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Від автора
Цю збірку складають мої статті й нотатки останніх двох десятиріч, присвячені проблемам журналістики, засобів масової інформації (далі — ЗМІ), журналістикознавства й журналістської освіти,
а відтак і проблем інформаційного простору та захисту інформаційного суверенітету України, створення україноцентричної систе-ми
ЗМІ та їхньої ролі як ключового інструмента формування й вираження громадської думки як “четвертої влади”.
Як і в попередніх збірках моїх статей (“Українізація як факт і
фактор системних змін”, “В’ячеслав Чорновіл як явище української
історії та політики”, “Будапештський формат”), статті й нотатки тут
розміщені в хронологічному порядку, що дає змогу відстежити еволюцію моїх поглядів на обговорювані теми за останні десятиріччя.
Більшість цих текстів має публіцистичний характер, і лише деякі з них можна означити як наукові, журналістикознавчі твори.
Порушені в цій збірці теми, безумовно, заслуговують глибшого
й докладішого осмислення, яке я спробую запропонувати й у суто
науково-дослідницькому висвітленні. Сподіваюся також, що осми-
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сленням порушених тут проблем займуться й мої колеги — як науковці, так і практики.
Ще хочу звернути увагу читача на те, що висловлена у моїх
статтях критика на адресу журналістики і ЗМІ, журналістської науки та освіти в Україні, якою жорсткою вона не була б, носить конструктивний характер: у своїх статтях і нотатках я пропоную шляхи розв’язання вузлових проблем — українізації інформаційного
простору й захисту інформаційного суверенітету України, створення україноцентричної системи ЗМІ, підготовки україноцентричних
журналістських кадрів та інших.
Найсуттєвішим чинником ряду статей і нотаток, які увійшли до
цієї збірки, є проект Української Світової Інформаційної Мережі
(УСІМ), який я вже намагаюся втілити в життя і який я розглядаю
як одну з підвалин для створення і розбудови україноцентричної
системи ЗМІ в Україні на основі об’єднання потенціалу україноцентричних журналістів та медіаменеджерів України й діаспори.
З-поміж більш-менш розлогих статей і нотаток мій читач зверне
увагу на короткі (на один-два абзаци) нотатки, які я подаю у збірці
під заголовком “Між іншим…”, який неперіодично повторюється.
Користуючись нагодою, висловлюю щиру вдячність усім, хто
так чи інакше спричинився до написання статей і нотаток та об’єднання їх у цю збірку.
28 травня 2020 р.
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Україна: вчора, сьогодні й
завтра
Із доповіді 1999 року
…Щоб навести бодай якийсь порядок в Україні, перш за все
ідеальним було б наслідувати приклад Чехії і ухвалити в Україні
закон, який забороняв би колишнім членам КПРС (у тому числі й
тим, що тепер перерядилися в тоги націонал-патріотів та демократів) займати будь-які керівні державні посади, починачи від
президента й закінчуючи майстром дільниці на державному підприємстві.
Ви прекрасно розумієте, що це, на жаль, нереально в нинішніх
умовах. У Леоніда Кравчука такий шанс був восени 1991 року, але
ж він також не міг рубати сучок, на якому сидів і сам. Комусь може
показатися, що я надто песимістично й критично дивлюся на становище в Україні. Я думаю, що я маю на це право.
По-перше, бути в опозиції до будь-якої влади мене зобов”язує
моя професія журналіста. Ще коли за радянської влади мене зви-
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нувачували в “очорнительстві”, я нагадував своїм опонентам слова Анатоля Франса: “До своєї батьківщини завжди висуваєш більше вимог і завжди більше страждаєш від її недоліків”. Мої сумні
спостереження й висновки передусім і обумовлені цими вимогами
й стражданнями. По-друге, як науковець, я оперую доконаними
фактами й роблю висновки на основі їх зіставлень. Отож суха статистика підказує мені висновок, що все це триватиме ще пару десятиліть, а там час візьме своє.
<…> З одного боку, за цей час вимруть динозаври радянської
доби, вражені раковою пухлиною номенклатурщини. З другого боку, за цей час до влади в Україні прийдуть якісно нові люди – громадяни, що народилися й виросли в незалежній Україні, у яких
інакше відчуття патріотизму, українська ментальність й т. ін.
Що годилося б зробити, або полегшити їхній прихід до влади й
відродження України?
Формування нової громадської думки справді незалежними засобами масової інформації на місцях – у районах, містечках, селищах.
Якби з усієї отієї мільярдної допомоги, що її американський
уряд кидає в Україну й ті грошики через діряві кишені казни переливаються на приватні рахунки усіляких Лазаренків, бодай один
мільярд було кинуто на підтримку районних і міських газет, які мають найбільший вплив на місцях і які наразі перебувають у залежності у номенклатурників (аж до того, щоб вони поширювалися безоплатно в кожнісіньку родину), ми за кілька років змогли б пе-
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реорієнтувати ментальність громадян України, а заодно й зробити
грандіозні зрушення на краще в політиці, економіці, духовності.
Мені здається, при бажанні можна добитися від американського
уряду таких асигнувань. Це не будуть гроші, викинуті на вітер.
Підтримка приватного власника й виробника, малих (на рівні окремих родин) бізнесів.
Процеси приватизації, як я вже говорив, зайшли трохи не туди.
В Україні можна знайти силу-силенну багатих людей, що нажили
своє багатство за рахунок привласнення чужого, за рахунок награбованого або вкраденого, але не заробленого потом і кров’ю. В
Україні поки що немає дрібного виробника, малого бічнесу, який
твердо стояв би на ногах. Нинішнє законодавство начебто нічого
не має проти нього, але люди не мають коштів, щоб почати. Їм
конче необхідна матеріальна підтримка. Ще один нерозкрадений
мільярд доларів з отієї американської допомоги вирішив би й цю
проблему. Мені також здається, що при бажанні можна добитися
від американського уряду й таких асигнувань. І це не будуть гроші,
викинуті на вітер.
Підтримка УАПЦ як єдино можливого варіанту виходу українського православ’я з кризи.
Розбрат в українському православ’ї можна припинити досить
швидко. Для цього треба лише визначитися, бо нейтралітет тут не
допомагає, а шкодить: “Хто не з нами, той проти нас!” Я вже писав, що навіть підтримка Філаретівської УПЦ КП – ліпше, ніж підтримка Костянтинополя, а заодно з ним і Москви.
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Але ще ліпше підтримувати УАПЦ. З одного боку, ця церква –
єдина соборноправна православна церква в Україні й на сьогодні
найчистіша перед Господом. З другого боку, це й найслабша та
найбідніша церква, бо її переслідувано було навіть у незалежній
Україні. Треба допомогти цій церкві в одному – налагодити місійну
роботу, спонукати її піти поміж людей, забезпечивши відповідну
матеріальну підтримку.
Я свідомий того, що задля цього неможливо відломити ще
один мільярдний кусень від американского пирога, дарованого
номенклатурникам. Але можна й треба шукати й знайти ті мільйони, що допомогли б зрушити цю справу. Громадськими зусиллями це можна зробити.
16 травня 1999 р.
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Борімося, й поборемо!
З розмови голови Міжнародної Асоціації Громадян
України проф. Володимира Іваненка з колишнім
директором Української служби “Голосу Америки”
Миколою Француженком
<…>
М. Ф.: Мені особисто було
і є завжди приємно, коли раптом при відвідинах нашої православної Катедри Святого
Андрія Первозваного, ви кажете, що ось цей і той є мої студенти. І ці люди раді зустрічі з
вами. Це було на моїх очах кількаразово. Це свідчить про те,
що ви були на висоті своїх про-
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фесорських обов’язків, маєте пошану серед своїх слухачів. Що ж
спонукало вас залишити університет, рідне гніздо і виїхати за
кордон?
В. І.: Так, за двадцять років роботи в університеті через моє серце пройшло приблизно три з половиною тисячі студентів. Переважна більшість їх працюють тепер у місцевих засобах масової інформації в Україні. Чимало з них роблять кар’єру на дипломатичному терені, й саме з ними ви мали нагоду зустрічатися. І я
радий за кожного з них, хоч не всі, щиро кажучи, проявляють пошану. Пан Осип Зінкевич привозив сюди одного з тих, кому свого
часу я ставив низькі або незадовільні оцінки за його студентську
роботу, й він не підійшов навіть привітатися. Ще й досі має на мене зуб за те, що я примушував його працювати, отже, ще й досі,
на жаль, не усвідомив, що, можливо, якраз завдяки й моїй вимогливості до нього, він виписався на перспективного письменника.
А на ваше пряме запитання відповісти відповісти непросто.
Передусім мушу сказати, що мене виштовхнули з викладацької
роботи в університеті за прямою вказівкою тодішнього першого секретаря ЦК Компартії України Станіслава Гуренка навесні 1991 року, тобто ще до проголошення незалежності України. Виконавцем
його волі був ректор університету Віктор Скопенко (з яким, до речі,
у другій половині 70-х років мене пов’язували дружні стосунки)…
Справа в тому, що наприкінці 80-х років, у пік Горбачовської перебудови, несподівано навіть для мене самого мене було обрано
на голову Київської організації Спілки журналістів України. Це була
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номенклатурна посада, 85% із 1200 членів КО СЖУ були комуністами, а я ніколи не був членом КПРС. Можете уявити собі, наскільки високим був мій авторитет серед українських журналістів, які
усупереч тодішнім вимогам обрали мене своїм лідером, які пішли
за мною на реформування однієї з найбільш заідеологізованих
структур в тодішній радянській системі. Разом із головою Московської Спілки журналістів Михаїлом Полтораніним, головою Ленінградської Спілки журналістів Анатолієм Єжелєвим (обоє були народними депутатами СРСР), лідерами прибалтійських журналістів
я належав до тієї активної групи, що по суті зруйнувала Союз журналістів СРСР як підручний механізм ЦК КПРС.
