомлень запам’ятав
собі наш славетний ветеран літератури і війни Анатолій Андрійович Димаров,
родом з Полтавщини, 1922 року народження. Він теж був тоді у Сталінграді.
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Розповіді Юрія Коваленка1
“Пам’ятаю, брали ми Паулюса… За ним наші довго полювали , а він, усвідомлюючи всю безнадію свого становища, намагаючись врятувати свій штаб, звертався особисто до Гітлера. Просив, аби той дозволив вивести літаком німецьких
спеціалістів…Гітлер не дозволив. Я на той час був командиром роти військової
розвідки. У мене в підпорядкуванні було 200 чоловік. Дізналися ми, де той штаб
є. Розташовувався він у підвальному приміщенні центрального універмагу в
Сталінграді…пробиралися як могли, аби не вулицями, бо снайпери били майже
з кожного вікна. Потім вирішили пройти до штабу каналізаційними ходами. Подумали: краще зберегти життя, хоч і брести по саме нікуди у лайні, бо, думаю,
правду хтось сказав: “Не той герой, що поліг, а той, що викрутився й переміг…”.
Я був першим з радянських офіцерів, який увійшов до кімнати штабу і
побачив гітлерівського генерала-фельдмаршала, барона фон Фрідріха Паулюса…
Я так фотографічно зафіксував: освітлені коридори, лампочки скрізь горять…
Видно, акумулятори, бо ж скрізь було темно… Велика така кімната, посередині
великий стіл… І він стоїть: високий, стрункий, років так трохи за п’ятдесят…
Він глянув на нас – і все, напевне, зрозумів… Зі мною були два солдати. Він
мовчки розстібнув ремінь і віддав мені. Я відгорнув кожуха, одягнув ремінь на
себе. От цікаво…Мені було всього вісімнадцять років. Я був капітаном тоді…
Після того я просив Ватутіна і Єрьоменка, щоб цей ремінь Паулюса лишили
мені, але не залишили… “Слишком много чести для тебя”, – сказали…
Ось так то… Пам’ятаю тоді в одній з московських газет чи то в “Правде”,
“Известиях” чи “Красной звезде” була стаття під заголовком “Они пленили
Паулюса”. Було ще чотири фотографії. Ми всі в кожухах так собі стоїмо… На
жаль, не збереглася в мене та газета. Представили нас тоді всіх чотирьох до
звання Героя Радянського Союзу… Але як саме те нагородження відбувалося,
я запам’ятав на все своє життя…
ЯК Я ГЕРОЄМ СОЮЗУ НЕ СТАВ
Прилітає маршал Жуков, заступник Верховного головнокомандувача, бо
Сталін же був сам… Чимало було з ним почету. Нас всіх представили. Приємно, що там говорити. А всі наші: “А как, а что, скажи…”. Ну що, нам всім
по вісімнадцять, розуму ж того було… Хлоп’ячий розум, ентузіазм, телячий
оптимізм. От на такому телячому ентузіазмі ми й виграли війну!
Запрошують нас до маршала Жукова… Поголилися ми, поодягали ордени
свої, медалі, у кого які були… Правда, ми з ними й ходили, бо куди ж їх діти?
Генералів на тому прийомі у Жукова було чоловік з двадцять… Від лампасів червоно. Суцільний блиск орденів і лампасів… Маршал Жуков такого
невеличкого зросту, перший на помості, квадратна така голова, лисина, де-неде волоссячко… Далі стоять полковники, а тоді вже й ми…
– Коваленко! Хохол, значить!
– Нет, товарищ маршал, – кажу!
1

Наша віра. – 2007. – № 7 (231).
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– А кто же?
– Украинец!
– Ну, украинец, хохол: какая разница?
(Це вже дослівно, бо запам’ятав я цей діялог з марашлом на все життя).
– Большая!
– Интересно, а какая же, ты мне скажи!
– Я по национальности украинец, а хохол – оскорбительно!
– А чем же я тебя оскорбил?
– А это не только для меня оскорбительно, а для всех украинцев оскорбительное слово.
– Какое ж это оскорбление! Если я русский Жуков, так мне десять раз
говори, что Жуков русский, ты русский… Чего ж мне обижаться?
– Товариш маршал Советского Союза, если я вам десять раз скажу, что
вы русский, вы не обидитесь. Но если я вам один раз скажу, что вы кацап,
вы, ей-богу, обидитесь!
– О! Так ты, оказывается, националист?
(Отоді я вперше в житті почув слово “націоналіст”. До цього часу я поняття не мав, що воно таке).
– Какой националист! Вы меня спросили – я вам ответил!
Чую, тиша, мовчанка серед генералів – муха пролетить… Застигли всі,
зрозуміли, що ситуація загострилася. Я також відчув тривогу… На той час
моя загальна свідомість була не висока. Я не зрозумів тоді всієї глибини цього
діалогу, цієї перепалки… всі мовчать, а Жуков крякнув, повернувся до тумбочки, взяв дві склянки… Генерали мовчки дивляться. Жуков дістав і пляшку
коньяку… І гранчак звичайний. Налив більше половини і до мене:
– На, выпей!
– Товарищ маршал Советского Союза, я не пью…
Я таки справді не пив. Тоді давали по сто грамів горілки всім щодня…Оце
старшина йшов, ніс каністру двадцятилітрову і всім ділив…Давали ще цукоррафінад, а офіцерам – пачку цигарок “Біломорканал” або “Труд”, були й такі…
Солдатам давали махорку. Я свої цигарки та сто грамів міняв на рафінад…
охочих помінятися було багато.
– Ну не пью я, – кажу.
– Ну как же это ты не пьешь? Герой мне называется! Герой…Что, комфронт
(це до Єрьоменка) вот это такой герой и не пьет?
– Ну не пью, что ж тут такого?
Покректав, відійшов… А тиша така… Генерали як в рот води понабирали…
Мовчать. Жуков налив знову:
– Ну, давай, украинец! Защитник украинского народа… с кацапом русским,
давай выпьем! За нее родимую, за победу! За победу, давай!?
Ну раз так – я залпом. І ви знаєте, якось не пішло воно мені. Все-таки не
пив, а тут відразу 150 грамів коньяку… Воно мене опалило, і все назад… отой
коньяк через рот, через ніс, через очі, через вуха. І все на нього. Можете собі
уявити, що то було… А я дивлюся на Жукова… Золота зірочка, орден Леніна…
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все у коньяку та солдатській каші, а одна грудочка каші прямо на Леніна…
Так мені аж трохи смішно стало… А Жуков:
– Да ты что! Соплями измазал, да еще и весел? Увести его! Вот комфронт,
нужны ли нам такие герои? Да ладно, я фронтовой, а если при награждении
вот так и его (Сталина) вот так соплями измажет… Меня что, я – солдат. Герой… Хватит из него й “боевика”!
А “бойовик” – це символ “Боевого красного знамени”. Це найвищий бойовий орден. Так мене з героїв і викреслили…
“ВОИНСКАЯ ХРАБРОСТЬ НА ВОЙНЕ, А МУЖЕСТВО – НА КОВРЕ”
Стою в коридорі під стіною після всього…Закінчився прийом, почали виходити генерали. Поглядають всі на мене скоса, бояться й підходити. Дехто
цікавиться, що воно, мовляв, за фрукт такий… Підходить до мене Рокосовський
( він разом з Ватутіним був на Курській дузі). Сивий, високий такий, до двох
метрів, красивий собою чоловік…Бо Ватутін, Жуков, Хрущов такі собі були
kleine klipse – маленькі карапузи.
– Ну, капитан, молодец! Дай руку! Молодец! Ты герой!
– Да разве герой? Ведь, действительно, такого человека соплями обмазал…
– Ты дурак! Разве ты его соплями обмазал? Ты ему по соплям дал! Ты
действительно герой, мужественный человек. Есть понятие “храбрость”, а есть
понятие “мужество”. Это разные вещи, капитан! Храбрость воинская проявляется на войне, а мужество – на ковре. На коврах, в кабинетах. Таким будь,
капитан, всю жизнь! Я намного старше тебя, видал многое… Видал таких
генералов, увешанных боевыми орденами, а на ковре им мужества как раз не
хватало… Это генералам, в храбрости которых сомнений не было… Но учти,
капитан, ты себе нажил опасного врага.
– Так из ничего?
– Я Жукова знаю, еще по Монголии, он тогда был у меня в подчинении,
это очень злопамятный и мстительный человек. Я тебе советую не попадаться
ему больше на глаза.
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Так на роду написано…1
Історія людства не просохла й донині від братовбивчої крові, твердить
Борис Діденко, автор статті, написаної шість років тому, але ця публікація, на мій погляд, не втратила своєї актуальності. Навпаки, стала ще
злободеннішою, подібно до того, як із плином часу міцнішає вино, набуває
свого остаточного кольору та смаку. Я б навіть сказав – “євхаристичногo”
характеру набуває, бо написане це дослідження мовби на всі часи, а в усі
часи (принаймні в християнські) людина відчуває потребу в спокуті гріхів,
своїх і чужих, у причащанні й прощенні.
Але… чи кожна людина здатна на цю спокуту? Не кожна. Недаремно ж
говорять про невиправних людей: горбатого могила виправить, або – лихого справить заступ і лопата, кривого дерева не виправиш… А російський
філософ В. Розанов писав: “Якими народжуємося – такими й в могилку”. Як
бачимо, мислитель не лишав навіть останнього “шансу” отим, невиправним.
Тема, яку я наважився після деяких вагань зачепити, не потребуватиме розжовування чи моралізаторства. Читач сам зробить висновки,
проведе паралелі, зафіксує у власній свідомості певні асоціації. Зіставить
їх із часом давно відшумілим i днем нині сущим. Та все-таки один із висновків, які я зробив для себе, ще раз перечитавши згадану мною статтю: усе,
об чім писали ми у періодиці про українців учора й писатимемо завтра,
стосується, за Б. Діденком, УСЬОГО ЗЕМНОГО ЛЮДСТВА, починаючи від
часів його зародження і до наших, нині сущих, часів. Я особисто не знайомий iз москвичем Борисом Діденком (лише бачив у журналі його типово
слов’янську парсуну). Зате знайомий із його цілковито свіжим, несподіваним, хоч і моторошним поглядом на історію людського суспільства (“Все
мы – люди?”, журнал “Наука и религия”, № 1, 2008 рік).
Отже, пише Б. Діденко, про гвалтівників, садистів, бандитів люди
частенько говорять: “Та чи вони люди?”
Чому такі живучі метафори “нелюд”, “звір” і iн. Ці питання і визначеня зберігаються у глибині людської природи. Наші предки прекрасно знали, що серед
людей живуть істоти, гранично схожі на нас, але глибоко чужі людському роду.
Сьогодні дaвні знання підкріплюються висновками науки. З цього приводу цікаво
було б запитати вченого-антрополога Б. Діденка, з чого почалися його дослідження.
Хоч як це дивно, з жартівливої суперечки, відверто зізнається вчений. У
товаристві колег, мовляв, обговорювалася теорія Лесгафта про різницю між
людьми. У той час Б. Діденко писав сатиричний роман “Царь-город” – своєрідне продовження щедрінської “Истории одного города”, тільки про радянський
час. І зародилася думка написати памфлет на людство, що погрузло в насиллі
й наживі, довести задля жарту, що крім людей, існують також і приховані
серед нас НЕЛЮДИ.
1
Грищук Броніслав, м. Хмельницький / Броніслав Грищук // Слово Просвіти. –
2014. – 4–10 верес.
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Усі колеги погоджувалися, що серед нас є виродки й мерзотники, але в
чому причина, ніхто не розумів. Одначе Б. Діденко став віднаходити цілком
реальні обґрунтування своїм постулатам. У його жарті, як і в будь-якому іншому, виявилася лише частка жарту.
Люди – один-однісінький біологічний вид, усередині якого систематично
практикується великомасштабне, раціонально непоясненне, взаємне умертвіння. Люди також – єдиний вид, здатний творити абсурд; організм же решти
тварин або поводиться в будь-якій, навіть активно створеній ситуації адекватно
(тобто відповідно до ситуації), або дає нервовий зрив.
Як з’ясувалося, ці особливості людей не тільки взаємопов’язані, а й повністю взаємообумовлені, бо виростають із одного й того ж страшного феномену. Це
– адельфофагія, або поїдання собі подібних. Матеріали про викопних гомінідів
підтверджують, що між викопними вищими мавпами і людиною сучасного
типу розташована група особливих прямоходячих приматів. Од пліоцена до
галоцена (тобто від мільйона років до нашої ери і до сучасності) вони давали
бокові гілки й швидко еволюціонували. Їхня вища форма – палеоантропи –
дуже схожа на людину. Вони прямоходячі, двоногі, дворукі. Тварини, але не
мавпи. І разом з тим – цілковито не люди.
Науково помилковим є погляд, нібито всі особини предкового виду перетворилися на людей. Уперто замовчується тема про реальні взаємини різновидностей
наших предків, які стали спершу підвидами, а згодом – і різними видами, продовжуючи, утім, перебувати в біологічних відносинах один з одним. Зокрема таких
неприємних, як, приміром, канібалізм. Наслідки були несподіваними… Людоїди
привнесли у світ гомінідів страх перед ближнім своїм. Той страх зберігся й донині:
5–7-місячна дитина вже може відрізняти своїх від чужих і боїться незнайомця,
хоч і не має якогось, так би мовити, негативного досвіду спілкування з ним. “Реакція боязні посторонніх” спостерігається в усіх народів світу.
Це – відлуння дaвнього пражаху, найстрашнішого відкриття людства:
“Я можу бути вбитим такою ж істотою, як і я!” Це було озаріння! Із нього
з’явилося і самоусвідомлення, оволодіння собою як предметом, і вміння прогнозувати події – вся база людської розсудливості. Одночасно зі страхом прийшло розуміння природності хижацької поведінки: “Людина людині – вовк!”
– це всерйоз і надовго.
Людина Ноmo Sapiens, є людина не розумна, а лише розсудлива, потенційно здатна бути розумною. Друга сигнальна система – не розум, а тільки
розсудливість, уміння обирати оптимальні варіанти і мету поведінки. Розум –
третя сигнальна система, здатність діяти з етичних міркувань, тут з’являється
совість. Нині розроблена батарея тестів на наявність совісті у людини, від 0
до 10 балів, вона бездоганно працює.
Становлення розсудливості у людини до-розумної відбувалося неймовірно
швидко в умовах “гри на вибування”: ті, хто не впорався з агресивним впливом
хижих нелюдів, нездатні себе захистити, ставали жертвами. Люди постійно
потребували нових хитромудрощів для відпрацювання захисних заходів.
Один із таких заходів виникнення укріплених стійбищ і поселень-праміст,
другий – еміграція подалі від людоїдів. Первісне людство, гнане жахом перед
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нелюдами, почало розбігатися, різні групи силкувалися “жити своїм домом”
– так виникли раси і народи, вважає Б. Діденко та його вчені-однодумці.
Поверхня Землі укрилася антропосферою – системою замкнених етносів,
взаємовідособлених людських спільнот, зі своїми мовами як засобом самозахисту від “чужих”. Відголоски цих давніх методів захисту простежуються в
сучасних жаргонах (молодіжних, кримінальних), а також у конспіративних
методах спілкування езотеричних (тобто таємних) товариств.
А як же продовжували жити людиноподібні нелюди? Їхня агресія перемістилася на сусідні етноси – так почалися загарбницькі війни. Сила і жорстокість, “воля до влади”, підступність і хитрість зробили надзвірів владним
прошарком суспільства, царями, ханами і ін. Зрозуміло, не всім надзвірам
вистачило місця біля влади, частина їх стала антигромадянськими елементами:
бунтівниками, ватажками бандитських зграй і мафії.
Виникло ритуальне оформлення агресивних війн і тиранічної влади. Деякі
африканські вожді вставали з трону лише одним способом – опираючись на
ножі, всаджені в спини двох підданих, що лежали біля трону. Кожного разу
і кожного дня. Ви назвете цих вождів людьми?
Ви знаєте, що у час Другої світової війни японські військові, бувало, поїдали сиру печінку, вирізану у полонених американців?! Що серед китайців,
носіїв великої і давньої культури, є шанувальники не лише змій і свіжозабитих
собак, а й людських ембріонів?! У КНР низка шпиталів, де роблять аборти,
продають абортовані зародки для їжі. Ранні утробні плоди варяться для супу,
а пізніші йдуть на печеню (жаркоє), як молочні поросята.
А міжнародні скандали, коли в китайських тюрмах вирізали внутрішні
органи у живих в’язнів. Звірства в концтаборах, дідівщина – ланки одного
ланцюга. Красива теза “Усі люди – брати” вимагає серйозного перегляду.
Картина історії людства написана братовбивчою кров’ю і не просохла донині.
Читачі неодмінно запитають: що ж це Діденко бачить у минулому лише
насилля, жорстокість, торжество кулака та ножа? Невже у тому минулому не
було хоч промінчика надії. І. Б. Діденко, мовби передбачаючи такі запитання,
пише далі про переламний момент у історії людства – він припав на кілька
століть, від 800 до 200 рр. до нашої ери в Індії, Ірані, Китаї і на Близькому
Сході, коли з’явилися найдавніші Священні Писання – Веди, Зенд-Авеста,
вчення Лао-Цзи і Конфуція, Ветхий Заповіт, Заповіді Заратустри, Будди,
Мойсея стали у прямому розумінні рятівним шансом для нехижих людей.
Творці Заповідей та їхні послідовники, чия свідомість контактує з творящим Всесвітом, – це неантропи, або справжні люди, якими вони мають бути.
Для неантропів пізнання Світу і безкорисливе служіння людям – сенс життя.
Але хижі гомініди затесалися і в самі духовні сфери людської діяльності.
Саме від них – релігійна нетерпимість, ворожнеча віросповідань і конфесій,
інквізиція, релігійні війни. Вони – творці фактичного сектанства, вершина
якого – сатанізм.
Людство й справді не єдиний вид, а сімейство з чотирьох видів, два з яких
необхідно визнати хижими, причому з граничною агресивністю орієнтованих
на людей, а також – протиприродно – і на представників свого ж хижого виду.
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Перший хижацький вид – суперанімали, або надтварини, гранично близькі
до свого давнього типу, що затьмарював iз допомогою навіювання волю одноплемінців і вбивав їх.
Це злобні й похмурі, нерідко надзвичайно сильні психічно створіння, нелюди, що протиставляють себе людям (“Ми – пастухи, всі решта – стадо, яке треба
стригти”). У політиці вони – вожді, фюрери, тирани. На війні – полководці,
які досягають перемоги, не рахуючи своїх жертв. У бізнесі – безжальні рвачі,
які топчуть усе навкруги. У блатному світі – злодії в законі, авторитети, або
ж наймані убивці та бойовики. Усі творці тоталітарних вчень. Усі сексуальні
збоченці та патологічні садисти.
Другий хижацький вид – сугестори, або псевдолюди, що успішно імітують
дії надзвірів і, також, як і вони, володіють гіпнозом, але психологічно набагато
поступаються їм. Здатні як на надлюдську жорстокість, так і на імітацію людських почуттів (жінки-псевдолюди, зазвичай, жорстокіші, ніж мужчини). У
політиці та бізнесі – двірня, “жадною толпой стоящие у трона”, авантюристи,
здатні підсидіти сильного. У блатному світі – “шестьорки”, злодії на довір’я.
Особливо багато сугесторів (тих, хто здатні навіювати іншим) в артистичному
середовищі, де необхідна гнучкість психіки і талант перевтілення, а також
серед шпигунів та провокаторів секретних служб, серед шарлатанів і пройдисвітів, що наживаються на бідах наївних, піддаваних навіюванню людей.
Зустрічаються серед них і талановиті вчені, що встали на злочинний шлях.
Яскравий літературнй приклад, пишле Б. Діденко, – інженер Гарін Олексія
Толстого. Їхнє кредо: “Я зрозумів, що я – виродок, і це мені вельми сподобалося!”
Не знаю, чи згадувати тут іще й про третій нехижацький вид, так званих
дифузників. А чому б і справді не розповісти, тим більше, що про це пише шанований автор. Так от, дифузники люди розумні, але такі, що не мають засобів
психологічного захисту від впливу моторошних для них, паралізуючих волю
до опору імпульсів навіювання надзвірів. Робітники, селяни, інтелігенція, які
щиро вірять традиційним релігіям. Люди, які довіряють іншим, тим, які не
рвуться до влади та багатства, незлобні й прямодушні. Їм властиві сумління
та співчуття: надзвірі цих якостей позбавлені, а псевдолюди їх імітують для
досягнення егоїстичних цілей. Дифузники можуть відчути вплив хижаків,
але здатні на самозцілення: розкаяні розбійники із селян чи козаків, які замолили свої гріхи.
Четвертитй, також нехижацький вид – неоантропи. Вони безпосередньо
змикаються з дифузниками, але набагато сильніші від них психічно, пасіонарні, вони – “добро з кулаками”, не піддатні темним хижим впливам. Це все
світлі Учителі людства. Усі заступники слабких та ображених, здатні на герць
із лиходіями, але вони надають перевагу ненасильницьким методам.
Через давнє біологічне змішання людей і нелюдів зустрічаються змішані
типи, гібриди – люди неординарні, здатні як на добро, так і на зло, і психічно
ущербні, серед них багато маніяків та божевільних.
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Цікава теорія, що й казати. До неї схиляється щораз більше вчених-антропологів (і не тільки антропологів). Але чи існують конкретні докази правильності ціє теорії?
Існують, каже Б. Діденко, і неспростовні… При понижені рівня соціальної
ефективності держави щодо своїх громадян люди надзвичйно легко вертаються
до асоціальних моделей, таких схожих на кам’яний вік: “братва”, молодіжні
угруповання. Утворюються вони традиційно – ватажок, свита наближених,
“шестьорки” і стукачі, більш-менш слухняне стадо, зневажені ізгої. І в шкільному класі можна зустріти таке, і навіть у дитячому садочку.
Отже, виходить, людське суспільство ущербне. Б. Діденко пише: “Найцікавіше в спостереженнях на цю тему – те, що практично в усьому людстві гніздиться патологія! Можете сміятися, але медики довели: прямоходження цілковито
протиприродне для хребетних тварин. Найжиттєвіші частини тіла – шия, живіт,
статеві органи – ніяк не захищені, виставлені назовні! У руках 16, а в ногах 22
капілярних клапанів-насосів для подачі крові вгору. Більше їх ніде в тулубі людини нема: природа розраховувала на самоплин, тобто на пересування навкарачки! Усі хвороби хребта, більша частина жіночих недугів – од прямоходження.
Саме видова неоднорідність робить життя людства таким нестабільним, обтяженим наслідками. Хижі гомініди – це сильні світу цього, і їхнє нерозумне
владарювання привело сьогодні людей на край загибелі.
Усі даремно шукають проміжну ланку між звіром і людиною в горизонтах
i пластах розкопок – цією перехідною ланкою є саме людство, що складається
з людей, нелюдів і псевдолюдей. Усвідомлення цього рівносильне зняттю шор з
очей людства. Але картина, яку бачать люди при цьому, настільки страшна, що
нагадує прихід у себе, в опритомнення смертельно хворого й усвідомлення всього жахіття того, що трапилося з ним. Людство парадоксально рухається двома
несуміснми маршрутами: насилля і ненасилля, злоби і доброти. Усе залежить од
внутрішнього вибору людини. Моральність людства утверджується поки тільки
через жертовність: гинучи мільйонами, нехижі люди все-таки долають хижих.
Перехитуючись із борту на борт, рискаючи по курсу, народний корабель, що його
веде безумний піратський екіпаж, тим не менше не губить стійкості й не тоне.
Ми знаємо: надія умиртає останньою. Можливо, правильніший та об’єктивніший
розгляд людських проблем, ураховуючи видові відмінності людей, вкаже нам
шлях до порятунку…
***
Ось такий, вельми скорочений, виклад наукових постулатів. Залишається
додати жменьку сумнівів на кшталт того, є здоровий глузд у цій гіпотезі чи
вона його позбавлена? Стаття написана 2008 року. Збіглі відтоді шість літечок
засвідчують: Б.Діденко багато в чому має рацію. Життя людського суспільства
схиляє нас до того, що “кабінетна гіпотеза” щораз навальніше обертається
на гірку “польову практику”. Принаймні сумна й повчальна історія України
останніх років підтверджує провидницький дух матеріалу.
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Правда – головна морально-психологічна складова
журналістського професіоналізму
На жаль, навіть серед журналістів можна почути: важко визначити, чия
правда правдивіша, адже, мовляв, скільки людей, стільки й правд! У статті
“Правда – це…” наголошено, що тлумачення слова “правда” органічно вбирає
в себе категорію істини та етичну категорію справедливості1. Однак і в умовах
нинішньої військової агресії неототалітарної Росії проти України нав’язують
постмодерну парадигму, де саму спробу розрізнення добра і зла трактують, як
щось “примітивне”. За словами знаного французького мислителя Ф. Гваттарі,
“все годиться, все прийнятно”.
Публіцист Сергій Грабовський, осмислюючи філософію постмодернізму,
наголошує, що в сенсі власне етики та моралі культура постмодернізму відмовляється від унормування рамок будь-яких типів поведінки, ґрунтується на
дискурсивному плюралізмі, на варіабельності раціональностей, що призводить
до відкидання ціннісного пріоритету про істинне і хибне, прийнятне і неприйнятне, до ігнорування “моральних центрів” не тільки в нормативному, а й
ціннісному значенні. Це простежується в антиукраїнській ідеології та політиці.
“Всі колишні центри тяжіння, утворені національними державами, партіями, професіями, інституціями та історичними традиціями, втрачають свою
силу”, – зазначив Ж. – Ф. Ліотар. Сповідуючи постмодерний культурний
контекст, у якому сплелися радикально різні, але при цьому цілковито рівноправні світоглядні парадигми, ідеологи “русского мира” заповзято нав’язують
постмодерні постулати в Росії, Україні та Європі, тобто сприймайте нашу
правду, адже, мовляв, всі правди рівнозначні, рівноправні, прийнятні; українська національна ідея суверенного державотворення – це релікт старої доби,
нав’язаний ворожими силами проти централізованої російської держави. Мовляв, українська держава – це штучне утворення, це – помилка історії, тому її
треба виправляти – повернути Україну у лоно російської імперії. Для цього,
за світоглядною парадигмою постмодернізму, яку путінські російські рашисти
переплели зі сталінською і гітлерівською антинародною ідеологією і політикою
людиновбивства, “все годиться, все прийнятно”.
У контексті журналістської діяльності така філософія постмодернізму призводить до пропаганди найпаскудніших ідей та вчинків, до апології державної
зради і замилування насильством, до заперечення національних прав українців і загравання з “русским миром”. С. Грабовський наголошує: “Виявилося,
що правда вбивці й правда жертви, правда наглядача концтабору і правда
в’язня, правда генерала Пукача і правда журналіста Гонгадзе, правда злодія і
правда обкраденого, правда зажерливого ВІПа і правда голодної пенсіонерки,
правда цензора і правда автора понищеного тексту – всі вони однакові, всі