У Києві ми діяли так активно, що виключили із своєї організації
кореспондентів газет “Правда” та “Ізвєстія”, упритул зайнялися радикальним перетворенням Спілки журналістів з ідеологічної орґанізації на творчо-професійне об’єднання для захисту журналістів.
Київські журналісти уперше відчули реальну допомогу з боку Спілки. Я очолив статутну комісію СЖУ й своєю рукою написав Статут,
за яким ця Спілка живе тепер. Як голова Київської Спілки журналістів, я очолював робочу групу Верховної Ради України для випрацювання першого проекту Закону України про пресу та інші
засоби масової інформації, ухваленого улітку 1990 року. Мій авторитет настільки стрімко зростав серед загалу журналістів України,
що стало очевидним обрання мене на голову Спілки журналістів
України. Я мав висуватися кандидатом у депутати Верховної Ради
України від СЖУ по виборчому округу в Києві, що його звільнив то-
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дішній лідер українських комуністів Володимир Івашко, якого М.
Горбачов забрав у Москву…
Усе це, природно, не входило у плани номенклатури. Відтак було зроблено все, щоб мене не було навіть висунуто кандидатом у
народні депутати, обрано на голову Спілки журналістів України.
Скориставшись моєю півторамісячною відсутністю (я читав лекції
в університетах США), номенклатура по суті здійснила переворот
в очолюваній мною організації й почала активну кампанію для дискредитації мене: у компартійній пресі з’явилася низка матеріалів,
у яких на мене було вилито ушати бруду. Мене було попереджено,
що вони виживуть мене і з університету…
Мене не виганяли з університету, а вимагали піти “за власним
бажанням”. Я упирався як міг. Але мої друзі буквально ублагали
ліпше піти, щоб не довелося ризикувати життям…
Якби я знав, що буквально через два місяці той молох рухне й
постане незалежна Україна, у мене стачило б мужності вистояти.
…Втім, ішов я з університету не на вулицю. На той час я вже
мав започатковане діло. Справа в тому, що під час мого перебування в США я знайшов партнерів, які зацікавилися створенням
українсько-американського спільного підприємства. Умова моїх
партнерів була така: якщо не пощастить розбудувати це під егідою
Спілки журналістів, мусить постати приватне підприємство. Отже,
на час увільнення з університету формально я був власником малого підприємства “Редакція Українського ділового журналу ‘Ноосфера’”.
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Починав я буквально з нічого.
А через півроку із США прийшли
два комп’ютери. Банк “Україна”
надав позичку для закупівлі копіювальної техніки. Ще трохи пізніше міністр охорони навколишнього природного середовища
України Юрій Щербак через якраз створений Екологічний фонд
України надав відчутну допомогу папером. Окрім видавничої
справи, я почав надавати інформаційні та консультаційні послуги зарубіжним бізнесам, що
буквально посунули в Україну. А
ще через якийсь час я вже мав у
своєму розпорядженні друкарню
однієї з найбільших кооперативних установ. Моє видавничодрукарське підприємство розширювало коло замовників, серед
яких були Спілка юристів України, київські політики, науковці,
поети… Я почав взаємовигідну
співпрацю з Міністерством агро-
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промислового комплексу (одержав замовлення на видання галузевих державних стандартів із сільського будівництва), з Українським Вільним Університетом у Мюнхені (було видано книжку
професора Миколи Чубатого з історії українського права, попит на
яку виявився настільки високим,
що ми не змогли його задоволити), з Конґресом Українських Націоналістів (було видано документальну книжку про геноцид, що
його якраз здійснювала Росія в
Чечні)…

Якраз рід час роботи над
останнім замовленням навесні
1995 року я й приїхав до США
вгості і мав намір пробути тут
півроку. Маючи бізнесову візу, шукав потенційних партнерів для
розширення мого діла в Києві. Планував активно працювати і там,
і тут.
Не так сталося, як гадалося. Енерґійний та ініціативний чоловік
(мій колишній студент і колега), на якого я залишив своє діло в Ки-
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єві, зумів протриматися менше як півроку: мої корумповані київські партнери, з якими я мав договір про спільну діяльність і які зі
мною не могли не рахуватися (я допоміг їм виграти в арбітражному суді позов до уряду України), чомусь вирішили, що я поїхав
назовсім, і буквально з’їли мого ставленика, а разом з ним і мою
долю в ділі.
Отже, мені не було жодного сенсу повертатися на руїни того,
що ціною неймовірних зусиль я розбудовував упродовж п’яти років. Я вже не зміг би підняти своє діло з руїни. Треба було б починати усе спочатку…
Ліпше вже, думаю собі, починати все тут, заробити достатньо
для інвестування в діло на Батьківщині, а тоді вже чи то піднімати
з руїн старе діло, чи то починати нове.
М. Ф.: Кого ви залишили дома? Розкажіть про рід, дитин-ство,
навчання…
В. І.: У Києві в моїй хаті живуть мої діти від попереднього шлюбу.
Старша дочка Ольга щойно цього року з відзнакою закінчила Київський університет і стала магістром журналістики. На жаль, їй бракує сміливості й рішучості прийняти мою пропозицію на ділову
співпрацю зі мною, з моїми початими тут бізнесами, з МАГУ. Молодша дочка Леся закінчує середню школу…
У глухому селі на Сумщині живе моя мати, Антоніна Федорівна,
якій оце виповнилося 77 років. Сестра Олена, яка щойно відсвяткувала своє 50-річчя, а в неї троє дітей і вже навіть двійко онуків…
Мати літує в своїй хаті на хуторі, де я виростав, а зимувати пере-
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бирається до моєї сестри в село, де я із золотою медаллю закінчив середню школу… У цій же школі закінчив свою понад сорокарічну вчительську кар’єру мій
батько Григорій Васильович,
який помер 1993 року.
Я не роблю секрету з того,
що мій батько по суті не був
палким українським патріотом, хоча не можна сказати,
що він вірою і правдою служив радянській владі, незважаючи навіть на те, що двічі
робив спробу вступити в
КПРС, і йому двічі було відмовлено в прийомі в партію (за перебування на окупованій території, за одруження з онукою куркуля,
яка, до того ж, побувала на примусових роботах у Німеччині)…
Але батько зробив усе для того, щоб я здобув ліпшу освіту, ніж
мав він сам (він закінчив два педагогічних інститути).
Більший вплив на формування моєї особистості справив мій
дід по матері, якого всі — навідміну від будь-кого з інших його ровесників — шанобливо називали “Федір Павлович”. Мавши лише
церковно-парафіяльну освіту, дід був навдивовижу мудрий та
інтеліґентний від природи. Він міг годинами говорити з найосвіченішими й високопоставленими особами. Дід мій був справжнім
українським патріотом і, як тепер би сказали, ревним прихиль-
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ником української незалежності, приватної власності та вільної
економіки. Мій батько з його двома інститутами помітно програвав
дідові, й це спричинилося до того, що він аж надто ревнував мене
до діда. Через це його стосунки з дідом були дуже нестійкими, та й
стосунки зі мною у батька не складалися.
Вищу освіту я здобував у Московському державному університеті, який тоді очолював безпартійний академік Іван Петровський і
який відомий був у тоталітарній системі як університет відьнодумства. Якби я тоді навчався в Києві, то за моє українофільство, за
мої контакти з дисидентами, за листування з сестрою Лесі Українки Ізидорою Косач-Борисовою й таке інше мені не минути було б
не тільки виключення з університету, а й чогось суворішого. Під
час навчання в університеті я вторував дорогу до спецфондів бібліотек, до архівів, що дало мені колосальну самоосвіту, паралельну освіті офіційній. Кожне студентське літо я проводив у Києві,
працюючи в редакції газети “Літературна Україна”, що стала для
мене другим університетом. Я справді пройшов там унікальний вишкіл.
Звичайно, Москва хотіла, щоб я працював на благо Росії. Але
добрі люди, ризикуючи власною кар’єрою, допомогли мені приїхати на роботу до Києва. Оскільки на моє місце в редакції “Літературної України" Олесь Гончар як голова Спілки письменників призначив Валерія Марченка (через кілька років він став дисидентом, а
потім потрапив у радянські буцигарні), я мусив шукати собі іншу
роботу. Трохи працював у редакції газети “Радянська Україна”, ку-
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ди мене влаштував Юрій Заруба — колишній редактор цієї газети,
увільнений з посади за те, що опублікував відомий акровірш, надісланий із діаспори (“На москалів, ляхів і юд точіть ножі і там і тут”,
— ось що він не догледів, підписуючи до друку начебто невинний
віршик).
Працював я і в редакції газети “Вечірній Київ”, яку редагував тоді дуже крутий, але надзвичайно порядний і справедливий чоловік
на ім’я Іван Семенець. Хоч його ми й називали позаочі “Іван Давилович” (він був Данилович), але дуже шанували його, бо він ніколи
не давав нас, його підлеглих, на поталу компартійним апаратникам, завше підставляючи власну широку спину.
Потім був рік роботи в Інституті мистецтвознавства, фольклору
та етнографії редактором відділу журналу “Народна творчість та
етнографія” (я, до речі, працював на посаді, яку перед тим обіймав відомий український дисидент Володимир Данилейко).
Як фахівця в галузі української культури та американознавця
(за таким фахом радянська влада підготувала мене як офіцера запасу), за підказкою одного з моїх друзів письменника Івана Білика,
мене було запрошено на посаду завідувача відділом новоствореної агломовної газети “News From Ukraine”. Так що я попрацював і там…
А вже звідси я перейшов на роботу до університету, де викладав цілу низку розроблених мною оригінальних навчальних курсів,
виконував обов’язки помічника ректора (а заодно й голови Верховної Ради УРСР, бо ректор обіймав і цю посаду), заступника
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декана з наукової роботи, ученого секретаря різноманітних науково-методичних комісій…
Мої безпартійність, безкомпромісність, незалежність мислення
спричинювалися до того, що мені гальмували або й руйнували
кар’єру. Мені пощастило захистити лише четверту (!) з написаних
мною дисертацій.
З одного боку, вони не могли обходитися без моїх знань, ідей,
досвіду, а з другого — робили все для того, щоб не дати мені ходу.
Ви знаєте, я був невиїзним аж до 1990 року! Вважалося недоцільним відпустити мене у відрядження до Західної Німеччини 1983
року, куди мене було запрошено на симпозіум. Мене було просто
викреслено із списка осіб на відрядження до Чехословаччини
1987 року…
Боялися, що залишуся за кордоном? Я міг залишитися в США
восени 1990 року, тим більше що мене тут навіть підштовхували,
провокували до цього. Але я повернувся, бо усвідомлював необхідність бути там, де вже народжувалася незалежність України.
<…>
1–2 вересня 1999 р.
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Українські журналісти в США
повинні сприяти незалежним
засобам масової інформації
в Україні
Я не був учасником зібрання українських журналістів у посольстві України у Вашинґтоні й довідався про нього телефоном від
редактора відомої в США україномовної газети, який також не був
удостоєний запрошення. З перебігом зустрічі довелося ознайомитися за звітом Валентина Лабунського “Україномовні журналісти
Сполучених Штатів, єднайтеся!” (див.: Міст, 2004, №15, 22 квітня). Я зробив для себе висновок, що не так уже багато і втратив.
Як випливає із згаданої публікації, учасники зустрічі найбільшою мірою були занепокоєні ідеєю орґанізаційного об’єднання україномовних журналістів, що проживають у США. І обговорювалося це, як видно, з ентузіазмом. Тільки одна особа (редактор газети “Свобода” Ірина Яросевич) відверто висловила думку про недоцільність такого об’єднання.
Напевно, сама ідея виникла на зібранні спонтанно, і напевно
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не було серед присутніх людини, яка піднялася б і сказала, що
годі винаходити велосипед.
Справа в тому, що таке професійне об’єднання… уже існує десятки років, і це – Спілка Українських Журналістів Америки (скорочено – СУЖА). Свого часу мені як голові Київської орґанізації Спілки журналістів України доводилося неодноразово спілкуватися з
людиною, яка довгі роки очолювала цю орґанізацію, і ім’я цієї людини досить знане в україномовній Америці: Ольга Кузьмович.
Отже, можна було б говорити про відродження чи активізацію
діяльності згаданої Спілки, якщо в середовищі україномовних журналістів в Америці є багато охочих прилучитися до цього коша.
Мені не відомо, чи Ірина Яросевич належала до згаданої Спілки, але вона напевно бодай чула про її існування. Схоже, що свідомо чи підсвідомо пані Яросевич не стала обґрунтовувати своє
негативне ставлення до ідеї своїх колеґ із «четвертої хвилі».
Спробуймо розібратися, чому порушення питання про створення нової орґанізації україномовних журналістів чи реабілітація
діяльності старої структури виглядає елементарною дурницею.
СУЖА була (чи ще й є?) останнім рудиментом професійних
об’єднань, від яких журналісти США відмовилися десятки років тому. Як колись мені пояснювали американські журналісти в Детройті, наші американські колеґи не потребують захисту – їх захищає
його величність Закон. Ось чому американські журналісти українського походження ніколи не ввійдуть до структури, в якій немає
соціальної потреби. Справді, заради чого їм об’єднуватися?
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Україномовним журналістам, що належать до “четвертої хвилі”
(як ті ж В. Лабунський, С. Слюзаp чи А. Гороховський), звичайно,
ніхто не може заборонити об’єднатися й навіть зареєструвати в
США щось на кшталт СУЖА. Але знову ж – заради чого? Таке об’єднання буде не більше, як клуб за інтересами, в якому можна
збиратися й так, без офіційного об’єднання й реєстрації. Ні проблем працевлаштування, ні проблем соціального захисту така орґанізація на теренах США вирішувати не зможе.
А спроба об’єднати в одну орґанізацію американских журналістів українського походження, які пишуть українською мовою, з
одного боку, й українських журналістів, які живуть і працюють у
США, взагалі неможливо з однієї простої причини. Хочемо ми того
чи не хочемо, професія журналіста – якщо навіть не брати до уваги її ідеолоґічне чи політичне (політолоґічне) підґрунтя – за своїм
визначенням є суспільно орієнтованою і нерозривна з громадянською позицією її носія.
Свого часу я виношував ідею створення cвітової орґанізації українських журналістів (про це широко писалося в професійній періодиці кінця 80-х – початку 90-х років), але з часом відмовився від
реалізації такої ідеї, хоча й був причетний до діяльності Світового
конґресу українських юристів. Для правників, які займаються адвокатською практикою, не існує перешкод для об’єднання за фаховими інтересами. А от для суддів такі проблеми вже виникають.
Не вірите? Поговоріть із Богданом Футеєм – чи не найвідомішим
американським правником українського походження. Він опосе-
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редковано відповість і на запитання, чому український журналіст,
що живе і працює в США, не може об’єднатися в одну орґанізацію
з американським журналістом українського походження.
Справа в тому, що ми роз’єднані... Україною. Нас розділяють
громадянські права і обов’язки. І цей розділ пройшов між колишніми викладачем і студентом, і навіть через деякі україномовні
журналістські подружжя.
Ірина Яросевич і її україномовні колеги, що народилися й виросли в США, свідомі того, що вони як громадяни своєї країни
мусять чесно виконувати свої громадянські обов’язки. На жаль,
цього ще не усвідомили ті українські журналісти з “четвертої хвилі”, які зробили свідомий вибір, прийнявши американське громадянство, й дали клятву вірності своїй новій “батьківщині”.
Журналісти – громадяни України, які постійно проживають і
працюють у США, мають свої громадянські обов’язки, і їм інакше
болять проблеми Батьківщини, ніж їхнім колегам із паспортами
громадян США. А на двох стільцях водночас, як декому хочеться,
у журналістиці сидіти не можна. Ясна річ, якщо журналіст свідомо
не йде шляхом другої найдревнішої...
Степан Слюзар поскаржився Валентинові Лабунському, що
ним було знехтувано як потенційним кандидатом на редактора газети “Свобода”. Незважаючи на його заслуги перед журналістикою України. А пояснення тут просте: “Свобода” є суто американською україномовною газетою, і громадянин України ніколи не стане її редактором.
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Згадайте сумний досвід газети “Українські вісті”. Свого часу на
редактора її було виписано з Києва талановитого журналіста Сергія Козака, який зумів оживити й модернізувати газету. Невдовзі
газета припинила існування з щонайбанальнішої причини – пересохло джерело фінансування. Отже, україномовна американська
газета скоріше припинить існування, аніж віддасться в руки журналіста з України.
Валентин Лабунський щиро переймається ідеєю налагодження видання україномовної газети в США, посилаючись на досвід
розгалуженої російськомовної преси одного лише Нью-Йорка й покладаючи надії на рекламу як джерело її фінансування.
На жаль, мій колишній студент і колеґа не враховує нюансу –
зусиль суто українських бізнесів, на жаль, замало для утримання
бодай однієї пристойної газети. Кому-кому, а йому має бути добре
відомо, що тижневик “Міст” навряд чи й виходив би без фінансової підтримки однойменної корпорації. “Закордонна газета” тримається виключно завдяки підтримці кредитівок та етнузіазмові її
редактора й видавця.
Як відомо, найбільшою російськомовною газетою в США “Новое Русское Слово”, що виходить у тому ж Нью-Йорку, віднедавна
володіє бізнесмен з України Вадим Рабинович. Але чи узявся б він
фінансувати бодай одно україномовне видання в США? Пан Лабунський може при нагоді поцікавитися у медіа магната особисто.
Нинішньому президентові України Леонідові Кучмі, до речі, це
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було б на руку – Вадим Рабинович належить до його оточення.
Але чи по дорозі з цим панством справжнім патріотам України?
Як на мене, тут, у США, цілком досить таких видань, як “Міст”
та “Закордонна газета”. Підтримуймо їх, дбаймо про те, щоб вони
товщали й ставали доступнішими якомога більшій кількості читачів, а також щоб на їхніх сторінках появлялося більше імен
журналістів з активною громадянською позицією.
Більшою ж мірою голови українських журналістів, що живуть і
працюють у США, мусять боліти за незалежні засоби масової інформації в Україні. Туди мають бути спрямовані устремління кожного з нас, хто свідомий свого громадянського обов’язку перед Україною.
Хочете, панове колеґи, відзначитися? Прилучайтеся до реалізації проекту підтримки незалежних засобів масової інформації в
Україні “Четверта влада”, над яким Міжнародна Асоціація Громадян України працює ось уже сім років поспіль.
4 травня 2004 р.