1
Лизанчук В. Правда – це… / В. Лизанчук // Журналіст України. – 2014. – № 5. –
С. 45–47.
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рівноправні”1. З постмодерних ідей випливає, що журналістика не має нести
людям правду, а бути лише ретранслятором хаосу. Потрібно глибоко усвідомлювати справжню морально-психологічну місію журналістики, розуміти, що
головною гуманітарною зброєю засобів масової інформації є правда.
Тому на факультеті журналістики Львівського національного університету
імені Івана Франка викладачі приділяють значну увагу методології і методиці
осмислення студентами інформаційно-психологічної агресії засобів масової
інформації Російської Федерації проти України. Адже інформаційна війна
служить прикриттям неоголошеної війни Росії проти України, є її невід’ємною
складовою частиною.
Під час вивчення предмета “Психологія мас-медіа” студенти другого курсу
писали коментарі-роздуми про думу-казку “Ось та Ась” Степана Васильченка,
яка написана 95 років тому.
Назарій Наконечний: Прочитавши думу-казку Степана Васильченка “Ось
та Ась”, я одразу ж зрозумів, чому нам потрібно було проаналізувати саме цей
текст. Він ідеально змальовує картину ставлення Росії до України. Причому
картина ця залишається незмінною віддавна.
Якщо говорити конкретніше, то жителі нашої держави живуть винятково боротьбою: за виживання і проти Росії. Боротьба за життя – це звичний
процес у будь-якій державі, але в нас він проходить, як ніде інде, важко і
нестерпно. Чому так? Певною мірою тому, що ми були частиною Радянського
Союзу. І знову тут у всьому винна Москва. Що би хто не казав, але “совок” –
це життя в черзі до утопії. Сьогодні ми повинні будувати все з нуля через ці
ідеї. В СРСР не було ні демократії, ні свободи слова. Тільки диктатори, які
час від часу мінялись. Сучасна Білорусь – найкращий приклад такого способу
правління. У чому ж винна Москва? У тому, що використовувала Україну і
її мешканців для власної вигоди. Я впевнений, що соціалістичні республіки
могли б існувати і сьогодні, якщо би вони стали справді незалежними державами соцтабору. Проте офіційна Москва цього не хотіла. Їй було вигідно всіх
тримати під собою. Іронічно, що верхівка комуністичної партії вже тоді була
готова на все заради грошей і влади.
І що ж ми маємо тепер? Нині наші хлопці змушені воювати тільки тому, що
знову ж таки офіційна Москва хоче повернути нас у сферу свого впливу. Тепер,
звісно, під іншим приводом, але мета, засоби і методи ті самі, що і століття
тому. Історія циклічна. Тоді вони прийшли з війною, загарбали нашу територію, примусово встановили свою владу, добили весь спротив голодоморами
та іншими жорстокими методами. Вони й створили соціалістичну українську
націю, коріння якої і досі не дає спокійно нам з Вами спати. Хоча тепер все
дещо хитріше – Янукович і був владою, встановленою недалеким закордонням.
Він спокійно витягував з наших кишень гроші, частину брав собі, частину роздавав потрібним людям, а ще частину віддав тому, хто дав йому владу. Іронія
в тому, що цей факт тільки підтверджує судження про те, що влада була йому
1
Грабовський С. Постмодерна доба, війна і журналістика / С. Грабовський //
День. – 2014. – 17–18 жовт.
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дана не народом. Так все і працювало. До Революції Гідності. Очевидно, що
Путін не сподівався на такий український вибух, тому й розв’язав братовбивчу
війну. Хоч я особисто росіян братами не вважаю, але все одно поважаю цю
думку, бо безліч українців з різних причин її притримуються.
Взагалі стосовно “русского братерства” можу сказати, що це повна дурня.
Це ще один привід нам об’єднуватись з ними, причому роздутий ні з чого.
Вся наша братерськість – пустий звук. Для того, щоб створити щось хороше,
потрібно забути все погане. Тому поки ми не забудемо спільне минуле і не
почнемо поважати своє, нічого путнього не буде. Можливо, я так вважаю
тому, що я галичанин, і мої предки були пригноблені іншою територіальною
структурою – Польщею. Я, наприклад, не вважаю поляків братами. Я їх поважаю за їхню позицію в сучасній геополітичній грі, але поки вони офіційно
не визнають наших героїв, я не зможу визнати їх навіть зведеними братами.
Я, звісно, розумію, що Хмельницький і Шухевич для них є ворогами, але
можна зрозуміти, що для нас вони – герої. Сьогодні також вирує абсолютно
недоречна думка про унікальну автентичність галичан, що ми зовсім інші
й нас мало що пов’язує зі східняками. На мою думку, це не так. Бо так усі
галичани автоматично відмовляться від загальноукраїнської історії, в тім
числі від нашої гордості і перлини – козацтва. У нас спільне минуле, яке
знову ж таки, як і, до речі, герої казки “Ось та Ась” – в кінці повинні розійтись. Діти Ося під впливом Ася теж почали розмовляти російською і поводитись як кацапи, але в кінці вони таки відчули серцем, що для них рідне.
Сьогодні простежується подібна ситуація. Жителі сходу також формують
новий – всеукраїнський патріотизм.
Степан Васильченко наділяє Ося рисами, характерними, на його думку,
всьому українському народу – він дуже добрий, гостинний і довірливий. Далі
автор також описує і його красиву хату. Це сама Україна – гарна, біла. Москаля Ася автор не описує, бо з його мови і манер все і так видно – він жадібний, хитрий, підступний і корисливий. Це от народ російський. Таким бачить
його автор, а далі події розвиваються так, як і в справжніх міждержавних
стосунках. Ась під приводом могутності і високості самої його національності –
москальської – змушує Ося, як звичайного приниженого хохла, йому поклонятись. Змусивши Ося прийняти присягу, Ась маніпулює ним, як тільки йому
хочеться. Тут варто також провести паралель – ідеться про угоду 1654 р., яку
Хмельницький уклав з Московським царством. Багато істориків вважають,
що саме ця подія зробила нас “молодшим братом”. Я теж притримуюсь цієї
думки, ба більше – сам Хмельницький це зрозумів, та було вже пізно. Його
помилки так ніхто не виправив і до сьогодні. Москалі свою частину угоди порушили одразу ж у 1656 р., підписавши з Річчю Посполитою перемир’я, яке
згодом отримало назву “Вічний мир”. Далі автор вигадує символічну цифру –
107 років. Саме на стільки Ась змусив Ося іти бурлакувати, та ще й із
зав’язаними очима і без можливості розмовляти. На щастя, добрі люди йому
допомогли. Тут автор, можливо, має на увазі держав-союзників України.
Хоч, судячи з того, що зараз відбувається, я цієї думки не поділяю. У моєму
варіанті Ось, пройшовши шлях не в 107, а в 358 років, самотужки виходить
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з цієї ситуації і повертається додому загартованим, бо ж сталь кується тільки
у вогні. Але автор вирішив інакше. Ась зустрічає знесиленого Ося, який повернувся додому. Він не допомагає нічим, тільки добре підлабузнюється, споює
і переконує в тому, що йому скоро помирати. І коли Ось засинає, його недруг
вирішує його поховати живцем. Це щось схоже до ситуації, коли Янукович
був президентом. Як не прикро про це писати, але для московитів важливо,
щоби українці духовно повимирали.
Кульмінаційний момент – до Ося прилітає його Доля, яка тривожно розповідає про те, що не для того вона до нього линула, щоб він тут зараз помер. Ця
Доля, на мою думку, це наша надія, наше майбутнє. Вона помирає останньою.
Вона завжди повинна жити в наших серцях. А далі – хепі енд. Ось розуміє,
що його обдурили, починає голосити і казати Асю все, що він про нього думає.
Тут і діти його спам’ятались і почали Ася з хати проганяти і бити. Говорячи
про дітей, варто згадати біблійську притчу про блудного сина. А стосовно відродження й осяяння Ося, то автор зробив свій щасливий прогноз і побажання
для нас. Щоб ми все таки ставали з колін і відбудовували те, що було втрачене
однією помилкою.
Український народ за 2014 р. якісно змінився. Ми стали згуртованішими,
соціалізувались, почали бачити брехню і навчились шукати правдиву інформацію. Це шлях до того громадянського суспільства, яке творимо, утверджуємо.
Ворог наш сильний, але цілком переможний. Все залежить від нас – переможемо самих себе, тоді з гідністю очистимо засмічене московською ідеологією
суспільство, а тоді перемога в АТО не змусить на себе чекати. Степан Васильченко у своїй думі-казці показав, яким є український народ, і натякнув на
негайні зміни. Прислухаймося до порад великого Українця!
Тетяна Русінкевич: “Ось” та “Ась” – це пряма проекція на взаємини
України та Росії. Впустили ми у свою хату зайду, а той собі розгосподарювався. Ми ж, наївні та сліпі, не побачили очевидного – наміри у брата-чужинця
явно лихі. Підкорялися, слухалися, вірили. Аж поки він не надумав поховати
нас. Поховати цілу націю – самодостатню, з тисячолітньою історією та неповторною культурою!
“Братній народ” – словосполучення підступне та двояке. Росіяни визнають,
що ми ніби і народ (і на тому спасибі), але у цій формулі криється ретельно
сконструйований міф: українці та росіяни – брати, себто один народ, що має
єдину матінку Росію, в якій і має жити. Хитра фраза. Нею та ще десятками
інших, такого ж штибу сформульованих ідей, задурювали голову як українцям,
так і росіянам віками. Нині вже цілком очевидно, що братерство України та
Росії – обман, за який не раз ми дорого платили. Згадаймо В. Винниченка –
людину, що вірила обіцянкам Москви, мовляв, брат на брата руку не підніме,
навіщо ж нам власна армія? Результат був плачевний, та висновки ми донедавна так і не зробили.
Старшинство Росії – поняття штучне та абсурдне. Як же так може називати себе країна, що насправді пізніше утворилася, аніж “молодший брат”? У
природі такого немає. Але, виходить, в Росії все “неможливе можливе”. Що
ж дозволило так перекрутити історію і зробити українців “вічно ембріонною”
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нацією (з листа В. Стуса)? Причина проста: Росія вкрала в “молодшого брата”
добрий шмат історії. Втілювався цей план Росії століттями. Тому нині нам
насамперед треба усвідомити себе як націю з тисячолітньою історією, згадати,
що саме “Заліські землі” (які згодом стали ядром Московії) були приєднані
до Київської Русі, а не навпаки. Україна – це пряма спадкоємиця прадавньої
держави Русь. Нашому суспільству варто покінчити з підсвідомим самопоїданням, ніби Росія успадкувала державотворчу традицію, а ми – тільки всі
види Руїни. Досить скиглити, жалітися, виправдовуватися. Кажуть, велике
минуле зобов’язує до великих вчинків. Нині ми, як на мене, відновлюємо історичну справедливість, адже лише “у вогні перетоплюється залізо у сталь, у
боротьбі перетворюється народ у націю” (Є. Коновалець). Ми маємо прийняти
свою велику місію, усвідомити відповідальність за багату культурну та духовну спадщину, націоналізувати нашу історію. Бо, якби всі українці та росіяни
вчили історію, ніхто б не смів говорити про “братерство” двох “руських народностей”. Факти доводять швидше про геть протилежні вектори руху, цінності,
погляди, традиції, ментальності.
У 1169 р. Андрій Боголюбський руйнує, спалює Київ та вивозить Вишгородську (тепер Владімірську) ікону. Тобто він чинить страшний злочин: грабує
свою домівку та краде головну святиню. Для українця архетипи рідного дому,
Матері Божої, поваги та любові до отчого, сокровенного та рідного – надзвичайно важливі. Однак у Росії Боголюбський – канонізований святий. За які
такі заслуги йому поклоняються люди? Взагалі, практика зачисляти до лику
святих різних державних діячів, на мою думку, неправильна. Хто-хто, а вони
точно не безгрішні. Цей приклад яскраво ілюструє ціннісний розкол між
Україною та Росією: що для нас неприйнятно – для них цілком нормально.
Ті, хто помпезно відзначають всякі там -річчя з дня “воз’єднання” України з Росією, – несусвітні дурні. Це не було ніяким споконвічним прагненням
українців, так склалися обставини. Не було в нас союзників, які б допомогли.
А тут “брат” простягає свою руку, “брат” з такою ж вірою, подібною мовою,
ще й сусід. З ким Хмельницькому було об’єднуватися? З Річчю Посполитою,
проти якої й воював, чи з Туреччиною, що грабувала українські землі? Вибір
невеликий. Та чи допомогла нам Московія? Такої помочі й ворогу не побажаєш.
Катерина ІІ переписала нашу історію: великій-бо імперії потрібна була велика
історія, яку вони успішно переписували на імперський лад.
Говорити про злодіяння Росії проти України можна багато (у них я не
звинувачую весь народ). Не секрет, що не лише нестача ресурсів була причиною великих програшів українців. Вагому роль тут зіграв (чи й досі відіграє)
розбрат. Ключовим у цьому плані для сучасності є злощасне ХХ ст. “Геть від
Москви!” – проголосив тоді Микола Хвильовий. Росія вимагала надмірної, аж
до неприродності, близькості з Московією. Близькості, яка була і є постійним
джерелом небезпеки. Адже це ми потрібні Росії, а не вона нам. Бо чому вона
так вперто не хоче випускати нас зі своїх лещат? Це, вочевидь, підірве її
імперський інстинкт. Щоби залучити на свій бік трохи прихильників, СРСР
вирішує змінити, якщо не вдасться, – то замінити українців на їхній же землі. Українофобію зробили модною, ідентифікувати себе українцем було вкрай
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небезпечно. Когось знищували, когось купували. В результаті – ми втратили
відчуття єдності. Тому лінія розколу проходить між тими, хто прийняв свою
історію, і тими, хто злякався чи продався.
Європа тільки відкриває для себе нашу Україну на мапі світу, та й досі
не знає, що Московія вкрала нашу давню назву та історію. Звісно, велика
частка провини за таку ситуацію лежить на плечах сучасних політиків, що
не приділяли належної уваги “окультуренню” народу (особливо східняків),
популяризації нашої історії, мови, традицій. Та зараз пізно махати кулаками,
адже інформаційна війна перенеслася у фізичну агресію, що, як на мене, є
великою помилкою Росії. Правда, маніпулятивно-пропагандистська машина
в нашого північного сусіда працює централізовано, віддавна, і не вперше застосовується, до того ж впевнено діє навіть на території України. У цьому
плані ми уступаємо Росії. Вироблення власного якісного інформаційного продукту нині є на пульсі часу. Дивно, що росіяни так покірно ковтають брехню
Кисельова і т п. Думалося, що Інтернет дорівнюватиме кінцю пропаганді. Ба
ні! Він зробив її ще легшою. Тому зараз наші журналісти мають розвінчувати
брехню, поширювати інформацію про те, як працюють російські медіа. І що
найважливіше – вони повинні робити це російською, англійською та іншими
мовами. Правда – головна наша зброя.
Одвічне питання: хто винен у нелегкому становищі нашої країни? Спихати все тільки на Росію, звісно, неправильно. Винні і ми, і світ, і Путін,
ясна річ. Виліпили собі мультиплікат нації, що стоїть на колінах, і “мовчки
чухає чуби”. Та останні події свідчать, що ми змінюємося, ми вже інші. Моє
покоління, зрештою, – це покоління вільних людей. Мені не треба вставати
з колін – бо на них і не стояла. Росія ж прагне нас приборкати: та відпусти,
відчепися, залиш нас у спокої! Віками мордує і нищить нашу націю, так і не
побудувавши свою, ще й при цьому називає нас “братом”, як ото Ась з Осем.
Навіщо нам така турбота! Ти росіянин? А що таке росіянин – це якийсь етнос,
єдиний народ? Варто б призадуматися. Тільки позбувшись старих міфів та лжеконструкцій на кшталт “Третьего Рима” чи “Русского мира”, північний сусід
зможе повернутися (чи то пак навернутися) до демократії. Так, Путін боїться
справжніх реформ, що у випадку з Росією часто закінчувалися її розпадом.
Але зміни неминучі, їх відтягування може бути ще небезпечнішим. Постійно
мати ворога, щоби лиш про нього говорити і з ним боротися, незважаючи на
власні проблеми, – це не вихід.
Знаєте, пора нам виганяти любого “братика” Ася, щось він засидівся в
гостях. Видно, забув, що це не його дім, не його господарство, що взагалі він
нам ніякий не брат. Випровадив Ось безсоромного москаля з хати – і зажив
гарно та затишно. Дай Боже такої кінцівки й у теперішній ситуації!
Іван Бобов: У центрі подій два персонажі – добродушний, легковажний
українець Ось та лицемірний, зрадливий москаль Ась. Оскільки казка написана
з боку пригніченого українського народу московською імперською політикою,
то і душевна палітра москалика Ася, звісно, яскравими кольорами не сяє. Весь
час автор грає на контрасті, де вірний присязі українець виконує ганебні накази безсовісного москаля. Такі гіперболічні методи найкраще підходять для
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розкриття цього твору. Важливо було створити оці протилежні образи, два
антиподи, але через це легковажний читач має ризик дуже поверхово зрозуміти
суть, звинувативши у всіх бідах лише нашого північного сусіда.
Те, що політика Московії, а тепер і сучасної Російської Федерації, є ворожою стосовно Української незалежної держави, це – достовірний факт. Українці є окремою нацією, яка має право на свою самостійну державу, при тому
на своїх же історичних теренах. Ніяка Росія, Польща, або взагалі будь-яка
інша чужа країна, не має жодного права претендувати на споконвічні території
іншої окремої держави, якою для них є Україна.
Ці речі зрозумілі будь-якій середньостатистичній людині. Чому цього не
розуміє дві третини росіян? Напевно, що сама теза про недоторканість одної
держави зі своїми культурними особливостями і притаманним для її громадян
національним характером сприймається широким загалом росіян. Проблема в
тому, що для них Україна ніколи під це визначення і не підходила, і окремою
нацією нас наші сусіди ніколи не вважали.
Чому Ось впустив до себе в хату Ася, сам добровільно здався москалеві в
рабство? Який же це тоді козак, що капітулює, навіть не почавши бою? Казка
казкою, а біда в тому, що так воно і є.
Чому москаль прийшов у хату саме до українця? А може тому, що він
прекрасно знав, що в цій хаті нема господаря! Важко повірити, що хтось у
здоровому глузді зміг би вдертися до чужої хати, знаючи, що хазяїн впевнено
тримає своє господарство, любить свою жінку і дітей…
Чи був українець господарем своєї землі? Відповідь на це схована навіть
не поміж рядків, а сумно сяє перед очима читача, відблискуючи жалістю:
“…Усякого він у свою хату за господу приймав, усякому віри, як мала дитина,
діймав…”.
Потім, звісно, бідний Ось, голодний і босий, із зав’язаними очима вештається по світу, через свою ж провину і легковажність вигнаний зі своєї ж хати.
Чи вистачило Осеві розуму, аби зрозуміти, що новий господар “киданув” його?
Та весь жаль у тому, що ні.
“Будемо йому, нетязі, світ розв'язувати, до його хати стежку йому показувати! І очі добрі люди Осеві розв'язували, і стежку йому до його хати
показували”.
Що би було, якби добрі люди (як аналог західним країнам, на які і сьогодні шалено сподіваються українці, адже впоратись самі зі своїми проблемами
ми не можемо) не допомогли Осеві? Так би і володарював москалик у хаті, а
бідний хохол не те, що не знайшов би дороги, а навіть би і не усвідомив того,
що став ніким. Зате присяги не порушив. Звертаю увагу на ще один цікавий
момент, на плачевні промовляння Ося до Долі: “А де ж ти до того часу барилася, зрадлива доле, що зовсім про мене не дбала?”
Досить сподіватися на долю і на міфічне торжество справедливості, яке має
неодмінно спуститись з небес на наші землі і вирвати нас із прірви, у яку ми
самі себе і загнали. Народ має того правителя, на якого він заслуговує. Може,
варто задуматись, на якого заслуговуємо ми? Легше за все найти ворога, звинуватити його у своїх бідах і тим самим замаскувати свою особисту нездатність
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вирішити свої проблеми. Я вірю, що настане нарешті той час, коли українці
зрозуміють, що все у наших руках. У нас, а не в когось іншого, і тільки!
Аліна Гайбей: Читаючи твір, розумієш, що за ширмою казки приховується жорстока реальність: брехня, зрада, окупація, лицемірство, спроба вбити,
знищити, посісти чуже місце.
Козак Ось – образ України, зображений добрим, працьовитим, ввічливим,
люблячим, проте занадто наївним. Невже так ми виглядаємо насправді? Нам
плюють у спину, нами, як килимком, витирають взуття, а ми миримося з цим
і продовжуємо лежати біля дверей свого ворога? Невже така наївність ознака
дурості, а підлість та хитрість – риса розумних? Не бажаю погоджуватись з
цим припущенням. Поведінку Ося можна розглядати під іншим кутом. Це
віруюча людина, він шанує не лише своїх рідних, а й чужинців, радо і щиро
приймає незнайомця Ася у свою оселю, віддає йому останнє, що має. Відкрита
і чиста душа, яка свято вірить у взаємне ставлення по відношенню до себе,
можливо, керуючись правилом: “Стався до інших так, як хочеш аби ставилися
до тебе”. Проте найчастіше той, хто дотримується цього принципу, й страждає
від охочих ним скористатись. До того ж виховання, або моральні принципи не
дозволили ослухатися наказу, хоча душа плакала, виконуючи їх.
Такий типаж українця, змальований автором, є для мене незрозумілим.
Можливо, Степан Васильченко такою гіперболізацією намагався наголосити на
самовідданості козака, готовності до самопожертви. Проте я не погоджуюсь з
таким образом. Адже, попри всі “палки в колесах”, українці завжди знаходили в собі сили боротися, йти вперед проти системи, режимів, заборон. Як би
жахливо це не звучало, але недарма ж кажуть, що саме українці найживучіша
нація, але ми не вміємо жити, навчилися лише виживати. Це вміння не дозволяє зламатись, загартовує, змушує перебувати у стані постійного напруження,
очікуючи нового удару в спину. Ось занадто поступливий, м’якотілий, безсилий. Під час читання казки-думи назріває внутрішній протест проти такого
бачення. Не такі ми! Ми воїни, ми лицарі, ми непоступливі!
Що можна сказати про Ася? Він абсолютно нічим не дивує, виконуючи
роль Росії. Передбачувана поведінка, очікувана зрада. Не припиняє дивувати лише винахідливість та відсутність межі допустимого. “Пригрів на шию
змію” козаченько Ось, через що й постраждав. Лише в одному образі москаля
втілені всі коли-небудь існуючі керманичі “великої” держави. Його вчинки
викликають обурення: чого йому бракує? Чому мирне співіснування неможливе та небажане?
Принцип Росії: “Чуже завжди смачніше”? Проведемо паралелі: Ась без
дозволу оселився в будинку Ося, проголосивши себе паном, якому козак мав
служити. Путін окупував Крим. Вигнання Ося з рідної домівки. Скільки людей
було засуджено, заслано та виселено з території України під час репресій за
московсько-комуністичного режиму!
А спроба поховати Ося живцем? Брехня, спотворення дійсності, намагання видати неправдиві бажання за дійсність, поширення їх у маси. У нашому
розумінні – це прямі твердження Жириновського, які заперечуюсь існування
України. Російський “знавець правдивої історії” привселюдно ділиться своїми

382

Додатки

знаннями, запевняючи, що нема України, є лише Малоросія, яка є частиною
Росії. Пригадайте лише його пропозицію поділити Україну на дві частини:
східну та центральну віддати законній, на його думку, власниці Росії, а західний клаптик землі – Польщі.
То звідки взялася легенда про братні народи? Хіба брат піде проти брата?
Невже гроші керують людьми, змушуючи їх чинити не за совістю, а відповідно до наказів бездушних тиранів? Спостерігаючи за сучасними подіями в
Україні, виникає страх за майбутнє держави, її синів та доньок – гарячих
серцем, справжніх патріотів. Вкотре нас випробовують, катують, мордують та
ми не Осі, ми не піддаємося, ми не склоняємося перед “царем” і не ведемося
на провокації. Ми пустили Ася в гості, він відібрав половину хати, а ми були
безпорадні. Проте далі сюжет казки не втілиться у життя, на помилках вчаться.
Хтось відчуває спустошення через втрату близького родича – “старшого брата”, а хтось радісно жене москаля з хати, запитуючи: “А чи був він братом?”,
радше чортом-перевертнем проклятим! Наші козаки з ним воюють, а дівчата
своїх парубків чекають, ворога словами вбивають, його ж мовою клянуть:
Никогда мы не будем братьями
ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными –
нам не стать с вами даже сводными.
Вы себя окрестили “старшими” —
нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а, жаль, безликие.
Вы огромные, мы – великие.
А вы жмете… вы всё маетесь,
своей завистью вы подавитесь.
Воля – слово вам незнакомое,
вы все с детства в цепи закованы.
У вас дома “молчанье – золото”,
а у нас жгут коктейли Молотова,
да, у нас в сердце кровь горячая,
что ж вы нам за “родня” незрячая?
А у нас всех глаза бесстрашные,
без оружия мы опасные.
Повзрослели и стали смелыми
все у снайперов под прицелами.
Нас каты на колени ставили –
мы восстали и всё исправили.
И зря прячутся крысы, молятся –
они кровью своей умоются.
Вам шлют новые указания –
а у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас — Демократия.
Никогда мы не будем братьями.
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Хочеться вірити у те, що Степан Васильченко мав дар передбачення і незабаром нас чекатиме така ж розв’язка, як і в казці автора: “Як теє малі діти
зачували, всі гуртом до нього побігали: – Биймо, тату, москаля з хати! Всі
гуртом гукали. Тоді як не вхоплять – одне за рогач, друге за лопату: – Геть,
москалю, з нашої хати!”
Україна пробудиться, зміцніє, процвітатиме. Матері не плакатимуть за
загиблими синами, а дівчата за коханими. Діти не бачитимуть війни, не знатимуть горя втрати. А москалі?.. Вони зникнуть, як ті мамонти. Ми матимемо
в сусідах лише свідомих росіян, які житимуть у мирній новій країні. Думаю,
вони вже готові пережити свою революцію гідності. Та історію не перепишеш,
криваві події надовго закарбуються в серці кожного, і скільки б років не минуло, а рани довго гоїтимуться, згублені долі і втрачені життя не повернуться.
Чи братські стосунки відновляться?!
Любов Білобрам: Події останніх століть в Україні відбувалися за аналогією сюжету думи-казки “Ось та Ась”. Єдиною відмінністю є те, що коли
країну нищили, “малі діти” вже не “підстрибували під дзвони”. Народжені у
волі – свободи не віддадуть. Покоління XXI ст. висунуло тверде рішення – настав час руйнувати систему. Вони не опиралися на долю. Вони не чекали, що
вона принесе їм щастя. Вони власноруч творили своє майбутнє, коли ніхто не
вірив у їхній успіх. Як і в думі-казці Степана Васильченка, Україні вдалось
воскреснути. Її підняла молодь, яка не знала якісної медицини. Молодь, що
ще з дитинства стикалась з хабарництвом. У майбутнє власної країни повірили
навіть ті, хто з вищою освітою не мав перспективи у її межах. Права рідної
держави вийшли захищати культурні діячі, науковці – себто уся елітарна
культура, яку гальмували й якій не давали шансу на розвиток. Коли країна
задихалася, здавалося, що злодійську систему не зламати, Україну підняв
потужний дух віри в майбутнє. Усі найкращі зібрались у її серці. Весь світ
побачив Майдан. Україна – жива!
Революція Гідності – феномен однієї локації, в межах якої антиукраїнська
система працювала злагоджено й за правилами. Українцям вдалося неможливе –
вони зуміли дати початок реконструкції державної системи. Молодь зібралась
з терпінням, вона розуміє – до вершин кардинальних змін прийдеться підніматися довго. Та студентство, новоспечені спеціалісти, молоді сім’ї – усі відкриті до змін. Вони готові підіймати країну, коли майбутнє видніється лише
у далекій перспективі.
Сучасна українська молодь готова віддавати свої ідеї, талант, хист, працю –
все задля відродження своєї держави. Саме нестримне бажання діяти і призводить до руху по життєвій осі координат у додатну сторону. Точкою відправлення стала самоіндетифікація українців як таких. В епоху індивідуального
відчуження, коли ми навіть не знайомі із сусідами по сходовій клітці – увесь
народ зустрівся в одному місці. Стоячи серед тисяч подібних собі, кожен досягав усвідомлення себе як частини єдиного українського народу.
Однак російському Асю прощатися з українською оселею ніяк не хочеться.
Страх, що якесь усвідомлення реальності спливе на поверхню у його країні
тоталітарного режиму – те, чого боїться імперія брехні на всіх рівнях. Їхній
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дешевій, втім ефективній пропаганді та маніпуляції вдалось поширитись і на
Українські землі. Так зазомбований Схід і піддався дестабілізацій. Тут сила
психологічного тиску мас-медій відкрилася сповна. Як й Асю вдалось переконати всіх, що живий Ось – мертвий, так і російські ЗМІ, відверто плюючи в очі,
кажуть – то дощ з неба падає. Тут “бЕндерівці” і дітей на хрестах розпинали,
і мирних жителів розстрілювати. Вуаль цинічного викривлення подій не те,
що впала на очі мешканців Сходу, її міцно зав’язали у декілька шарів, перекривши і доступ повітря. Без нього мозок не здатний до аналізу інформації.
Відкрити людям очі таки вдалося. Проте якою ціною? Життя тисяч найкращих полягло, аби й східна частина усвідомила – вони теж українці. Комплекс меншовартості як Малоросії потроху відходить – промислові міста підіймаються під синьо-жовтими кольорами. Паніка “старшого брата” за межею
східного кордону зростає. Йому вже не вірять за його межами, й звичайні
мешканці багатолюдної Росіії потроху прокидаються від сну нейтралітету.
Росія ні історично, ні духовно нам не брат й ніколи ним не була, тим паче
старшим. Триматись за свій гнилий трон, викуваний на життях та долях людей, маленький містер Ло буде до останнього. Він грозиться мегапогрозами,
та ідея волі сильніша за атомну зброю.
Марія Марковська: Твір Степана Васильченка “Ось та Ась” хоч і прийнято вважати думою-казкою за всіма жанровими ознаками, проте він явно
орієнтований не на дітей, а на значно доросліших читачів. Адже автор вибудовує свій сюжет навколо одвічної проблеми українського народу – боротьби
за свободу і незалежність, за вільне життя без російського гніту та можливість
власноруч творити світле майбутнє без настанов та вказівок “наших братів”.
У метафоричній формі відображено увесь трагізм українсько-російських відносин, тернистий шлях становлення українського народу як повноцінної нації
під постійним впливом східного сусіда. На кількох сторінках С. Васильченкові
вдалося передати багатовікову історію ворожнечі, підлості, зради, яка почалась
ще за часів національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, і триває досі…
Упродовж віків Росія робила все, аби знищити Україну як незалежну державу, а українців – як націю, заживо поховати українську культуру, мову,
традиції… На прикладі ставлення москаля Ася до козака Ося у думі-казці показано підступні плани Московії, ганебні утиски Російської імперії, жорстокі
заборони в СРСР, наполеонівські амбіції та манію величі правителів сучасної
Росії. Проте варто зауважити, що поряд із невіглаством та зверхністю росіян
С. Васильченко висміює довірливість та майже дитячу наївність українців,
які чи то через надмірну доброту, чи то через недостатню рішучість не завжди
можуть дати відсіч ворогу.
Важко повірити, що Степан Васильченко написав думу-казку “Ось та Ась”
ще на початку XX ст., а не сьогодні, у наші дні. Бо як би сумно не було визнавати, але події революції 20-х років повторюються знову… Ніби люди не здатні
вчитися на своїх помилках, ніби мало було тих невиправданих жертв, тих
зламаних надій і скалічених доль… У ХХІ ст. – ері революційних відкриттів і
новітніх технологій – ми вкотре маємо платити кров’ю нашим “братам і сусі-
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дам” за власну свободу і незалежність, щоб не зганьбити героїчного минулого
наших предків, щоб вибороти гідне майбутнє для наших нащадків…
Не пощастило нашому народу.
Дав Бог сусідів, ласих до нашесть.
Забрали все – і землю, і свободу.
Тепер забрати хочуть вже і честь.