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Ідея міжнародного українського
медіапроекту
Як можна зрозуміти із поданого нижче тексту, цей документ
формувався упродовж багатьох років і зазнавав змін з перебігом
часу. Спроби реалізувати проект як громадський (тобто не комерційний) у такому вигляді, як він замислювався, поки що не
увінчуються успіхом. Хочеться сподіватися, що рано чи пізно ми
прийдемо до його реалізації саме як громадського, а не комерційного проекту. Першим реальним кроком до цього може бути
звичайний анотований інтернет-каталог існуючих в Україні й за
її межами українських засобів масової інформації, що перетворить цей проект на потужний інформаційний ресурс світового
українства. Саме в цьому плані й хотілося б розгорнути
дискусію.
Ідея цього проекту випрацьовувалася з кінця 90-х років мину-
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лого століття й не була реалізована свого часу з цілком об’єктивних причин. Власне сама ідея цього медіапроекту (правда, у
вигляді міжнародної багатомовної газети) обговорювалася за
участю автора ще наприкінці 80-х – на початку 90-х років. Оскільки
за час, що минув, у світовій мережі ніхто інший так і не спромігся
зайняти визначену нами нішу, ми маємо змогу повернутися до
реалізації давньої ідей з урахуванням помилок, допущених на
початку.
Хотілося б сподіватися, що цього разу цей проект почне
реалізуватися й здобуде належне поцінування серед відвідувачів і
користувачів.
Головним завданням проекту є створення міжнародного українського інформаційного ресурсу, здатного налагодити відстежування й консолідацію поточної інформації про Україну й зробити
її доступною для користувачів.
Цей проект являтиме собою конгломерат автономних веб-сайтів, зав’язаних на єдиний головний сайт, які структурно представлятимуть відповідні рівні відстежуваного й відтворюваного об’єкт.
Головний сайт
Робочою мовою сайту UkrainaInternational.Net буде англійська
мова.Окремі публікації будуть дублюватися українською та російською мовами.
Редакція головного сайту забезпечує пряме виведення на відповідні сторінки головного сайту лінків сайтів другого, третього й
четвертого рівнів.
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Головна редакційна колегія проекту утворюється у складі головних редакторів сайтів другого рівня. Рішення й рекомендації
головної редакційної колегії обов'язкові для редакцій сайтів усіх
рівнів.
Розпорядники відповідних сайтів несуть персональну відповідальність за достовірність і акуратність матеріалів, опублікованих
на підпорядкованих їм сайтах. Порушники контрактів, міжнародних
норм журналістської етики та ін. позбавляються права участі в
проекті негайно.
Сайти другого рівня:
Підпроект “Четверта влада”/Національний сайт України
Україна і Росія
Україна і Європа
Україна і Північна Америка
Україна і Південна Америка
Україна і Австралія
Україна і Азія
Україна і Африка
Робочими мовами сайтів будуть англійська та мови відповідного регіону.
Редакції сайтів другого рівня забезпечують пряме виведення
на відповідні сторінки своїх сайтів лінків головного, інших сайтів
другого рівня, а також сайтів третього й четвертого рівнів.
Редакційні колегії сайтів другого рівня утворюватимуться у
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складі головних редакторів сайтів третього рівня.
Редакційну колегію очолюватиме головний редактор сайту
цього рівня за посадою, який водночас буде й регіональним директором проекту з правами віце-президента компанії.
Рішення й рекомендації редакційної колегії другого рівня обов’язкові для редакцій сайтів третього й четвертого рівнів.
Редактори сайтів цього рівня пропонують кращі матеріали
своїх сайтів для розміщення на сайті вищого рівня.
Редактори сайтів вищого ухвалюють остаточне рішення про
доцільність публікації на сайті цього рівня матеріалів, запропонованих редакціями сайтів нижчого рівня.
Розпорядники відповідних сайтів несуть персональну відповідальність за достовірність і акуратність матеріалів, опублікованих
на підпорядкованих їм сайтах.
Порушники контрактів й міжнародних норм журналістської
етики негайно позбавлятимуться права участі в проекті.
Сайти третього рівня:
Підпроект “Четверта влада”/Області й великі меґаполіси України
Україна і регіони Росії
Україна і окремі країни Європи
Україна і США та Канада
Україна і окремі країни Південної Америки
Україна і окремі регіони Австралії
Україна і окремі країни Азії
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Україна і окремі країни Африки
Робочими мовами сайтів буде англійська та мови відповідних
країн.
Редакції сайтів третього рівня забезпечуватимуть пряме виведення на відповідні сторінки своїх сайтів лінків головного, сайтів
другого рівня, а також сайтів четвертого рівня.
Редакційні колегії сайтів третього рівня утворюватимуться у
складі головних редакторів сайтів четвертого рівня.
Редакційну колегію очолюватиме головний редактор сайту
цього рівня за посадою, який водночас буде й регіональним директором проекту.
Рішення й рекомендації редакційної колегії третього рівня обов’язкові для редакцій сайтів четвертого рівня.
Редактори сайтів цього рівня пропонуватимуть кращі матеріали своїх сайтів для розміщення на сайті вищого рівня.
Редактори сайтів вищого ухвалватимуть остаточне рішення
про доцільність публікації на сайті цього рівня матеріалів, запропонованих редакціями сайтів нижчого рівня.
Розпорядники відповідних сайтів нестимуть персональну відповідальність за достовірність і акуратність матеріалів, опублікованих на підпорядкованих їм сайтах.
Порушники контрактів й міжнародних норм журналістської
етики негайно позбавлятимуться права участі в проекті.
Сайти четвертого рівня:
Підпроект “Четверта влада”/Райони й середні міста Ук-
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раїни
Україна і окремі регіони й мегаполіси країн світу
Робочими мовами сайтів буде українська та мова відповідного
регіону.
Редакції сайтів четвертого рівня забезпечуватимуть пряме виведення на відповідні сторінки своїх сайтів лінків головного сайту
та сайтів другого, третього й інших сайтів четвертого рівня.
Редакційну колегію очолюватиме головний редактор сайту
цього рівня за посадою.
Редакційні колегії сайтів четвертого рівня утворюватимуться у
разі необхідності у складі редакторів і найактивніших авторів цих
сайтів.
Редактори сайтів цього рівня пропонуватимуть кращі матеріали своїх сайтів для розміщення на сайті вищого рівня.
Розпорядники відповідних сайтів несуть персональну відповідальність за достовірність і акуратність матеріалів, опублікованих на підпорядкованих їм сайтах.
Порушники контрактів й міжнародних норм журналістської етики негайно позбавлятимуться права участі в проекті.
Головним завданням цього проекту є створення міжнародного
українського мідіапроекту, головною робочою мовою якого ми визначили англійську мову як мову міжнародного визнання.
11 квітня 2011 р.
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Акція на захист чи… провокація?
Студент із України Олексій Кузьменко, який зараз перебуває на
стажуванні в “Голосі Америки”, узявся зініціювати акцію на захист
прав журналістів та на підтримку свободи преси в Україні у формі
протесту (?!) біля Білого Дому.
Схоже, молодому українському журналістові невтямки, що уряд
і громадськість США добре поінформовані про ситуацію в цій галузі в сучасній Україні. Адже саме організації, базовані в США, ще
торік першими заговорили про утиски свободи слова й переслідування журналістів в Україні, апелюючи до Януковича і його команди на рівні політики влади. Саме американська установа Freedom House найприскіпливіше відстежує все, що відбувається в Україні, а в заявах Державного департаменту з цих питань Україна й
українські ЗМІ фігурують навіть частіше, ніж ЗМІ інших країн.
Ініційована О. Кузьменком та “групою українських і міжнародних студентів” акція, можливо мала б сенс і була б доречною, тиждень тому, коли у Вашингтоні проводилися міжнародні заходи з
нагоди Міжнародного дня преси, і там питання захисту журналістів
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та свободи слова обговорювалися як першочергові. Були там учасники і з України (С. Лещенко, М. Найєм та ін.). Отже, ініціатори
нинішнього заходу явно проспали.
Цікаво, що О. Кузьменко та “група українських і міжнародних
студентів” хочуть своєю акцією привернути увагу властей США до
переліку ворогів преси, два тижні тому опублікованого НСЖУ. Ініціатори свідомі того, що той перелік складається переважно із чиновників районного масштабу, але вони не розуміють того, що наведені НСЖУ факти не є показовими навіть на загальноукраїнському рівні: там не простежується навіть тенденція, але аж випирає невігластво й повний ідіотизм окремих чиновників.
Чи є необхідність привертати увагу американського уряду до
поведінки окремих українських ідіотів на місцях?
Безумовно, питання прав журналістів та свободи слова в Україні були й залишаються актуальними, але вирішення їх залежить
не тільки від політики чинної влади, а й від самих журналістів.
Вони мали й мають усі можливості для створення справді незалежних ЗМІ, але за 20 років так і не скористалися цими можливостями, киваючи то на Кравчука, то на Кучму, то на Ющенка, то тепер на Януковича.
Відстоювати свої права на свободу слова можуть лише люди
вільні й незалежні у своїх думках і переконаннях. Яким чином це
можна й треба зробити, давайте подискутуємо, почавши від українського законодавства про свободу слова та ЗМІ й кінчаючи окремими “героями” місцевого масштабу. Цьому можуть прислужи-
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тися, зокрема, й проекти “Четверта влада” — та “Міжнародний
інтернетний мідіа-проект ‘Україна’”. Обидва проекти не є підвладними ні В. Януковичу та його команді, ані місцевим князькам від
будь-якої політичної партії з тоталітарними замашками.
12 травня 2011 р.
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В’ячеслав Чорновіл як
журналіст і публіцист
Журналіст Юрій Луканов назвав В. Чорновола “класним
публіцистом”. Відтак мені видається доречним почати тут обговорення теми “В’ячеслав Чорновіл
як журналіст і публіцист”.