Так писала відома українська поетеса Ліна Костенко у своїй поемі “Берестечко”. Здавалося б, писала про події давно минулі, а виявилося, тільки
напророчила події прийдешні. І неможливо пояснити, чого саме домагається
наш східний сусід… І яка ж істинна причина, а головне, яка мета стоїть перед росіянами зараз? Невже найбільшій країні Євразії не вистачає території?
Невже російській мові, якою говорять мільйони, загрожує зникнення? А головне – чим і коли завинила Росії Україна? С. Васильченко на прикладі Ося
та Ася намагається дати відповіді на ці запитання… І схоже, таки знаходить
їх у банальному прагненні росіян улізти в чужий монастир зі своїми правилами, бажанні приховати за агресивністю власну безпомічність і боягузтво,
за неадекватною поведінкою правителів – божевілля всієї нації, за палаючою
ненавистю – звичайну заздрість до українського свободолюбства, української
відважності і непокори, яких ніколи не було в росіян.
Дума-казка завершується оптимістично. Козак Ось зрозумів істинні наміри
москаля Ася, всією сім’єю виганяє його під три чорти. Але чи так все буде в
реальному житті? Коли ж нарешті скінчиться це нерівне протистояння між
Україною та Росією? Та й чи скінчиться воно взагалі колись?... Можливо,
коли врешті-решт всі українці візьмуть приклад із козака Ося і зрозуміють,
що нічого нам шукати в Росії підтримки: ніколи не простягне нам вона руку
допомоги, а тільки підло встромить ніж у спину, як робила це сотні, тисячі
разів! Можливо, коли ветерани Другої світової з обох боків російсько-українського фронту поховають своїх онуків… Можливо, коли світ прозріє і перестане
рахувати смерті, а зробить хоча б щось, щоб їм запобігти… Можливо, коли
Росія нарешті захлинеться кров’ю і подавиться своїми амбіціями… Можливо,
тоді все закінчиться, – і Україна нарешті зможе просто жити, нікому нічого
не доводячи, ні з ким не воюючи, жити незалежно і щасливо, як заповідав
Шевченко… Сподіваюся, що все це й справді колись буде. Але поки що протистояння триває, може, навіть найгостріше, ніж будь-коли раніше. І чим би воно
не завершилось, після нього Україна вже не буде такою, якою була колись…
Тільки чи стане вона нарешті вільною, як козак Ось, а чи буде підкорятися
усіляким Асям – залежить від нас…
Аліна Гаравська: Ти відчиняєш йому двері, він думає, що ти віддаєш
своє житло. Ти протягуєш йому руку, він намагається запроторити тебе у домовину. Ти співчуваєш йому, він звинувачує тебе у всіх смертних гріхах. З
ким ми маємо справу?
Британський філософ Джон Мілль висловлював свою думку стосовно поняття “держава”, а саме наголошував, що її гідність залежить від гідності
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людей, які формують цю державу. Надзвичайно влучно Степан Васильченко
обирає типажі для осмислення засад побудови стосунків між людьми, державами: щасливий, хазяйновитий, щирий ґазда Ось та приблуда-москаль Ась,
який з'являється, як грім серед ясного неба.
Чужинцеві Асю вистачає нахабства не лише прийти до чужого дому, а
також і наводити свій лад. Більше того, москаль роздає накази: те роби, туди
іди. І сьогодні Росія диктує нам, незалежній, суверенній державі, яку вести
політику. Осінь 2013 р. – Москва чітко, крок за кроком диктує маріонетці Вікторові Януковучу не підписувати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС,
бо це не за їхнім планом. А чи хтось тоді мав на меті питати народ, чого він
хоче? Звісно, що ні. На людей політики Росії зважати і не збираються, вони
роблять те, що їм вигідно. Хіба не такою є політика президента В.В. Путіна?!
У думі-казці за спиною москаля Ася також діє певна влада, автор не виводить її на передній план, а лише оголошує її накази. Чому Степан Васильченко
не вимальовує портрет російської влади “яскравими фарбами”? Бо, напевно,
за весь час існування Росії як держави її ставлення до українців було одноманітне – зверхнє та неприйнятне. Свободу придушували, людей тримали на
ланцюзі контролю, інтереси України ніхто ніколи в Росії й не враховував.
Люди для цієї влади навіть не пішаки, а безправні раби…
На жаль, чимало громадян України вірять владі Росії, мовляв, так і треба, все за законом, ніби їхній президент має рацію, неначе він їх захищає. За
Степаном Васильченком, щирий і совісний Ось також повірив Асеві, напевно,
гадав, що людина людині не ворог. Та помилився українець, коли прийняв
байку про “братніх народів”: не мають нічого людяного ті, хто сидить на троні в Кремлі. Не шкода було Асеві виганяти Ося блукати світом, не ойкнуло
серце москалика, коли клав Ося до домовини передчасно. І росіяни, які притримуються нинішньої диктаторської політики Кремля, також не мають нічого
святого: розгортають війну, бо їм так хочеться, і байдуже на тисячі жертв не
лише з українського боку, а також і зі свого. Є лише “хочу”, перепон немає.
В Україні йде боротьба між рабами та вільними людьми на ментальному рівні. Відтак це далеко не проста війна країн за територію – це війна
психологій, ідей, цінностей. Україна за час незалежності вперше на такому
масштабному рівні показала свій характер, свою непокору та непримиренність, українці намагаються позбутися назавжди від набридливого реп'яха,
який не лише вкорінився, а також і розкидає насіння своє: російську мову
як державну, свої диктаторські закони, совєтчину, цензуру. Подібно й Ось
виганяє Ася з дому і наказує, аби той ніколи не повертався. Зауважте, що
Ось та український народ упродовж тривалого часу терпіли гніт, але не в
силах стерпіти таке знущання вільній людині, козакові, який не був, не є і
не буде прислугою для когось.
Олена Кук: Проаналізувавши казку-думку Степана Васильченка, чітко
побачила, що у героях з іменами вигуків завуальовано просвітлюється історія
українсько-російських відносин. Ось гостинно прийняв сусіда Ася, покірно
схилив перед ним голову й, по суті, підписав собі смертний вирок. Чи не так
зробив 1654 р. Богдан Хмельницький?
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Далі все пішло за планом гостя. Пригрів Ось чорта за пазухою та й дивується, чому ж так по-свинячому в хаті смердить. Та це був лише запах, що
через століття заполонив Радянський Союз. Саме в цей період нас, українців,
сліпих, голих і німих вигнав москаль з власної хати. Так блукав наш народ
попідтинню наосліп за маршрутом, позначеним на карті російською тиранією,
допоки українців не осінило в 90-ті роки ХХ ст.
Очі розв’язали герої, та поле нашого зору ворог знову обмежив рожевими
шпалерами. Незалежність, як на мене, була просто цукерочкою, яку нам,
українцям, дали перед наркозом, щоб не опирались фатальному кінцю. Так,
як і в думі-казці: немічний Ось лежить на лаві, а йому вже й домовину майструють. Асеві молитви й лукаві сльози, неначе паралізують козацький дух.
Та чи ж той він, якщо так легко підкорився?
“Не шукайте винних, окрім себе”. Не знаю, хто і коли сказав цю фразу
вперше, та відповіла вона на багато запитань людства, зокрема, й споконвічне
українське. Із самого початку розповіді С. Васильченка мене розгнівала поведінка не лише Ася. Завжди в голові невтомно крутились запитання: чому
Ось так дозволяє чинити із собою? Чому не відстоює власні права? Де поділась
хоробрість козацького духу його предків? Цілком синхронно з Осем українці
тривалий час у ярмах покірно схиляли голову перед агресором. Саме перед
гостями, які повинні поводитись зі страхом Божим у чужій хаті, якщо вже й
навідались. “В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля!” Чому шевченківський
заклик не став мотивом поведінки для всіх українців?.. Найбільш образливо
мені було за Ося тоді, коли він здався, дозволив зловісній течії Асевої волі нести
його в небуття і просто чекав своєї долі… Хвала Богу, що вона таки прилетіла.
Саме Революція Гідності, як на мене, стала тим порогом, на якому опісля
стількох років страждань і неволі постає наше нове майбутнє. Зауважмо, що
доля власної країни – це я і ти! Лише ми з тобою здатні змінити порядок у
власній оселі, інші ж вміють лише плескати язиками, махати головами та
“вводити санкції”. Ворог може вдаватися до найжорстокіших ходів, та лиш
тоді ти достойний син своєї Батьківщини, коли готовий покласти за неї найдорожче – життя.
Ми таки підвелись з домовини, і весь світ побачив ту іскру життя, що
завжди жевріла в серці народу. Назад вороття немає, а дійти до кінця – наш
з вами обов’язок. Тепер вже дорікнути нам за ціну Незалежності не зможе
ніхто, адже саме зараз на Сході її жертовна чаша наповняється кров’ю наших
братів, батьків та чоловіків.
Нестерпно боляче стежити за статистикою смертей, яка не підвладна твоїм
прагненням. Молюся і вірю, що правда із зони АТО, яку герої несуть на своїх
раменах від імені цілого народу, переможе. Як і Ось, Україна вижене назавжди
споконвічного московського паразита і впевнено лікуватиметься та відновлюватиметься, буде розвиватися й утверджуватися у світлі європейських цінностей.
Тетяна Ворожбит: Стосунки між двома сусідніми державами, які описав
Степан Васильченко у думі-казці “Ось та Ась”, закарбовані в нашій історії
безліччю фактів та доказів щодо постійного бажання винищити наш великий
козацький народ. Починаючи з ХVст. Московія, що сформована з фіно-угрів
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та хазар (Золота Орда), здійснювала цинічний антигуманний задум. Російська
держава пройшла довгий шлях формування такої слави: зрадливої – “договір
з Росією не вартує навіть паперу, на якому його підписано” – Бісмарк; агресивної – Росія постійно у стані війни з різними народами; імперіалістичної –
Росія наймогутніша і найбільша країна. Навіть у ХХІ ст. невпинно працює
над тим, щоб війною та брехнею збільшувати свою територію.
Надзвичайно правдиво С. Васильченко описує події, які відбувалися віддавна: все повторюється знову і знову, а українцям, немов очі зав’язані. Упродовж
всієї історії московський “брат” сприймав українців за своїх васалів, людей без
держави, за малоросів, а тепер ще й – укропів. Замилюючи очі, втираючись у
довіру, винищував нашу культуру, спотворював нашу духовність, знищував
наш народ.
Яку ціну ми ще повинні заплатити, щоб довести собі, що Росія нам не
“брат”, та й навіть не друг, це – торговельний партнер і – не більше. Російська
Федерація – держава-сусід України, кордон з якою проходить на північному
сході та сході країни. Відносини з нею мають стратегічне значення для України і значною мірою визначають її зовнішню, а часом і внутрішню політику.
Тому обурює, що Росія втручається в наше життя! Потрібно вже, нарешті,
сказати: “Геть, москалю, з нашої хати!”, як і вчинила сім’я Ося з думи-казки
С. Васильченка.
Проблема також у нас самих. Потрібно вчитися на помилках, та не лише
на своїх, потрібно, нарешті, зрозуміти, що сусід – не голова в нашій хаті,
що голова тут – ми. Гнати сусіда зі свого городу, гнати його з поля і з саду!
Тільки тоді будемо керувати ми, житимемо, нарешті, своїми інтересами, за
своїми правилами. Тому, крім військових, потрібно застосувати інші методи:
інформаційні, дипломатичні, економічні. Мені здається, досить важко буде
зупинити, або змінити хід цих подій без серйозного спротиву в російському
суспільстві. Це важко уявити, але поки існуватиме підтримка російської влади,
воєнні настрої, тотальна пропаганда, Україні буде дуже важко щось змінити,
не говорячи про повернення Криму. Та ще є одна річ, без якої важко досягнути
успіху. Це – припинення безладу всередині країни. Всі, напевно, думали, що
після Майдану все відразу ж зміниться, але це не так – реальність інша. Над
змінами у країні потрібно працювати кожному та щодня, використовувати
досвід формування економічно сильних демократичних держав, змінювати
пострадянські цінності та стереотипи, утверджувати українські національні
ідеали.
Христина Дмитрів: Не одне століття Україна робила те, що накаже їй
Росія. Ми купували в Росії газ за цінами дорожчими, ніж інші європейські
країни, незважаючи на те, що газова труба у Європу проходить саме через
Україну; ми за безцінь дозволили Чорноморському флотові Російської Федерації перебувати у Севастополі до 2042 р. за Харківськими угодами, в інформаційному просторі панує російська мова, низькопробна попса… Тривалий час
Україна не могла схаменутися та зрозуміти, що її “люблячий” брат обманює
і користується її добротою. У думі-казці Ась наказує наївному хохлу: “Кто
здеся хозяин? Пришел к тебе на постой я, москаль Ась, й принес тебе такой
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приказ: быть тебе у меня в послушании и во всем мне верить!.. – А чого ж
воно так, щоб мені в своїй хаті меншувати, а тобі, приблуді, старшувати?
– Потому, милый, что ты хохол Ось, а я москаль Ась – ну й вышел такой
приказ. Понял? Я тебя, хохла, учить уму-разуму должен!”
Слова, які москаль Ась говорить Осю: “Помрешь, родной! Помрешь,
страдный! От тебя уж, братец, сырой могилой пахнет!”, – тотожні тому,
що зараз поширюють російські ЗМІ. Вони масово інформують своїх глядачів
про близьке падіння української держави, захопленої “неофашистами” і “праворадикалами”. Проте про падіння своєї економіки під дією європейських та
американських санкцій вони – ані слова. Як москаль Ась забрав в Ося дім, так
і Росія відібрала в нас Крим і намагається відібрати Донбас. Проте всім відомо,
що лише цим “добрий брат” не обмежиться, адже Ась відібрав у козака все.
Російсько-українська війна 2014 р. – це війна свідомості, цивілізацій.
Майже століття ми мовчали, і нарешті забилось серце нації серцями тисяч
невинно вбитих людей, народ спохватився і глянув в очі лютому ворогові.
Кремль, як ненависний москаль Ась, придушує Україну, хоче оволодіти нею.
Він привласнює наші досягнення, зневажає нашу солов’їну мову, нашу культуру, історію та наших героїв, називаючи їх “мазєпінцамі”, “петлюровцамі”
та “бандєровцамі”. У них споконвічна ненависть до всього українського, яка
роками приховувалась під псевдоспівдружністю.
Реальністю є той факт, що Росія хоче стати імперією азійського зразка,
що нагадуватиме імперію Чингізхана. З тими ж внутрішніми імпульсами “до
механічного поширення на якомога більші території, щоб дійти до останнього
моря”. Але український народ збурився. Слова Ося: “Чи не я тобі, брате Асю,
казав, що я ще живий? Чи не я ж гірко плакав, тебе як брата рідного благав,
щоб ти мене живого в землю не ховав? Де ж твоя совість, москалю?” – стали
своєрідним пробудженням у свідомості українця.
Вся наша історія – це постійна присутність у нашому домі незваних гостейграбіжників. Ще Михайло Коцюбинський у повісті “Дорогою ціною” писав:
“Всі хотіли запрягти в ярмо і поганяли нагайкою тебе, мій народе, на твоїй же
неосяжній і родючій землі. Але то не віл був у ярмі, звичайний господарський
віл, якого паша й спочинок могли зробити щасливим: ярмо було накладене
на шию дикому турові, загнаному, знесиленому, але овіяному ще степовим
вітром, із не втраченим іще смаком волі, широких просторів. Він йшов у ярмі,
скорившись силі, хоч часом із гніву очі йому наливались кров'ю, і тоді він
хвицав ногами і наставляв роги...”.
Про стійкість і непереможність українського народу свідчить історія його
опору окупантам і створення незалежної держави. Степан Васильченко не просто написав думу-казку про взаємовідносини двох держав, він відтворив в ній
ті проблеми, які хвилювали його самого та інших національно свідомих громадян України. Письменнику не була байдужа доля рідної держави, він болісно
переживав кожну історичну помилку і показував її значення для майбуття.
Олександра Будлянська: Ась посилає Ося по світу бродити. Так Степан
Васильченко зображує роки поневолення України Росією. Роки, коли в українців відібрали мову, культуру, національність, як таку, тобто майже все, що
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ідентифікувало їх, власне, як українців. Можна навіть сказати, що Росія знищила нашу гуманітарну ауру нації, яка тільки-но формувалася, а гуманітарна
аура нації, за словами Ліни Костенко, – це потужно емануючий комплекс наук,
що охоплюють усі сфери суспільного життя, включно з освітою, літературою,
мистецтвом, – в їхній інтегральній причетності до світової культури і, звичайно ж, у своєму неповторно національному варіанті. У нас її зруйнували, і
лише якась маленька частинка інтелігенції намагалася відновити українську