Було б добре, якби хтось зголосився підготувати більшменш ґрунтовний огляд журналістської й публіцистичної творчості нашого героя й подати
свої спостереження та висновки
щодо майстерності й новаторства В. Чорновола як журналіста й публіциста.
Мені й самому цікаво було б
підготувати таке дослідження,
але, на жаль, я не маю у своєму
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розпорядженні зібрання творів В. Чорновола (із запланованого
десятитомника, наскільки мені відомо, вже вийшло сім томів), а ті
окремі видання (переважно зарубіжні), які є на моїх книжкових полицях, не дають повного уявлення про його журналістську та публіцистичну спадщину.
Враження від опублікованого й висловленого Чорноволом, які
збереглися в моїй пам’яті, навіть після повторного перегляду публікацій, які виявилися в мене під рукою, підштовхують мене до
висновку, який значно розходиться з оцінкою мого колишнього
студента.
Як на мене, назагал В. Чорновіл був пересічним журналістом
та публіцистом. В усякому разі він поступається непомірно сильнішому талантові Євгена Сверстюка. Особливо це помітно за публікаціями в тих періодичних виданнях (і в першу чергу – в редагованому Чорноволом “Українському віснику”), де твори обох цих авторів сусідують. (Було б цікаво розглянути журналістську й публіцистичну творчість Чорновола в контексті творчості журналістів та
публіцистів його покоління, і в першу чергу – його соратників з дисидентського руху.)
Чим, безумовно, вирізняється В. Чорновіл з-поміж своїх колег –
журналістів та публіцистів — та соратників, так це тематикою, проблематикою своїх творів. І тематика ця стосується поточного життя українського дисидентського руху, гострої критики радянського
тоталітарного режиму та комуністичної ідеології.
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Від часу проголошення
незалежності України з названої вище проблематики
цілком логічно випадає (хоч і
не зникає зовсім) дисидентський рух (що цілком логічно), але критика тоталітаризму й комуністичної ідеології
тільки посилюється (незважаючи на те, що Радянський
Союз уже розпався) — хай
ця критика й стосується уже
тільки того, що незалежна Україна успадкувала від СРСР.
Наголошуючи на цьому, я
хочу сказати, що критична журналістика й публіцистика продовжувала переважати у творчості В. Чорновола, і саме це й
примушує мене стримано оцінювати журналістський та публіцистичний талант нашого героя. Я нічого поганого в цьому не бачу, тим більше що я й сам завжди надавав і надаю перевагу критицизмові над позитивізмом. Але те, що дозволено мені як людині,
яка свідомо відмовилася від політичних амбі-цій й часом вдається
до “ефекту півня” (прокукурікав, а там хоч і не розвидняйся), не
дозволено таким, як Чорновіл, який вторував собі дорогу у велику
політику і амбіції якого сягнули висот національного лідерства.
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Лідерові демократичного Руху, двічі претендентові на президентську булаву в публіцистичних статтях і ораторських виступах
(власне журналістика на в цей період життя і діяльності В. Чорновола відійшла на задній план) дуже бракувало позитивного
начала, будівничості (у тому значенні, яке в російські мові означене гарним словом – “созидательность”).
Чому я звертаю вашу увагу якраз на цей нюанс? А тому, що людина, яка взялася очолити будівництво нової, незалежної Української Держави, за визначенням, повинна згуртовувати будівничих,
наснажувати їх на позитивні, творчі (“созидательные”) дії й у такий
спосіб згуртовувати їх навколо себе й вести за собою у майбуття.
Мені здається навіть, що саме це є “ахіллесовою п”ятою”, вразливим місцем в особистості В. Чорновола й значною мірою навіть
переважає брак організаторських здібностей, про які вже говорилося в нашій дискусії.
Справді-бо, здатність сильно концептуально мислити могла б
замістити брак організаторського таланту, бо потужна концептуально сформульована ідея привернула б до себе людей, обдарованих організаторськими здібностями, які й виконали місію втілення плану в життя.
Схоже, що талант В. Чорновола не спромігся витворити такий
концептуально потужний ідеологічний продукт, і це спричинилося
до одного програшу (Кравчукові), потім до другого (Кучмі), а втретє
вже не було сенсу навіть випробовувати свою долю – можливий
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програш був очевидним, і тому простіше було навіть не виходити
на дистанцію, виставивши замість себе “технічного кандидата”.
Якщо ви вважаєте, що я помиляюся в своїй оцінці (як я сказав,
це – скорше враження, ніж результат грунтовного критичного аналізу), будь ласка, назвіть мені бодай одну солідну статтю В. Чорновола, в якій він виклав чітку, просто сформульовану (адресовану масовому читачеві – пересічному громадянинові України), добре продуману, життєдайну, реалістичну й запальну концепцію розбудови незалежної України, яку можна було б встілювати в життя
через роки й роки після відходу автора у кращий світ.
Тарас Шевченко залишив нам “Заповіт”, який залишається для
нас дороговказом і через 160 років після його написання. Якщо
“класний публіцист” В. Чорновіл залишив після себе стат-тю такої
сили, що ми беззастережно можемо назвати його Заповітом і концепцією його баченням майбутнього України, було б дуже добре
викласти її для ознайомлення й детального обговорення.
11 липня 2011 р.
З коментарів:
Марина Козловська:
треба погодитись, що він своїм життям запалив так свідомість
украінців, навіть тих, що нічого публіцистичного не читають, і впевнені — щось було надзвичайне, написане чи на папері — чи в небі
— чи в серцях... згадка про це їх примушує інколи перетрушувати
мотлох своїх знань. Але пошукати такі статті треба!
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Лесь Герасимчук:
А в повоєнній Україні ніколи так і не витворилося ні членороздільної, оригінальної філософії чи концепції національного відродження. На відміну, скажімо, від Польщі або Чехослваччини. Все
було на рівні документальних фактів, принагідних рефлексій або
повторень чиїхось думок. Рівень освіти багатьох осіб також залишав бажати кращого... Але то вже радше соціологія і психологія
українських рухів.
Володимир Іваненко:
…Більше того, коли нам, як сніг на голову, впала Незалежність, в Україні так і не знайшлося жодного тямущого політичного
діяча, який спроможний був би запропонувати більш-менш осмислену програму розбудови незалежної України.
У журналі “Критика” полюбляють посилатися на роль журналу
“Культура”, але цей журнал справді відіграв колосальну роль по
відношенню до Польщі та Чехословаччини, але не по відношенню
до України.
Перечитуючи зараз випуски “Українського вісника” та інших видань, звертаю увагу на те, що українське дисидентство документувало. Воно було буквально зациклене на своєму побуті та своїх
“взаєминах” із компартійною владою та спецслужбами, але зовсім
(sic!) не дивилося в майбутнє — навіть не обговорювало ні національної ідеї, ні державного розвитку України після здобуття незалежності. Якщо не на рівні концептуальних програм, то бодай на
рівні маніфестів.
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Ключовим питанням переважної більшості дисидентських публікацій упродовж десятиліть були права людини. Інакше кажучи, у
них навіть і думки не було про можливу незалежність України й
про потребу мислити відповідними категоріями.
Очевидно, що і вони, і зарубіжні рухи та організації, що їх підтримували, були упевнені в довічному існуванні СРСР, і тому питання про розпад останнього та повстання незалежних держав на
його теренах навіть не стояло.
Отже, наші дисиденти, і В. Чорновіл в їх числі, просто не спроможні були мислити категоріями відповідного рівня. Щоб критикувати й розхитувати тоталітарний режим, таланту й сміливості їм
вистачало, а от творити натомість щось нове...
Брак знань, досвіду, ідеї, концепції, зрештою, й спричинився
до того, що так звана “Народна рада” не змогла протистояти “Групі 339" у Верховній Раді України на час проголошення незалежності, незважаючи на те, що вона мала 25% голосів у парламенті й
підтримку більшості населення України, яке на референдумі проголосувало за незалежність.
Небажання вчитися й набувати необхідного досвіду по ходу
подій цілком логічно призвело до того, що з часом 25% голосів було не примножено, а розтрачено до рівня маргінесу.
Ще на початках незалежності, відвідуючи зібрання "Народної
ради", я звернув увагу на мітингово-базарний характер обговорень
тих чи інших питань. Пробував поговорити на цю тему з І. Юхновським (лідером НР), В. Чорноволом, І. Драчем, Д. Павличком та ін-
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шими. Усі вони ухилися навіть від обговорення, відмахуючись,
мовляв, що від них (членів НР) візьмеш. Лише П. Мовчан, пригадую, почав морозити мені на виправдання щось на кшталт того,
що їх "так мало"...
Нардепам, схоже, тоді було невтямки, що, за даними наукових
досліджень, опозиції досить мати лише 3% голосів у парламенті,
щоб працювати досить ефективно. Невтямки їм і тепер.
Перемагають, однак, не кількістю, а умінням, помноженим на
знання.
Олена Мельникова:
…якщо перечитуєте “Український вісник”, особливо другий
період видання у 80 рр. минулого сторіччя, то важко не помітити
матеріали на тему про незалежність України, зокрема, національну культуру, мову, літературу, політику…
Володимир Іваненко:
Так-то воно так, але рівень тих матеріалів залишає бажати
кращого. Навіть В. Стус та Є. Сверстюк представлені там не кращими своїми творами. А Олесь Гончар там взагалі недоречний —
знайшли “дисидента”...