гуманітарну ауру.
Минуло стільки часу, а твір не тільки є відображенням минувшими України, а й абсолютно підходить до сьогоднішньої ситуації, де Росія, як москаль
Ась, вривається до нас у хату і намагається вигнати, знищити нас і загарбати
усе собі. Росія – країна-паразит, яка за рахунок інших, менших і слабших
країн намагається вивести себе на рівень наддержави. Ця країна паразитує
на інших, висмоктуючи всі соки зі своїх менших “братів”, тобто приписує
собі чужих геніїв, загарбує чужі землі, переписує історію на свою користь і
намагається підкорити собі всіх і все. Так і москаль Ась називає себе нібито
розумнішим і вищим за козака Ося і заявляє, що тепер він головний і Ось
повинен його слухати.
Ліна Костенко влучно описала українську терпеливість у “Записках українського самашедшого”: “Огидна річ – наша терплячість. Наша звичка відмовляти собі у всьому. Так все може відмовитися від нас”. Актуальність казки ще
й у тому, що кінець твору подібний до початку Революції Гідності в Україні.
Адже лише після важких випробовувань, лише після вигнання, знущань, катувань і нарешті майже смерті, до Ося приходить Доля, яка плаче і просить
козака, щоб він отямився, вона ж йому “щастя кувала”.
Під час виборів четвертого президента усі знали, що Янукович – колишній в’язень, що людина він нечиста, цинічна і що справжнього президента з
нього не вийде. Проте більшість за нього проголосувала. Після його перемоги
люди знали, що, ввійшовши в Партію регіонів, теж зможуть красти (як і наші
політики), це допоможе їм з “підняттям” кар’єрного росту, а там зможуть і
хабарі якісь брати, та й, зрештою, якось воно буде.
І лише тоді, коли дійшло до самого краю, коли вже очі не заплющиш, бо
країна потопає в корупції, чиновники розкрадають національні багатства, високі ціни і ще менші зарплати, суцільна брехня і окозамилювання, – українці
почали прозрівати, усвідомлювати, що Янукович і його блюдолизи зраджують,
віддають Україну Москві. Заплакана і виснажена Доля сказала: “Українці –
ви нація, ви народ! Розплющуйте очі, знайдіть у собі сили та не піддавайтесь
брехні. Росія вкотре хоче вас знищити, покладіть цьому край. Я ж для вас
щастя кувала”. Доля – це уособлення усіх загиблих, усіх, хто віддав своє
життя за Україну, усіх, хто страждав, кого зморили голодом, катуваннями,
хто помер під час війн, хто жив і творив для однієї неньки – України. Доля
у вигляді усіх загиблих спонукала нас вийти на Майдани. Далі вона з нами і
далі вона нам повторює, що ми повинні вистояти у цій боротьбі.
Юрій Кічало: Читаючи думу-казку Степана Васильченка, я був приємно
вражений тою іронічною манерою написання, якою автор висміює брехливу
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російську владу, яку уособлює в собі Ась, та наївність українського люду, які
занадто довірливо ставляться до “братів-слов’ян”, що уособлює в собі Ось.
Дума-казка тісно переплітається з останніми подіями, які, на жаль, відбуваються на території України. Очевидно, що Росія завжди хотіла, хоче і
буде хотіти, щоб української за духом України не існувало. Скільки було
спроб нас винищити, знищити нашу культуру, забрати мову, але незламний
українських дух завжди протистояв загарбникам. В історії України завжди
були патріоти: славнозвісні козаки, січові стрільці, безстрашні воїни УПА, а
зараз – добровольчі батальйони, самооборона та українська армія. Війна – це
найстрашніше, що може трапитись у житті кожної людини. Вона завжди приходить неочікувано і приносить із собою біль, сльози, жертви.
Зокрема, 20 лютого 2014 р. війська Російської Федерації окупували Автономну Республіку Крим – територію України. Це можна порівняти з приходом
непроханого гостя Ася, в образі якого автор показує нам всю суть загарбницької
політики Кремля. Через недбалість українських політиків Крим без будь-якого
спротиву відійшов до рук Росії. Терористи, які були заслані з Російської Федерації, окупували значну частину території Донецької і Луганської областей.
Різними способами Ась намагався позбутися Ося. Спочатку відправив ходити по світу із зав’язаними очима, та це не зламало козака, і він вернувся.
Потім хотів переконати його в тому, що він мертвий, але і це Асеві не вдалося.
Так і Росія завжди намагається позбутися української державницької ідеї. Та
які б труднощі вона не створювала, ми все долаємо і будемо долати.
Також цікавими персонажами є діти Ося, яких одурив Ась і натравив на
власного батька. Цих дітей можна порівняти з жителями Донецька та Луганська, багато з яких зазомбовані брехливим російським телебаченням. Вони
вважають, що терористи та російські війська це – визволителі, які прийшли
їх врятувати від небезпечних “биндєр і правосеков”, які, мовляв, винищують
російськомовний люд.
Та правда перемогла, діти прозріли. “Биймо, тату, москаля з хати! Всі
гуртом гукали. Тоді як не вхоплять – одне за рогач, друге за лопату: Геть,
москалю, з нашої хати!”. Вірю, що і в російсько-українській війні буде такий
самий кінець.
Христина Ненич: Як і багато століть тому, так і сьогодні, росіяни вважають українців хохлами і стараються всяко їх принизити, зробити себе вищими
від нас. Хоча в цій ситуації мене радує, що в думі-казці щасливий фінал для
українців, тому сьогоднішні події та відносини між Україною і Росією подають
надію, що скоро і в реальному житті українцям усміхнеться доля. Я вважаю,
що недаремно Степан Васильченко описав так багато знущань над Осем, всі
перешкоди, які траплялися на його шляху, були лише для того, щоб показати
людям, як важливо не здаватися і дотримувати свого слова, не відрікатися від
своєї національності.
Звісно, не треба казати, що Ась уособлює в собі весь російський народ,
адже сьогодні багато росіян підтримують та розуміють українців. Так само не
можна сказати, що Ось – приклад для всіх наших побратимів, адже ситуація,
яка склалася зараз у нашій країні, частково почалась з тих українців, які
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шукали кращої долі у нашого ворога і відрікалися від своєї національної сутності. Зрозуміло, що сусідство з Росією позначилося на менталітеті цих людей.
Вражаючого художнього ефекту в думі-казці досягають завдяки тому, що
неправдоподібність ситуацій, витворених письменником на чудернацький лад,
виявляється великою правдою історичного масштабу. Степанові Васильченкові
вдалося “розіграти” багатовікову історію підневільного становища українського
народу завдяки поєднанню давніх жанрів, чим і досягають модернізації народнопоетичної традиції.
У моїй уяві постають два брати. Хоч у сюжеті думи-казки такого немає,
але в мене виникла така дивна асоціація. Адже всі ми добре знаємо оповідь
про Авеля і Каїна, як один брат намагався бути кращим за іншого і завжди
заздрив йому, хіба не те саме відбувається з Україною і Росією зараз? Степан
Васильченко показує, якими шляхами представник російського народу цього
добивається: брехня, підлість, зажерливість, лиш би чим швидше спекатися
суперника і загарбати більше території та більше майна.
Гіркий досвід показує, що люди змінюються дуже повільно. Промине ще
багато часу, а ця дума-казка буде актуальною, адже просто так заздрість, загарбницька психологія росіян, яка накопичувалася століттями, зразу нікуди
не зникне. Думаю, що автор не хотів принизити російський народ, але вважаю, що таких творів у нашій країні потрібно більше, адже вони виховують
національну свідомість, навчають поважати себе та любити свою Батьківщину, відстоювати свої права та інтереси, показувати світу свою гідність, мову,
культуру, звичаї, традиції.
Катерина Зуб: Я дотримуюся тієї думки, що немає ні “хохлів”, ні “москалів”, є український й російський народи у “співмирному існуванні”. Поважаю
інші національності, адже це – окрема культура, звичаї, традиції й побут, та
коли зазіхають на наше, українське, те, що ми споконвіків будували по цеглинці – віра, дух, патріотизм і намагаються зруйнувати вщент, то у бій повинна
вступити справедливість. У казках вона перемагає завжди… Прикладом цього і
є дума-казка про Ося та Ася. Ось – щирий, працьовитий козак, який все життя
жив, спираючись на принципи гуманності, а також тримав господарство і був
собі зразковим ґаздою, а от Ась захотів його “…учить уму-разуму”. Москаль
придумує неймовірні плани, як заволодіти багатством Ося. Щирий ось каже:
“Не журися тим, брате мій Асю, серця свого не в'яли, головки не суши: аби
між нами, братику, правда була, а сили у мене ще за чорного вола!”. Отже,
правда – на “вагу золота”…Хитрюга же цей Ась! Та “брехня стоїть на одній
нозі, а правда – на двох”.
Степан Васильченко написав цю казку для того, щоб розплющити очі на
історичну правду страхітливих подій, особливо на теренах нашої країни. Великий уклін письменнику за його прагнення показати “насущне”, те, що досі не
втратило своєї актуальності. З іншого боку, важко навіть переосмислювати зараз
той факт, що Україна з Росією веде кровопролитну боротьбу вже на цей раз за
вічну перемогу. Адже жага до волі все одно, що хотіти дихати на повні груди..
Кажуть, у кожного своя правда…Після прочитання цієї думи-казки я ще
довго не могла прийти до тями, усвідомити те, яким же даром передбачення
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треба бути наділеним, щоб показати ситуацію сьогодення…Чи то відчути, чи то
любити нестерпно усім серцем, до болю, до втрати свідомості… Але любити….
Зрештою, любити дано не усім…, а С. Васильченко умів!
Наголошую: не варто боятися подивитися у вічі ворогові, боятися потрібно тих причин, які примушують набувати цих ворогів. До них належить
російське телебачення, яке малює російським глядачам викривлений образ
України. Малює винятково чорною та червоною фарбою. Малює досить професійно та якісно. Малює Бандеру, малює закриття російських шкіл, повний
розвал України, малює нас, як дику, негостинну, озброєну, некультурну націю
з фашистськими поглядами... Малює, як погано росіянам в Україні і як погано
в Україні взагалі. Навіщо? Якби я знала! Можливо, щоб росіяни не звертали
уваги на проблеми, які існують в їхній країні? Але чому для відволікання
своїх громадян російське ТБ обрало саме Україну? Регулярно на екранах Росії
з'являються фільми про те, що Голодомору не було, про те, що після розвалу
Радянського Союзу в Україні все розвалюється... Чому, чому їх так цікавлять
наші внутрішні справи? Ну невже ми самі не зможемо розібратися зі своєю
історією та сучасністю?..(http://politiko.ua/blogpost48674).
Прикро, що нам, українцям, довелося зіткнутися із диктаторською силою
Путіна, раніше це був Сталін, Гітлер…. Нині Путін наслідує політику цих негідників, які намагалися масово знищити нашу націю. А я вірю, що для нас,
українців, під небом блакитним переможна слава розлого бринітиме…
Олександра Присташ:
– Тату, чорт в хату лізе!
– Не біда, синку, аби не москаль! Сатиричний афоризм, який зараз, як
ніколи раніше, став до болю актуальним, адже нині Україна переживає такі
жахливі часи, коли би сам диявол став для неї проблиском яскравого світла
серед пітьми і хаосу.
Росія в черговий раз намагається загарбати наші землі своєю імперською
лапою та знищити все українське. Україна одягає чорну хустину жалоби і
проводжає своїх героїв у вічність. Але будьмо відверті: російсько-українська
війна насправді ніколи не припинялась. Змінювалися її форми. Єдиною зброєю, яка не проливала ні краплі крові у будь-якому протистоянні, але давала
успішні плоди, було і залишається Шевченкове Слово. Воно виховувало, закладало фундамент, пробуджувало національну свідомість, надавало сили і
розуму. В українській літературі неодноразово порушувалися теми непростих
українсько-російських відносин, які змушували українців згадати про власну
гідність і боротися за національне відродження. Яскравим прикладом цього
є дума-казка “Ось та Ась”, яку написав відомий український письменник
Степан Васильченко. Цей твір у символічній формі показує історичний шлях
українського народу і відображає ставлення сусідньої держави до українців.
Сотні років поневолювала Московія-Росія український народ, морально і
фізично винищувала його, зросійщувала. Україну ще досі називають пострадянською країною, а прикрим є те, що не всі українці поспішають вириватися
з лещат московського імперіалізму, бо ще самі не визначилися, де їм бути: в
сяйві золотого Тризуба чи в тіні двоголового орла.
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Тому важливо виховувати дітей змалку в любові до рідної Батьківщини, її
культури та мови, навчати поважати себе та відстоювати власні права, інтереси
на прикладах подібних казок, бо головною проблемою сучасного суспільства
є відсутність патріотизму та елементарних знань власної історії. Спершу потрібно закінчити війну у власній голові. Це і стане нашим світлим початком і
кінцем для кремлівської хунти, бо скільки би нас не надламували – зламати
не зможуть.
Ми сильна нація, і ця війна є нашою реабілітацією на шляху до світлого
і щасливого майбутнього. Я переконана – ми переможемо! Я вірю в казки, а
там добро завжди перемагає зло.
Ольга Петрів: Коли в одинадцятому класі на уроках української мови
темою твору було “Майбутнє України”, “Братні народи” тощо, то одразу брала
собі за епіграф слова великої і всіма шанованої майстрині слова – Ліни Костенко: “Колись прокинемося в іншій країні, бо проспали свою”. Рядок за рядком
виростали крилаті фрази під моїм пером. Критикувала, давала настанови,
впадала у відчай, знову критикувала, вважаючи себе свідомою та розумною
особистістю. Я закривала зошит і з чистим серцем бігла на вулицю радіти чи
то першому лапатому снігу, чи то вдихати запах перших весняних квітів.
Та жоден твір школяра на патріотичну тематику більше не буде таким, як
писали ми і писали до нас. Більше не “сплагіатиш” в інтернеті будь-який твір,
бо наша свідомість повернулася на повних 180 градусів. Чи розуміла я тоді,
будучи безтурботною сімнадцятирічною ліцеїсткою те, що подібними словами
і цитатами не закликаю громадян до масштабного морального і фізичного повстання, а тільки душею корюся ворогу, даючи топтати себе в багно?
Тепер я інша, бо прозріла з мільйонами українців. Щодня, щогодини,
щохвилини відчуваю біль і, на жаль, ненависть. Читаю відчай і ненависть до
московських загарбників в налитих слізьми очах бабусь, у тремтячих руках
матерів, переляканому обличчі хлопчика. Вона тягнеться із Заходу на Схід, її
магістралі прокладені з Півночі на Південь. Національна гідність, незламність
охопила майже кожен будинок, кожен сад українця.
До глибини всього єства, до кісток пронизує дух вірша, який написала
крихітна, шістнадцятирічна дівчинка Зоряна Макаренко (http://ukrainka.org.
ua/node/4049). Саме у ньому я знайшла відбиток казки Степана Васильченка
“Ось та Ась”.
Скажи, невже ти після цього брат?
З тобою братались ми дуже довго,
Ділили воду та хліб на двох,
Казав, що не зрадиш, клявся Богом,
Але ти не знаєш, що значить Бог!
Скажи, що не так, чом відцурався?
Скажи, чом пішов проти мене, за що?
До мене додому із криком ввірвався,
І всеє святе вмить одцвіло…
Ми ж разом з тобою йшли проти вітру,
А ти за спиною мене проклинав..
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Ми ж пили одну спільну воду,
І їли з тобою один спільний хліб,
Один за одного стояли горою,
Один на двох ділили політ.
Що трапилось, брате, чом відцурався?
Чом зі зброєю до мене прийшов?
Ти в мене стріляв і щиро сміявся,
Ти радів, коли лилась в мене кров.
Царя свого слухаєш, ідеш проти мене,
А що він тобі обіцяв, скажи?
Щастя, багатство, золоті гори напевно,
Так от: не вір подібній брехні!
Ти, брате, продався, повівся на жарт,
Кому ти віддав своє серце вогненне?
Не пробачу і не буду чекати,
Я візьму зброю і піду проти тебе.
Як ти – так і Я, взаємність – найвище,
В мене вдома – господарка Я!
Ти мене і мою неньку так покалічив,
Що до дружби нема тобі вороття!
Постати проти царя нема тобі духу?
Звільнити свою неньку від зла нема сил?
Пробач мені, брате, що я злюка!
Але твій святий цар – всім дебілам дебіл!!!
Ти називаєш мене по-різному, брате,
Але я не відриваю від тебе шматки.
Кричиш, що це твої землі насправді,
Ти більше ніколи так не кажи!!!
З тобою ділили ми щастя та горе,
Ти клявся мені, що не буде зрад,
А в моїй країні вже з крові – море,
Скажи, невже ти після цього брат?!!