Іван Притик:
На рівень матеріалів "Українського вісника" вплинули умови
виходу журналу. Перш за все, переслідування з боку радянської
влади, відсутність належного технічного забезпечення, брак кваліфікованих, та взагалі готових до праці над виданням журналу
людей, брак коштів. Досить багато часу доводилося Чорноволу
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витрачати на поборення дискримінаційної кампанії влади, що
велася у провладних ЗМІ. Крім того, Чорновіл був активних учасником і організатором різних суспільно-політичних, культурних та
інших заходів. Виходячи з того, потерпав рівень "Українського вісника”. Тим не менше, значення і вплив журналу був досить серйозний. Це був перший український позацензурний журнал другої
половини 1980-х рр. Під його впливом почали виникати інші
позацензурні видання в різних містах України. Тож критикуючи
його, необхідно враховувати всі складові.
Володимир Іваненко:
От любить цей молодик теоретизувати, не маючи, однак, достатньої історико-теоретичної підготовки!
Будь-які переслідування, відсутність чи брак чогось ніколи
(sic!) не були засадничими причинами категорії якості. Скорше
навпаки: найвищі досягнення людства, як правило, були результатами спротиву, браку чогось та й узагалі незвичайних ситуацій.
Звичайно, “Український вісник” справив “серйозний вплив” на
певну частину українського суспільства. Говорити ж про його загальноукраїнське значення — явне перебільшення. Якби цей журнал фахово рівнявся до польської “Культури” чи бодай до російського “Континента”, а вплив його був таким, як уявляє собі мій пристрасний опонент, ми напевно жили б на сьогодні в іншому суспільно-політичному й культурному вимірі (як живуть сьогодні та ж
Польща, Чехія та Словаччина) й дискутували б тут про зовсім інші
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речі.
У цій дискусії вже наголошувалося, що у В. Чорновола були всі
шанси для того, щоб стати українським Л. Валенсою або В. Ґавелом, але він не став ні тим, ні другим.
Чи був “Вісник” поштовхом до виникнення інших позацензурних видань в Україні? Навряд. Станом на середину 1990 р. в Україні виходило близько 200 позацензурних видань (список яких наприкінці 1990 р. я особисто передав у Бібліотеку Конгресу США), і
я певен, що більшість їхніх засновників та видавців навряд чи
були обізнані з “Українським вісником”.
Лесь Герасимчук:
Пан Іваненко має рацію, і однією з причин була виняткова закритість угруповань, а з іншого боку — учасники цих угруповань
надто розслаблятися в декотрих ситуаціях у присутності відвертих
стукачів чи радше стукачок. Хоч і напрочуд гарних. Вся інформація через пару хвилин ішла у кабінети на Володимирській або у
явочні номери в готелях Україна, Москва, Дніпро — залежно від
куратора.
Іван Притик:
Не буду тут опускатися до рівня манери спілкування пана Іваненка. Варто зауважити, що обізнаність останнього про життя і діяльність Чорновола є аж надто поверховими і тенденційними. Про
це свідчить хоча б абсолютно не достовірне приписування Чорноволу засудження у 1960-х рр. за зґвалтування, ствердження того,
що він був безпосереднім учасником президентських виборів у
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1994 р. тощо. Назвіть пане Іваненко скільки існувало на середину
1987 р. в Україні аналогічних до "Українського вісника" позацензурних видань. Посилатись на кількість видань 1990 р. для такого
фахового дослідники є неприпустимим, оскільки у той політично
швидкоплинний час, за три роки, з моменту початку перебудови в
Україні, багато що змінилося, як і з’явилося. Порівнювати “Український вісник" з польськими і російськими виданнями доцільно, але
з певними зауваженнями. Рівень репресій з боку комуністичної
влади, стан національної спільноти, там були кардинально іншими
ніж в Україні. Колись з приводу репресивних кампаній властей казали, що коли в Москві рубають палці, то в Україні рубають по
лікті. В цьому і полягало проблематичність поширення журналу,
однак він мав досить значне поширення як у друкованому вигляді
(його передруковували не пов'язані з редакцією люди, навіть продавали на “чорному ринку” за пристойні суми, як актуальне видання), так і окремі матеріали озвучували на радіо, зокрема радіо
“Свобода” тощо. За спогадами одного російськомовного слухача
таких передач, журнал не тільки змусив його думати українською,
але стати свідомим українцем. Як то кажуть, кожному своє. Кожне
питання необхідно розглядати комплексно і цілісно пане Іваненко,
а не виривати окремі фрагменти і робити саме на них наголос.
Будьте все ж дослідником професоре!!
Марина Козловська:
але біда наша дійсно — слабкість стратегічних планів. Від викривань до системних змін... Дуже хотілося б отримати доступ до
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того переліку видань, що п. Іваненко передав до Бібліотеки Конґресу!
Лесь Герасимчук:
А я б також іще років десять почекав із висновками, доки архіви
помалу не вилізуть на світ Божий і банда припинить блокувати цей
напрям досліджень. Надто багато ще людей на ключових постах,
які не зацікавлені у викритті правди. А вже після документального
з'ясовування всіх механізмів можна буде переходити до
механізмів часткових, як от обговорювані засоби аґітації.
Юрій Луканов:
Мені важко оцінити рівень вісника з точки зору створення філософії незалежної України. Коли я знайомився з цими матеріалами,
то не мислив такими категоріями. Але серед наших дисидентів були творці концепцій. Я пригадую Левка Лук’яненка. Він писав якісь
маніфести. До речі, ви таки маєте рацію: треба поцікавитися їхнім
рівнем, взявши за критерій підготовку концепції. Але можу зауважити, що навіть створення концепції не давало б гарантії, що
вона буде втілена в життя. Бо концепція конценпцією, а життя життям. Ми спостерігаємо наших політиків, котрі не тільки не здатні
висунути програму, вони просто не цікавляться цим.
Лесь Герасимчук:
Пане Луканов, пан Левко — видатна людина і героїчний борець
за Україну. Ніхто з цим не сперечається. Погодьмося, що без філософії держав не буває — чи спочатку, чи потім, а має з'явитися. У
нас так і не виробилося. І чим відрізняється концепція від філосо-
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фії, ми теж уявляємо собі. Це теорема, котру треба довести. На
жаль, більшість тогочасних концепцій лишилися романтичним спадком шістдесятих. Одним не дали це зробити, а інші, посадові генерали, і досі триндять невідь про що, нічого практично не зробивши. До речі, це розумів Світличний у довгих наших з ним розмовах про Кроче.
Юрій Луканов:
Може, спадок і романтичний, але як ви собі у 60-х уявляли б
реалістичну концепцію? Для реалістичних документів, котрі б мали практичне застосування, треба було б мати знання реалій майбутніх. А хто їх тоді міг знати? А із здобуттям незалежності програми розроблялися. Але НІХТО з керівників ними не цікавився. НІХТО. Всі глави держави, либонь, вважали, що вони все краще за
інших знають і розуміють
Володимир Іваненко:
Панове! Я не дорікав би шістдесятникам за те, чого вони не
робили чи не зробили в 60-ті роки.
Пам"ятаймо, що українське шістдесятництво було виключно
культурницьким, і воно за визначенням не могло піднятися до філософських узагальнень та випрацювання концепцій будь-якого
гатунку. Найкраща (чи радше — найвідоміша) праця шістдесятництва — “Інтернаціоналізм чи русифікація” І. Дзюби являє со-бою
прекрасний взірець критичного аналізу, але не подає ніяко-го
бачення розв"язання проблеми. Тим часом найпотужнішою фігурою серед шістдесятників був не І. Дзюба (він скорше був най-

✍

53

✍

слабшою фігурою, і це засвідчує його подальша доля), а Іван Світличний, який, за словами І. Драча, “засвітився сам від себе”.
Шістдесятникам треба дорікати за їхню діяльність чи безплідність кінця 80-х — початку 90-х років.
Біда в тому, що незважаючи на перейдені ними життєві дороги (судові процеси, тюрми, табори та інші форми переслідування)
шістдесятники так і не “подорослішали”, і — як наслідок — у 80-ті
— 90-ті роки, коли доля покликала їх до повної самореалізації, за
інерцією продовжували критикувати дійсність, загрузли в юнацькому романтизмі (якщо не сказати — у хлоп"яцтві) й не спромоглися дійти до так необхідного філософського рівня, до випрацювання бачення перспектив розвитку України як незалежної держави, а отже — й концепцій реалізації української незалежності.
Ні Л. Лук’яненко, ні В. Чорновіл, ні М. Горинь, ні будь-хто інший
(про І. Дзюбу годі навіть згадувати у зв"язку з цим) так і не спромоглися запропонувати свій варіант Української Національної Ідеї,
вираженої на одній-двох сторінках тексту, доступного й зрозумілого кожному пересічному громадянинові України.
Чого немає, того немає!
Через брак ідеології зазнали краху й будь-які спроби запропонувати економічні програми розвитку України (В. Черняк, В. Сікора, О. Савченко та ін. Де ці люди тепер?). А це спричинилося до
того, що в наших умовах виявився безсилим навіть батько
“японського дива” Богдан Гаврилишин, який так щиро прагнув (і
ще, здається, прагне) допомогти рідній країні вибитися в люди...
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Відтак незалежна Україна взяла собі за ідеологію такий собі
симбіоз тоталітарно-авторитарної гримучої суміші комуністів та
бандерівців, з одного боку, й дикого капіталізму кінця ХІХ — початку ХХ ст. — з другого.
Лесь Герасимчук:
Далеко не всі шістдесятники пройшли табори і т. д. Про тих,
що пройшли, і тих, що не пройшли, треба б іще уточнювати інформацію.