І не втримується гірка сльоза, котиться по обличчю після прочитання цих
щирих рядків. У ньому і відголос казки Степана Васильченка, і той самий мотив. От тільки досвідчений письменник не раз робить наголос на недолі козака
Ося, яка водить його по світу, плентається біля стомлених ніг і бажає на волю.
А Зорянка в шістнадцять юних літ абсолютно свідома того, що жилося б Україні добре, якби не “брат”, який кров проливає, який руку на сестру підіймає.
Христина Лушина: У думі-казці Степана Васильченка росіянин Ась постає людиною, яка не здатна адекватно обгрунтувати свої вимоги, але виявляє
бажання диктувати власні правила. “О, с этим мне разбираться нет времени.
У нас по-московски все делаеться быстро: раз-раз и вышел такой приказ! Хорош ли, дурен ли – опосля разберут, а ты хоть лопни – исполняй!”, – каже
він. Однак не маємо права стверджувати, що абсолютно всі росіяни мають рабську психологію. Так, історія – жорстока вчителька і вона показує, що у цій
великій азійській країні, яка тепер називається Росією, демократичні лідери
на довго не затримувались. Там затребувана така політична еліта, для якої
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думка суспільства не була б надважливою. Думку нинішнього глави держави
Володимира Путіна підтримує населення.
Україна географічно не захищена від конфлікту з Росією, яка не є безпечним сусідом і все частіше іде на конфлікт. Та все ж таки серед сучасних
росіян є притомні, розважливі і мудрі люди, які вміють мислити самостійно.
Ми знаємо, що людину формують три елементи – це нація, середовище і момент. Для російської народності, власне, елемент “середовище” замінив два
інші… Великою країною керувати важче і, здається, ніхто ніколи не робив
цього совісно в Росії. Через це і створилась дещо апатична нація, яка має таку
суперечливу для нас історію. Проте свідомі люди таки є у Російській Федерації
сьогодні і вони вміють не потрапляти під вплив тамтешньої брехливої пропаганди. Це історики, журналісти, публіцисти, письменники, актори, співаки та
інші критично і скептично налаштовані люди. Завдяки їм та їхній підтримці
росіяни гіпотетично здатні на протест. До речі, стосовно революційності, повстань та спротиву, то в казці “Ось та Ась” ці риси проявляє саме українець.
Він терплячий, покірний і спокійний, але коли терпець вривається, “хохол”
бунтує і виганяє “москаля” зі своєї хати. Яскравим також є і той момент,
коли Ась після усього гостювання-перебування заявляє: “Ничего – у меня и
на вербе хлеб уродит”. Жорстоко чи не так? Особливо показовими і сьогодні
є випадки такої демонстративної невдячності, зарозумілості і вседозволеності
з боку представників російської національності.
Якщо бути відвертим, то росіян треба пожаліти, а часом і підтримати. Адже
формування нації, національної ідентичності та національного самовизначення
складне і довготривале. Теза про “великую могучую Россию”, по суті, є нічим
іншим, як самонавіюванням. Нібито: “ти те, у що ти віриш”. Однак теза про
“велику Росію” сьогодні не має вагомих аргументів, окрім, як масштабної географічної території. Росіянам ніхто нічого не винен, і вони мають зрозуміти,
що певна невдячність, зарозумілість чи зверхність є абсолютно недоречними.
Поспівчувати ж варто тим росіянам, які живуть за межами батьківщини,
не шанують тамтешню культуру, а пояснити, хто вони і що там роблять, не
можуть. Національне самовизначення – це, напевно, одне із найважливіших
понять у людському житті. Ті люди, які не знають, частиною якої нації вони
є, – нещасні і загублені. Адже невизначеність – це гірше, ніж страх бути відкинутим у своєму суспільстві.
У творі Степана Васильченка москаль Ась споює Ося: “Помрешь, родной!
Помрешь, страдный! От тебя уж, братец, сырой могилой пахнет!. Та й чарку
йому за чаркою! І упився козак Ось і к лихому дідькові, тяжко упився, не на
час, не на годину, а на довгі роки спати повалився”.
Звичка запивати горе, забувати про проблеми, напиваючись “до забуття” і
є тим моментом, який перейняли українці від росіян. Адже колись в україн
ських селах проблема алкоголізму майже не поставала. Можливо, такий наголос зроблений через те, що твір написаний тоді, коли російські загарбники
спричинили на українських землях громадянську війну. Був шоковий стан,
тоді багато чого переосмислювалось, і українці у стресових ситуаціях могли
частіше вживати алкоголь.
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Загальне враження від твору неоднозначне. З одного боку, автор має рацію,
називаючи частину росіян жорстокими і підступними. Ця думка має право на
існування і сьогодні, бо ми часто чуємо абсурдні заяви і претензії з боку нашого
північного сусіда. Однак вважаю, що не варто закладати думки і судження про
окрему націю як негативну чи ворожу в голову молодого покоління. Такий підхід вважатиметься негативною пропагандою. Для нормального виховання дітей,
їхнього інтелектуального розвитку, прищеплювання норм моралі і культури
краще роз’яснювати, “чому українці такі, а не інакші”, “чому росіяни такі,
які вони є”. Тоді у нас будуть здорові й обгрунтовані аргументи для дебатів,
без переходу на особисте. Крім того, такий підхід і розуміння психології російської нації стане у нагоді під час захисту українських інтересів.
Тетяна Люта: Степан Васильченко показує долю українців, які зазнавали
невимовного горя під московською ферулою. Метафорично він порівнює шлях
до становлення незалежності нашого народу як повноцінної нації із дорогою
козака Ося, якому “світ зав’язано, ще й говорити заказано”.
Автору досконало вдається передати сутність та менталітет двох сусідніх
народів, які живуть пліч-о-пліч, немов вовк із ягням, навіть незважаючи на
те, що дума-казка має лише кілька сторінок. Прочитавши її уважно, побачимо
паралелі між тим, як імперія намагалася заживо поховати українців як націю,
а водночас і нашу мову, культуру та все, що могло коли-небудь у майбутньому
нагадати про нас нашим нащадкам. Саме невиліковний “комплекс Наполеона”,
який тече по жилах росіян, і є передумовою їхньої агресивності.
Степан Васильченко критикує та висміює не тільки риси підлого москаля Ася, а й нашого “доблесного захисника своєї нації” – козака Ося. Він
у перебільшеному тоні показує наївність українців, їхню довіру до всіх, хто
“заходить” у гості. Можливо, саме ця “гостинність” і є причиною усіх наших
бід?! Адже не важко провести аналогію із сучасними подіями в нашій країні.
Так само, як і багато років тому, причому неодноразово, Росія “заходила в
гості” і не поверталася додому з “незапланованого” відпочинку. Але ми, як
наївні діти, замість того, щоб прогнати ворога, щоб більше не захотілося йому
зазіхати на нашу землю, просто намагаємося вести переговори про мирне вирішення конфлікту.
Видатна українська поетеса Ліна Костенко у своїх “Записках українського
самашедшого” написала дуже влучні рядки: “А ви думали, що Україна так
просто? Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній
відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В
умовах сучасного світу їй немає ціни!”
Як на мене, золоті слова. Ціни немає нашій нації, яка пройшла крізь усі
випробування, які тільки можна вигадати в сучасному світі. Нині ми проходимо новий-старий етап в історії творення справжньої держави, бо вже не
одноразово Україна була під владою московитів, і завжди нам вдавалося збити
ці кайдани з рук та ніг наших. Так буде і зараз, бо ми не маємо ні морального,
ні етичного, ні національного, ні громадянського права віддати нашу землю
загарбнику.
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Завдяки роздумам-коментарям студентів про думу-казку “Ось та Ась” Степана Васильченка можна дійти важливих висновків стосовно гуманітарної та
інформаційної політики в Україні. Адже маніпулятивно-дезінформаційна війна
російського імперіалізму досить потужна. Керівник Головного департаменту з
питань гуманітарної політики президентської Адміністрації Юрій Рубан слушно
наголошує, що метою російської інформаційної війни є створення передумов
для перегляду кордонів, що склалися у Європі після розпаду Радянського Союзу, позбавлення суверенітету держав, що утворилися після цього розпаду,
ослаблення чи навіть демонтаж Євросоюзу та встановлення російського панування у Європі. Щодо України метою цієї війни є делегітимізація Української
держави та влади. На думку Кремля, це дасть змогу “возз’єднати розділений
народ”, тобто включити територію і населення України, чи принаймні велику
їхню частину, до складу Росії (https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=310334029159115&id=100005475617183).
Отже, ключовим елементом війни є боротьба за оволодіння свідомістю
громадян самої РФ, України, країн ЄС та багатьох інших країн з метою формування потрібного Кремлю образу подій, що виправдовує порушення державного суверенітету України, анексію Криму та агресію на сході України. Війна
називається “інформаційною”, але ведеться не лише в просторі повідомлень
засобів масової інформації. Російські телеканали, радіо і друковані видання,
які чинять агресію, взагалі перестали бути засобами масової інформації в демократичному розумінні. Вони не описують і навіть не інтерпретують події –
вони їх формують. У Росії домінує створена Кремлем комунікаційна система,
яка не передбачає простору для полеміки1.
Такий психологічний стан створювали у Московії-Росії не роками і навіть не десятиліттями. Лауреат премії імені Джеймса Мейса, публіцист,
луганчанин Валентин Торба наголошує, що одвічний український ворог плекав потужну систему маніпулятивної пропаганди віками. “І головне – сила
пропаганди ворога не втому, хто її створює і як, а в споживачі. Споживач
пропаганди ворога – багатовіковий “москаль”, якому байдужа істина. У
нього є лише комплекс меншовартості, який російські ЗМІ компенсують
відповідними навіюваннями про “вєлікость” і “нєдєлімость”!2 Надто велика
кількість росіян, як і герой думи-казки С. Васильченка Ась, живуть міфами,
істина травмує їх. Тому легко піддаються маніпуляції свідомістю, яскравим
свідченням морально-психологічної травми-деградації є масова підтримка
агресивно-цинічної, злодійсько-підступної ідеології і політики В. Путіна та
його брехливих поплічників.
Маємо визнати, що українські журналісти не готувалися до ідеологічно-інформаційної війни з московськими “братами”-Асями. Російська гібридна війна
проти України спонукає працівників засобів масової комунікації працювати
на випередження, відшліфовувати нові евристичні підходи до інформаційних
Грабовський С. “День” – про загрози в гуманітарній сфері / С. Грабовський //
День. – 2014. – 20 листоп.
2
Торба В. Наша зброя – правда / В. Торба // День. – 2014. – 14–15 листоп.
1
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контратак. “Саме контратак, адже за контратакою має йти безпосередня атака” (В. Торба).
Для просвітлення російського імперського мислення, у полоні якого досі
перебуває велика кількість громадян України, остаточного подолання байдужості, інертності, роз’єднаності українців потрібно кардинально змінювати
концепцію функціонування усіх ЗМІ, діяльність яких має ґрунтуватися на
українськоцентричних гуманітарних засадах. Адже “тиражована доморощеними та чужоземними телевізійними каналами, безплатно поширювана
різношерстими “вєстямі”, “вєдомостямі” та “ізвєстіямі” інформація про “фашистську” та “бандерівську” владу в Києві й надалі розпалює з-поміж людей
ворожнечу, сіє зневіру, особливо на сході України”1, – наголосив професор
Микола Тимошик.
Проаналізувавши, осмисливши науково-публіцистичну творчість Євгена Онацького і стандарти його журналістської діяльності, М. Тимошик особливу увагу привернув нинішніх доморощених “акул пера” до програмного журналістського стандарту – понадпартійного, соборницького мислення і
українськоцентричного переконання Євгена Онацького2. Утвердженню цього
морально-психологічного, політико-ідеологічного стандарту журналістського
професіоналізму мало би також сприяти Міністерство у справах інформаційної
політики, створення якого викликало неоднозначну реакцію в журналістському середовищі, серед депутатів Верховної Ради, політичних та громадських
організацій.
У сучасних умовах антиукраїнської інформаційної та військової агресії
потрібна інституція, діяльність якої була би спрямована на вироблення української національної інформаційної політики, інтелектуально-кваліфіковане відбиття маніпуляційно-пропагандистських атак, просування єдиних, правдивих
проукраїнських смислів за кордон, розвінчання в Україні промосковської п’ятої
колони, створення в Європі та світі справжнього, а не викривленого недругами,
образу України та українця, формування у громадян України національнопатріотичних переконань, яке полягає в органічному поєднанні регіональних,
всеукраїнських і загальнолюдських цінностей, створення українського національного інформаційного простору – основи національної безпеки суспільства
і держави. Якщо ці проблеми буде кваліфіковано розв’язувати Міністерство у
справах інформаційної політики, то журналістська братія покликана на засадах
українського центризму всебічно підтримувати його діяльність.