Коли ми стаємо на мову про ідеологію шістдесятництва, то я
ще не бачив докладного аналізу діяпорної літератури, зокрема польської. Передусім маю на оці календарі та “Наше слово” й “Культура”, які, крім історичного, подавали й чимало ідеологічного матеріалу. З ідеологічної сфери я б не викидав церковну. У цій галузі
якраз робилося дуже багато. Запільні видання покріплювали й настановляли українців у боротьбі за духовну самостійність. Передусім це стосується протестантських прямувань. Хотілося б окремо
звернути увагу на праці такого мораліста, як Сверстюк. Це такий
же авторитет, як Мень у Росії, хоча з авторством останнього там
не все просто.
Володимир Іваненко:
Польську та словацьку діаспорну літературу проаналізувати
не так і складно, якщо знайдеться охочий, — вона охоплювана.
Що ж стосується діаспорної літератури німецької, британської,
а тим більше — американської та канадської, — тут уже складніше: і авторів набагато більше, і обсяги... Це було б під силу цілому
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колективові.
Згоден із думкою не забувати церковну складову ідеологічної
сфери. Останнім часом мені довелося долучитися до опрацювання архіву та бібліотеки проф. Ігоря Губаржевського (архів переїзджає у Вінницю, а бібліотека — у Могилянку), який був не тільки
знаним філологом, але й церковним діячем, і я звернув увагу на
огром матеріалів, які справді потребують серйозних студій.
Окремої уваги заслуговує сприйняття діаспорою українського
дисидентства. Діаспора підтримувала дисидентів не тільки політично, морально, інформаційно, але й матеріально. Той же “Український вісник” тут було перевидано, либонь, більшими накладами,
ніж він мав в Україні. Був час, коли імена Чорновола, братів Горенів, Стуса, Дзюби, Марченка були більше знані серед загалу в
діаспорі, ніж серед загалу ж в Україні.
Щоправда, саме з діаспори розпочалися наші розчарування в
В. Морозові, П. Рубанові, Й. Терелі... (Де вони тепер?) На щастя,
діаспора не ідеалізує учасників українського дисидентського руху.
Наталія Лордкіпанідзе:
шановні, головне те, що він був Патріотом, мав свою
громадян-ську позицію і діяв....
Лесь Герасимчук:
Пані Наталю, ідеться ж не про патріотизм людини, а про
історичні й ідеологічні аспекту всього руху.
Марина Козловська:
…але кристал може мати більш яскраві чи освітлені грані, які
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дають світло іншим. Чимало трибунів взагалі нічого не написали але надихали маси…
Лесь Герасимчук:
Пане Іваненко, згоден з вами майже в усьому, але хотів би
зробити одне уточнення, а саме: треба якось продивитися архіви
таких кадебістських філій, як товариство “Україна”, товариства
дружби і т. д. Їх очолювали знакові особи, як от Смолич, Драч і т. д.
Ці організації мали потужну видавничу базу. Існувала така вказівка, що на захід ідуть матеріали набагато ліберальніші, котрі на
внутрішньому ринку були в суворому спецфонді. Там, до речі, й
статистика йшла фальсифікована, що вводило діяспору в оману.
Вони не всі розуміли, як може таке й таке публікуватися в УРСР.
Якщо ті архіви не знищені товаришами...
Наталія Лордкіпанідзе:
…ясно. Дякую, пане Les Herasymchuk! Тоді це справа істориків
і любителів …творіть, дізнавайтесь — з задоволенням почитаю.
Хай вам щастить!
Лесь Герасимчук:
Ідеться, пані Наталю, не про “любителів творить”, а про те,
про що вже і в підручниках написано: нібито зафіксоване в історії
може насправді мати зовсім інші механізми. Це важливо, аби
зрозуміти, що і чому з нами відбувається. Якщо ми хочемо цього...
Володимир Іваненко:
Пане Герасимчук, Ви праві відносно названих Вами товариств
(до переліку треба б ще додати Комітет захисту миру).
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“Я вам не скажу за всю Одесу”, але про товариство
“Україна” (у вузькому колі ми його називали “Товариством для
боротьби з українським буржуазним націоналізмом за кордоном”)
можу посвідчити, оскільки три з половиною роки (1972 — 1975)
завідував відділом культури в газеті “News from Ukraine”. Приймав
мене на роботу Ю. Смолич, а потім керував нами О. Підсуха (з
яким у мене були добрі стосунки від кінця 60-х).
Одразу мушу сказати, що названі особи були номінальними
керівниками й грали ролі короля на шахівниці. Фактично ж
роботою товариства керували перший заступник голови та відповідальний секретар. Як правило, ці посади займали кадрові офіцери КДБ. Крім того, провідні відділи товариства також очолювали кадрові або відставні офіцери КДБ. Редакторами газет "Вісті з
України" та “News from Ukraine” були журналісти, які співпрацювали з КДБ в силу різних причин.
Що пов"язувало з КДБ редактора “Вістей” Павла Єрмака, сказати важко. Очевидно, за ним щось водилося, і він мусив їм “відпрацьовувати”, а свої внутрішні болі глушив горілкою (він, здається, був алкоголіком). Були у нього просвітління, і він був здатен на
порядні вчинки. Навесні 1974 р. на нього добре натиснули, щоб
мене негайно звільнили з роботи за зв"язок з “неправильними”
еміґрантами. Спасибі йому, він не виконав той наказ негайно, і все
обійшлося для мене переляком.
Що стосується редактора “News” і мого безпосереднього шефа Василя Білого, то він був репатріантом із Канади, переконаним
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більшовиком (правда, з капіталістичними замашками), і вірою та
правдою служив КДБ. До речі, В. Білий навчався на факультеті
журналістики КДУ приблизно в ті ж роки, коли там навчався й В.
Чорновіл.
Я опинився в “News” якраз після того, як мене витисли з
редакції журналу “Народна творчість та етнографія” (витисли не
без участі однокурсника Білого Михайла Медуниці, який активно
співпрацював з КДБ і мав навіть прізвисько “товариш майор”). А
протекцію мені склав інший однокурсник Білого — Іван Білик, і
мене взяли як журналіста, який володіє англійською і знається на
культурі. Пан Герасимчук правий, що інформаційно-пропагандистська політика видань товариства “Україна” була значно ліберальніша, ніж у виданнях внутрішніх. З одного боку, це “спускали”
згори. Мені довелося готувати ряд матеріалів про діячів літератури й мистецтва, які в принципі не могли бути опубліковані у внутрішній пресі. Зокрема, підготував я досить стриманий, але позитивний матеріал про О. Гончара, якого в той час люто критикували
у внутрішній пресі, і я знаю від родини, що Олесь Терентійович
дуже порадувався тій підтримці. З другого боку, та політика уможливлювала публікацію моїх власних матеріалів, а також матеріалів
моїх переслідуваних тоді колег (я замовляв матеріали С. Колесникові, а особливо В. Данилейкові, які не вірили в можливість
публікації, і мені доводилося тиснути на них, умовляти виконати
мої прохання).
Звичайно, головним завданням видань товариства "Україна"
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було навішування локшини на вуха діаспори, і не тільки діаспори.
Діаспора (більше “прогресивна”) читала “Вісті з України”. “News
from Ukraine” поширювалася у 52 країнах світу, і її читали не тільки
люди українського походження. Пригадую, на мої публікації приходили відгуки з Індії та інших країн від людей із зовсім неукраїнськими прізвищами. Інакше кажучи, ці видання були інструментом спецпропаганди. Звичайно, менш потужним, ніж АПН та інші
московські інформаційно-пропагандистські центри, але все ж...
На жаль, архіви товариства "Україна", якщо і збереглися, то в
дуже куцому вигляді: ділова документація, фінансові звіти тощо
(можу припустити це за аналогією з архівними фондами видавництв 20-х років, якими я свого часу цікавився). Найцікавіша частина архіву просто періодично знищувалася буквально по закінченню певного часового відтинку (скажімо, року). Ми чистили шафи, ті папери забирали у нас і відвозили в макулатуру (В. Білий,
зокрема, за рахунок тих кілограмів купував собі “макулатурні” книжкові видання). Отож усе найцікавіше, що я міг зберегти, я забирав додому, і відтак частину архіву “News from Ukraine” можна
знайти у моєму особистому архіві (ЦДАМЛМ України, фонді
№1111).
Тетяна Матвєєва:
Він залишив нам себе. Неповторного. Він став жертвою, бо
був особистістю, яка стала поперек дороги цілій системі. Його
життя, поведінка — подвиг. А те, що він був публіцистом, журналістом — це прояв його сильного внутрішнього “я”, яке не мов-
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чало. Не має вже таких лідерів, щоб зуміли за собою повести на
переконаннях, і не шукали “теплого місця” в політиці. Рух після
смерті В. Чорновола так і не вийшов із кризи. Однією з причин
називають відсутність в організації лідера, який би харизмою
дорівнював покійному В. Чорноволові.
Марина Козловська:
…можливо, цей пост має нас наштовхнути на думку, що треба
більше присвятити уваги в цій групі не помилкам чи даремним
сподіванням пана Чорновола, а тим справам, що дозволять нам
дійти до найвищої мети нації, усвідомити її і при цьому віднайти
свою власну сутність — мабуть, важко знайти іншого політичного
діяча в Україні, настільки ж людяного і повернутого до людей, як
пан В’ячеслав..