Тимошик М. Стандарти українського журналіста / М. Тимошик // День. – 2014.
– 7–8 листоп.
2
Там само. – 5–6 груд.
1
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Кодекс етики українського журналіста

1

1. Свобода слова та висловлювань є невід’ємною складовою діяльності
журналіста.
2. Служіння інтересам влади чи засновників, а не суспільства, є порушенням етики журналіста.
3. Журналіст має з повагою ставитися до приватного життя людини. При
цьому не виключається його право на журналістське розслідування, пов’яза
не з тими або іншими подіями і фактами, що мають громадське звучання і
покликані захищати інтереси суспільства та особи.
4. Висвітлення судових процесів має бути неупередженим щодо звинувачених. Журналіст не може називати людину злочинцем до відповідного
рішення суду.
5. Журналіст не розкриває своїх джерел інформації окрім випадків, передбачених законодавством України.
6. Повага до права громадськості на повну та об’єктивну інформацію про
факти та події є найпершим обов’язком журналіста. Журналісти та редактори
повинні здійснювати кроки для перевірки автентичності усіх повідомлень,
відео- та аудіо матеріалів, отриманих від представників загалу, фрілансерів,
прес-служб та інших джерел.
7. Інформаційні та аналітичні матеріали мають бути чітко відокремлені
від реклами відповідною рубрикацією.
8. Редакційна обробка матеріалів, включаючи знімки, текстівки, заголовки, відповідність відеоряду та текстового супроводу тощо, не повинна фальси
фікувати зміст. Необхідно повідомляти аудиторії про подання відрепетируваних
та реконструйованих новин.
9. Факти, судження та припущення мають бути чітко відокремлені одне
від одного. Неприпустимим є поширення інформації, що містить упередженість
чи необгрунтовані звинувачення.
10. Точки зору опонентів, в тім числі тих, хто став об’єктом журналістської
критики, мають бути представлені збалансовано. Так само мають бути подані
оцінки незалежних експертів.
11. Не допускається таке вибіркове цитування соціологічних досліджень,
що призводить до викривлення змісту. Журналістські опитування громадян не
повинні фабрикуватися з метою отримання наперед визначеного результату.
12. Журналіст зобов’язаний зробити все можливе для виправлення будьякої поширеної інформації, якщо виявилося, що вона не відповідає дійсності.
13. Журналіст не повинен використовувати незаконні методи отримання інформації. Журналіст при зборі інформації діє в правовому полі України і може
вдатися до будь-яких законних, в тому числі судових, процедур проти осіб, які
перешкоджають йому в зборі інформації. Використання негласних прийомів
збирання новин допускається лише тоді, коли це необхідно для забезпечення
1
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достовірності або точності матеріалу. Такі прийоми можуть бути виправдані
лише за умови, коли іншими способами зібрати інформацію неможливо.
14. Плагіат несумісний із званням журналіста.
15. Ніхто не може бути дискримінований через свою стать, мову, расу,
релігію, національне, регіональне чи соціальне походження або політичні уподобання. Зазначати про відповідні ознаки особи (групи людей) треба лише у
випадках, коли ця інформація є неодмінною складовою матеріалу. Необхідно
утримуватися від натяків або коментарів, що стосуються фізичних вад чи хвороб людини, уникати вживання образливих висловів, ненормативної лексики.
16. Журналіста не можна службовим порядком зобов’язати писати чи виконувати будь-що, якщо це суперечить його власним переконанням чи принципам. Потрібно протистояти проявам зовнішнього втручання в контент – як
безпосередньому тиску, так і діям, що мають непрямі ознаки такого втручання,
17. Незаконне отримання журналістом матеріальної винагороди чи будьяких пільг за виконаний чи невиконаний журналістський матеріал є не
сумісним із званням журналіста. Журналіст не повинен використовувати
службове становище в особистих цілях, з метою наживи, самореклами, у
кар’єристських цілях та керуючись прагненням догодити певним силам чи
особам. Журналіст не має права використовувати фінансову інформацію до її
оприлюднення з метою власного збагачення.
18. Журналіст має бути особливо обережним під час висвітлення питань,
пов’язаних із дітьми. Журналіст та редактор повинні мати обґрунтовані підста
ви для висвітлення приватного життя неповнолітньої особи (осіб) та дозвіл на
це від її батьків чи опікунів. Неприпустимим є розкриття імен неповнолітніх
(або вказування ознак, за якими їх можна розпізнати), які мали відношення
до протизаконних дій, стали учасниками подій, пов’язаних із насильством.
19. Свідоме порушення норм журналістської етики є абсолютно несумісним з професійною журналістикою, піддається громадському осуду, може бути
підставою для позбавлення прес-карти чи членства в професійних спілках чи
НСЖУ. Розгляд конфліктних ситуацій етичного та професійного характеру
виконує Комісія з журналістської етики.
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Ситнік В. 127
Сідней Рейлі 158
Сірко Володимир 110
Сірополко Степан 53, 70, 204, 205, 229
Сірук Микола 59
Скідін О. Л. 178
Скляр Володимир 137, 139, 140, 227,
228
Сковорода Григорій 61, 222, 252
Скрипка Олег 19, 20
Скуленко М. 22
Славінська Ірина 216
Слободян М. 86
Смітюх Григорій 122
Смолець Галина 248
Снайдер Тімоті 64, 124
Соболєв Сергій 214
Согорін А. А. 178
Солженіцин Олександр 144
Соловйов Володимир 113, 116
Соломін Є. О. 46, 47
Соломко Анатолій 245–247
Сорохтей Христина 26, 83
Спайк Лі 79
Спіноза Б. 115
Сталін 29, 215, 222, 248
Старіш Олександр 236
Степаненко Дарина 218, 219
Стеценко К. 147, 148
Стрейзанд Барбара 79
Ступка Богдан 19, 20
Стус Василь 197, 226
Сукач Ніна 69
Сухомлин О. Ю. 129, 130, 133, 135,
149, 150, 164, 170, 171
Табачник Дмитро 37, 105, 106, 111,
210, 218, 220, 267, 273
Таран Лідія 90, 156
Тарновецька-Ткач Л. 141
Тарновецька Христина 92
Твердь Олег 210
Тетеря Павло 143
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Тимошенко Ю. 44, 158, 208–214
Ткаченко Олександр 19
Ткаченко О. 62
Толстой Петро 112
Томак М. 102, 111, 250
Труш Марія-Ірина 12
Турчинов Олександр 214
Тучак Оксана 213
Тягнибок Олег 122, 214, 225

Чернов Артем 56–58, 71
Чечетов Михайло 122
Чивіліхін В. 223
Чикаленко Євген 107, 109
Чічановський Анатолій 134, 136, 172,
235, 236
Чорненька Ірина 197
Чорний 44
Чунис Олег 269

Ухіна Ірина 69

Шаповал Юрій 111, 112
Шарден П. 62
Шахматов 224
Шевельов Ю. 256
Шевченко Тарас 33, 48, 52, 61, 62,
70, 76, 81, 82, 105–108, 110–112, 121,
149, 187–198, 263, 269
Шевченко Максим 112
Шевчук Ігор 197
Шепелєв Дмитро 18
Шепетюк І. 141
Шерковін Ю. 22, 274
Шкляр В. 127, 172, 235
Шмигленко Віктор 26, 83
Шовен Н. 274
Шоу Бернард 114
Шрамм У. 101
Штромайєр Герд 127, 202, 232
Шулте Г. 173
Шустер Савік 113, 214, 218, 219
Шустрий Савва 16
Шуфрич Н. 36, 113, 122

Фаріон Ірина 75, 225
Фарлі 186
Федак Христина 196
Федик Ольга 75
Федишин Софія 20
Фейєрбах Людвіг Андреас 108
Федорів Р. М. 82, 83
Федьків Ярина 88
Філіпчук Георгій 30
Фіхтеліус Е. 174
Флоренська Т. А. 176
Фоміних Юлія 268
Франк Герберт 56
Франко Іван 49, 52, 61, 62, 70, 82,
107, 108, 117, 125, 195, 203, 266, 273
Франчук Марта 28, 116, 117
Фройд З. 56, 57
Фурсенко А. 218
Харріс Річард 183
Хмельницький Богдан 227
Хмельницький Юрій 143, 144
Холодов Дмитро 131
Хоменко І. А. 171
Хомський Ноам 39, 40
Хрієнко Микола 40
Хрущов М. 168
Царьов О. 60, 112, 113, 122
Цвірінько Зінаїда 37
Червак Богдан 225, 276, 278
Черемних Віра 34–36, 50
Черновецький Леонід 250

Щербак Юрій 215
Щоткіна Катерина 28, 30, 50
Юрків Марія 91
Ющенко В. 37, 206–209, 213
Яковенко Ігор 28, 116, 131, 132, 162–164
Янів Володимир 134
Янковенко Уляна 197
Янукович В. 31, 37, 44, 63–66, 120, 121,
124, 155, 168, 189, 206, 208–210, 268
Яценюк Арсеній 122, 214, 215
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ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
Авторська вседозволеність 133
Агресивна інформаційна експансія 244
Актуальна інформація 33
Альтернативні джерела інформації 33
Аморальність 15, 221
Аналітична журналістика 204
Аналітичне мислення 179
Аналітичні матеріали 12
Антиукраїнська ідеологія 46
Антиукраїнська інформаційна
агресія 55
Антиукраїнська політика Росії 212, 223
Антиукраїнська пропаганда 28, 34
Антиукраїнське ідеологічне
піратство 104
Асиміляція 138, 256
Аудиторія 6

Духовний націоналізм 275
Духовні цінності 117
Духовно-національне переконання 102
Духовно-прикладна продукція 27

Вербальна інформація 177
Висока мораль і духовність 148, 161,
199
Відповідальний громадянин 20
Візуальна інформація 178
Війна цінностей 45
Віртуальна реальність 9

Засади україноцентризму 59
Засоби масової інформації 11, 21, 25,
27, 32, 42, 51, 56, 59, 63, 74, 85, 95,
114, 120, 142, 172, 208, 216, 228, 276
Зміст повідомлення 179
Змодельована реальність 8

Гіперреальність 8, 9
Глибока духовність 161
Глобалізація 3, 20, 27, 135
Громадська думка 201, 202, 204, 222,
229, 230, 236
Громадська психологія 56
Громадянська позиція 60, 118
Гуманітарна політика України 244
Деградація моральних цінностей 265
Державницьке мислення 86, 95
Діалогова комунікація 229
Духовна основа 148
Духовна територія 20
Духовне життя суспільства 52
Духовний ідеал 81

Економічний націоналізм 275
Журналістська етика 28
Журналістська інформація 24, 231
Журналістський дискурс 132
Журналістський колектив 32
Журналістський професіоналізм 19,
54, 55
Журналістська професія 68
Журналістська творчість 82
Журналістська толерантність 130, 131
Журналістські матеріали 276

Ідейна корупція 103
Ідентичність 21, 24, 82
Індивідуальна думка 202, 204, 205, 229
Індивідуальна комунікація 7, 9
Індивідуальний журналстський
задум 72
Індивідуально-психологічні особливості 73, 80
Інтенція журналістського матеріалу 135
Інтерактивність 19
Інтолерантість 149
Інформаційна агресія 167, 183
Інформаційна безпека України 233, 256
Інформаційна мобільність 23
Інформаційна гігієна 36
Інформаційна політика 34, 270
Інформаційна продукція 154
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Інформаційна функція
журналістики 203
Інформаційне поле 133
Інформаційний вплив 181
Інформаційний дім 85
Інформаційний напівфабрикат 218
Інформаційний простір України 32, 36,
48, 78, 104, 111, 181, 204, 233, 234, 243
Інформаційний терор 180
Інформаційні потреби аудиторії 24
Інформаційні спецоперації 112
Інформація 7, 12, 23, 34, 57, 93, 99,
119, 125, 131, 178, 233
Історична пам’ять 10, 23, 37, 226, 250,
267
Історична правда 21, 37, 55, 103, 130
Колектив редакції 26, 82
Комунікативна компетентність 73
Комунікатор 6, 179
Комунікація 5, 6
Комунікативний процес 6, 176
Конвергенція 3
Культурний колоніалізм 242
Культурний націоналізм 97, 275
Маніпулювання інформацією 8
Маніпуляція свідомістю 15, 114, 131,
155
Маніпуляція фактами 32, 36, 55, 203
Масова комунікація 6, 7, 9, 175
Медіавиробництво 24, 32, 48
Медіатолерантність 135, 149, 161, 165,
167
Ментальність 21, 23, 48
Методи переконування 181
Мова ворожості 165, 166
Мова – духовно-національний феномен 75
Мовленнєва агресія журналіста 149
Мовна асиміляція 139
Мовна культура журналіста 166
Мовна особистість 141
Мовна толерантність журналіста 136,
149, 164, 166
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Моральна відповідальність 21, 53
Морально-духовне життя 266
Морально-психологічна атмосфера 241
Морально-психологічний клімат 25,
85
Морально-психологічний стан суспільства 225
Морально-психологічний прес 20
Морально-психологічний процес 204
Морально-психологічні цінності 115
Морально-психологічні якості 73
Московська агресивна політика 111
“Московська блекота” 33
Московська медіакратія 58
Московська пропаганда 8
Московські загарбники 75
Московсько-комуністична історіографія 106
Національна безпека 251
Національна відповідальність 36
Національна гідність 64, 199, 230,
250, 264
Національна держава 204
Національна ідентичність 134, 133,
204, 222, 238
Національна ідентифікація 103, 197
Національна ідея 234
Національна консолідація 97
Національна свідомість 230, 244, 250,
263
Національна цінність 36, 270
Національне життєве середовище 230,
272
Національний інформаційний потенціал 70
Національний нігілізм 138
Національні вартості 77
Національні інтереси 66, 87
Національно-громадянська позиція
115, 203, 229
Національно-духовні процеси 231
Національно-духовні цінності 197
Національно-патріотичні переконання 76
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Оберіг української держави 38
Об’єктивність інформації 110, 154
Особлива форма російської імперської
свідомості 222
Особливості реципієнта 179
Особливості функціонування телебачення 182
Переконування 179, 180
Переконаність 179
Повідомлення 6, 118, 179, 180
Політичний націоналізм 275
Правдива історична пам’ять 44, 55
Правдива інформація 123, 202
Правдива історія 197, 230, 269
Пізнавальна інформація 158
Пізнавальні психічні процеси 187
Професійна відповідальність 116, 166
Професійна етика журналіста 95, 133
Професіоналізм 4, 59, 68, 70
Професіограма журналіста 51
Професійні стандарти 21, 36, 102
Психологічна настанова 102
Психологічна регуляція 130
Психологічна рівновага 135
Психологічне наснаження журналістського твору 165
Психологічний ефект 175, 176
Психологічний стан читача 157
Психологічні аспекти інформаційної
безпеки України 276
Психологічні бар’єри 85
Психологічні засади безпеки 267
Психологічні процеси 177, 230
Психологічні потреби 13
Психологія журналістської творчості 10, 80
Психологія комунікації 6
Психологія медіавиробництва 7
Психологія медіасприймання 7, 23
Психологія особистості журналіста 62
Психологія сприймання 10
Психологія “совка” 35
Психологія творчості 175
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Радянські фантазми 32
Рашизм 33
Революція гідності 64
Редакційний колектив 24, 34, 35
Реципієнт 6, 47, 185, 226, 229
Родове українство 82
Російська агресія 20, 36, 237
Російська інформаційна експансія 39
Російська інформаційна політика 30
Російська міграція в Україну 138
Російсько-українська війна 59
Російська пропагандистська машина 159
Російський месіанізм 257
“Русский мир” 20, 21, 38, 204, 226–
228
Світоглядна позиція журналіста 51
Свобода слова 36, 59, 99, 100, 114,
218, 233
Свобода слова і відповідальність 68,
100, 102, 114
Свобода творчості 114
Симулякр 9
Словесна наркоманія 103
Слово і діло 52, 68
Соборна особистість 60, 61
Соборність українського суспільства 97
Соціальна відповідальність 60
Соціальна інформація 133
Соціально-психологічні потреби аудиторії 174
Соціогуманістична парадигма 270
Сприймання інформації 174, 177, 179,
180, 184
Стандарти журналістики 59
Суспільна думка 204, 205, 252
Суспільна свідомість 201
Суспільно-важливі проблеми 14
Творчий потенціал 73
Технологія маніпулювання 46
Толерантна інтенція журналістського
твору 164, 165
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Толерантність 27, 38, 128, 161, 219
Толерантність журналіста 130
Українська журналістика 40, 41
Українська ідентичність 122
Українська мова 38, 230, 251, 257
Українська мова – основи безпеки нації 268
Українська національна ідея 48
Українська національна ідея державотворення 118
Українська політика 223
Українське етнічне поле 82
Українське середовище 145
Український інформаційний простір 34, 39, 154, 237, 275
Український історичний простір 222
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Український патріот 20
Українські національні ідеали 85
Українські національні інтереси 249
Україноцентризм 42, 53, 96, 97
Україноцентристська ідеологія 123
Українськоцентричні переконання 161
Упослідження української мови 138
Фахова мова журналіста 165
Феномен невмирущості нації 154
Цивілізаційний розвиток 45
Ціннісні орієнтації 181
Якісна інформація 55

ПРО АВТОРА

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 у Ганівській початковій, Дебеславській семирічній і Корницькій середній
школах. Дописувати до районної газети почав із 8-го класу (1951) за
порадою учителя 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 “700000 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
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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,
від 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 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 2006 р., а 2008 р. – навчально-методичний посібник
“Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка”. Підручник
“Журналістська майстерність” надруковано в 2011 р. Цей підручник
зайняв перше місце в університетському конкурсі “Найкращий підручник гуманітарного напряму 2010-2011 навчального року”. Його
автор Василь Лизанчук 4 жовтня 2011 року нагороджений Грамотою
Львівського національного університету 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
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“Знання”). У 1993 р. вийшла у світ у двох частинах книжка В.В. Лизанчука “Засоби масової інформації про русифікаторську політику в
Україні”. У 1995 р. в Інституті народознавства НАН України видано
науково-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. побачила 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” видано 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 побачила
світ у 2011 р. (Видавництво ЛНУ імені Івана Франка). До 200-річчя від
дня народження Тараса Шевченка у 2014 р. видано монографію “Шевченкове Слово” (Видавництво ЛНУ імені Івана Франка).
Василь Лизанчук – автор 29 книжок (брошури, довідники, монографії, 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 доповідями і повідомленнями на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях та з лекціями перед
громадськістю на актуальні теми українського державотворення.
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
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Заслуги І класу”. 26 грудня 2000 р. Президія Академії наук Вищої
школи України присудила йому 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 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 висловлює подяку за цінний внесок до скарбниці української культури”. Державний комітет
телебачення і радіомовлення України нагородив В. Лизанчука 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 у Книгу шани м. Коломиї.
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 суспільнокультурного 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 положення про ювілейну медаль “Львівський національний університет імені Івана Франка. 350 років”, схваленого на засіданні Оргкомітету з підготовки ювілейних заходів від 30 листопада
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2010 року (протокол № 5), ректор Львівського національного університету імені Івана Франка нагородив Василя 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.В. Лизанчука Золотою медаллю української
журналістики.
За значні внески у розвиток традиційної гуцульської культури,
відновлення народних традицій, любов до рідного краю Рада суспільно-культурного товариства “Гуцульщина” у Львові 31 січня 2015 р.
нагородила В.В. Лизанчука дипломом і медаллю “Гуцул року”.
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” та спеціалізованої вченої ради із захисту дисертаційних
робіт на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук, член
ради Львівського обласного об’єднання Всеукраїнського товариства
“Просвіта” імені Тараса Шевченка.
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. Калакура.
– Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 550 с. + вкл.”.
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Лизанчук В.
Психологія мас-медіа : підручник / Василь Лизанчук. – Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2015. – 420 с.
ISBN 978-617-10-0198-5.
Досліджено психологію мас-медіа, особливості журналістської комунікації та впливу ЗМІ на поведінку людей у суспільстві. Це – перший в Україні
підручник, у якому системно викладено психологію медіавиробництва і медіа
сприймання, розкрито психологію особистості журналіста і морально-психологічні засади його творчості. Також осмислено сутність свободи слова і відповідальності журналіста, схарактеризовано психологію толерантності/інтолерантності журналістської діяльності. Розкрито специфіку формування індивідуальної і громадської думки під впливом ЗМІ. Проаналізовано психологічні аспекти
інформаційної безпеки України. Опубліковано студентські матеріали про функціонування засобів масової інформації, суспільно-політичну ситуацію в Україні,
пов’язану з російською інформаційною і військовою агресією.
Для студентів-журналістів вищих навчальних закладів і журналістів-практиків.
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