Володимир Іваненко:
По-перше, на помилках вчаться. Якщо ми не розберемося у
своїх помилках за останню чверть століття, ми ніколи (sic!) не побудуємо Україну як незалежну державу. Чи Ви належите до тих,
хто в цьому не зацікавлений? По-друге, давайте не будемо вдаватися до пафосу, який завжди тільки шкодить. “Людяний і повернутий до людей”... Хай це говорять прості селяни й робітники, і то
— по осені, коли рахують курчат. Невже Ви забули, до чого докерувався “народний президент”, у якого сьогоднішній рейтинг опустився до 0.8%? Невже Ви не бачите, куди веде улюбленець
хазарської частини України, в якого також не тільки Ганна Герман
була закохана?
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Марина Козловська:
Пане Іваненко, Ви вважаєте, то був час помилок? І міг би бути
інший шлях? Згадується твір Аксьонова “Острів Крим”. Мені здається, термін помилки не може мати відношення до подій, які
виправити і перевірити їхній подальший плин неможливо. Може
набратись більшо-го розуміння-досвіду — ще чогось і подолати
замкнене коло відсутності вибору. Але в чому те щось? І чим нам
в цьому може допомогти дослідження особистості Чорновола?
Категорія людяності ближча до моральності, в чому майже
ніхто не підозрював дві інші наведені Вами ооби. І досі мабуть
мало хто відносить це як важливу рису політика. Але є такі, для
кого це дуже суттєва ознака
Пане Герасимчук, якщо Ви з модератором групи дійшли до
певних висновків щодо витоків феномену створення національного героя певними маніпуляціями, то це типове явище в історії і
ступінь впливу таких маніпулювань може бути звісно навіть більшою для аграрників — але вибачте не зарахунок більшого рівня
фахової свідомості у представників чисто суспільних наук, а за
рахунок їхнього більш повноцінного цинізму, повноцінної зневіреності в суспільних цінностях. Кому краще — це інще питання.
Лесь Герасимчук:
Головне, пані Марино, це не цинізм, а безсторонність дослідника. Тільки факти і документи. Решту можна собі дозволити в
публіцистиці.
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Пам’яті Миколи Шудрі
Повідомили мені з України,
що у вівторок, 27 березня, відійшов у вічність Микола Архипович Шудря. Упродовж десятиліть покійний належав до числа
моїх друзів, і були роки, коли ми
були особливо близькі.
Познайомилися ми улітку
1967 року, коли я, студент факультету журналістики Московського університету, приїхав до Києва на практику в редакції газети
“Літературна Україна”. На той час уже з рік я був уже зв’язаний із
редакцією газети як кореспондент газети в Москві, підтримуючи
контакти через тодішнього заступника головного редактора Івана
Зуба. Тепер же мене було прикріплено до відділу публіцистики,
яким завідував недавній випускник Київського університету
Олексій Дмитренко і в якому також працювали Іван Білик та Мико-
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ла Шудря. Останнього й було призначено керівником моєї практики, хоча не меншою мірою мною опікувалися і О. Дмитренко та І.
Білик.
Хоч М. Шудря не завідував відділом публіцистики, він, безумовно, домінував у відділі завдяки своїй ерудиції, своєму талантові й
своєму авторитетові. Либонь усі співробітники редакції називали
його Миколою Архівовичем. Він і справді дуже кохався на архівах,
знав їх напрочуд добре, відтак дуже швидко заразив архівами й
мене. На той час я вже займався студіюванням життя й діяльності
Климента Квітки – чоловіка Лесі Українки, виконувача обов”язків
міністра юстиції в Центральній Раді та видатного українського
етномузиколога, який ще за життя зажив світової слави. Ті мої
студії були ще суто аматорськими, краєзнавчими, і мій пошук ще
важко було назвати навіть журналістським. Отож я безпомічно
борсався у фактах, які навалювалися на мене звідусіль: від
людей, які особисто знали К. Квітку по Московській консерваторії,
скупі згадки в коментарях до творів Лесі Українки та ін.
Обговорюючи зі мною мій інтерес до постаті К. Квітки, Микола
Шудря перш за все допоміг мені навести порядок у моїй голові.
Потім він надавав мені силу-силенну слушних порад щодо роботи
в архівах. Власне, з його допомогою було підготовлено листи для
допуску мене до роботи в київських архівах, зокрема – і в
спеціальних фондах, тобто фондах обмеженого користування. Той
старт був для мене потужним поштовхом у моїй дослідницькій
діяльності. Дуже скоро я освоївся не тільки в київських архівах,

✍

64

✍

але і в архівах Москви, Ленінграда, Львова та інших великих
наукових центрів тодішнього СРСР, а відтак і сам став докою в
архівній справі, і вже від мене навчалися потім мої студенти,
багато хто з яких пізніше стали знаними науковцями. Спасибі за те
Миколі Архівовичу!
Звичайно, основним моїм клопотом під час моєї практики в
“Літературній Україні” був вишкіл журналістський, публіцистичний
та редакційний. І Микола Шудря був моїм учителем і наставником
упродовж усіх моїх практик, які я зазвичай проводив у редакції
газети “Літературна Україна”, де мене зараховували на посаду або
літературного працівника, або кореспондента, або заступника
відповідального секретаря.
Колись я напишу докладніше про це все. Зараз же я хочу
зосередитися лише на кількох уроках, які я взяв у Миколи Шудрі і
які я проніс через усе своє професійне життя.
Перший урок: літературна творчість. Як і більшість радянських
журналістів, я починав із сількорівських дописів до районної та
обласної, а потім і до республіканських газет. Ну, ще належав до
літературного об’єднання при Лебединській районній газеті. То була своєрідна початкова школа журналістики, і вчителями там зазвичай були журналісти місцевого масштабу, які, ясна річ, особливими талантами не вирізнялися й сумлінно виконували свою
повсякденну роботу. З таким вантажем я й поїхав на навчання до
університету, де я потрапив ув оточення радянських журналістів
вищого класу, але переважно таких, що на цілі десятиліття
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відстали від активного журналістського життя, та й академічна
програма факультету до певної міри обмежувала творчі пошуки.
Отож опинитися в самісінькій гущі редакційного життя “Літературної України” було для мене великим щастям, і ще більшим щастям
було зустріти на початку свого шляху такого навчителя, яким був
Микола Шудря.
Він придумував для мене творчі відрядження по Києву – то на
виставку творів якогось маляра, то до реставраторів, які якраз
працювали у Володимирському соборі, то ще кудись. Саме М.
Шудря був ініціатором мого першого серйозного відрядження від
“Літературної України”, яке стало для мене й однією із найцікавіших мандрівок по Україні. Відтак улітку 1967 року я здійснив поїздку по Дніпру від Києва до Херсона і назад на пароплаві “Тарас
Шевченко”, на якому мені було виділено окрему каюту. Упродовж
тижня я жив на пароплаві, спілкувався з його командою і пасажирами, сходив на берег у портах і крутився на припортових базарчиках, а поки пароплав стояв у Херсоні, я відмітився у Херсонському відділенні Спілки письменників України й поспілкувався із
тодішнім керівником філії поетом Леонідом Кулішем. Проходячи
по Дніпру біля Канева, довгими гудками пароплав “Тарас Шевченко” віддавав шану Великому Кобзареві. Цей епізод став ключовим у моєму дорожньому нарисі, який було опубліковано в “Літературній Україні” під назвою “Сурмить пароплав у вічність”.
Підготувавши до друку той чи інший матеріал, я сідав за стіл з
М. Шудрею, і він сідав зі мною поряд і з олівцем у руці (тоді в ре-
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дакції “Літературної України” надавали перевагу олівцям, а не чорнильним ручкам) проходився по моїх текстах. Як правило, він фактично переписував мої тексти, показуючи, як звучатиме краще,
милозвучніше, як краще писати. І так упродовж усієї моєї практики.
На другу практику я їхав у “Літературну Україну”, “сподіваючись”, що, як і торік, Микола Шудря буде переписувати мої матеріали. На цей раз, однак, мій навчитель круто змінив свою методику роботи зі мною. Це була практика, яку я назвав би практикою
переписування. Який матеріал не підготую, передаю Шудрі на перегляд, а він – навіть не кинувши оком на сторінку – каже: “Переписуй”. Я цікавлюся: “Чому? Щось не так?” А він у відповідь: “Я
сказав – переписуй!”, і мені не залишалося нічого іншого, як іти й
переписувати.
Якраз того року в редакцію зателефонували із видавництва
“Молодь” із проханням, чи не міг хтось написати нарис про молодого й дуже перспективного вченого-астронома Ярослава Яцьківа
для ювілейної збірки нарисів. Усі у відділі публіцистики зійшлися
на тому, що цей нарис доведеться писати мені. Відтак я на якийсь
час по суті переселився в Центральну обсерваторію АН України в
Голосієвому, де працював тоді 28-річний Я. Яцьків. А за якихось
пару тижнів я поклав перед моїм керівником практики рукопис нарису. Микола кинув погляд на рукопис і, навіть не торкаючись до
нього, сказав: “Переписуй”. Я слухняно переписував і приносив
Шудрі черговий варіант, а він, навіть не переглядаючи його, від-
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силав мене переписувати. Коли поклав перед ним на стіл двадцять другий варіант свого нарису, мій навчитель, зачепився поглядом за початок нарису, прочитав його до кінця і вимовив: „Оце
– те, що треба!” Відтоді я залюбки переписую свої речі по два-трип’ять і більше разів, поки мені самому не сподобається написане.
Урок Миколи Шудрі пішов на користь.
Так я пройшов літературний вишкіл.
Тоді ж, під час роботи в редакції “Літературної України” мені
пощастило спостерігати цікаві підходи до редагування рукописів,
запропонованих до публікації різними авторами. Через відділ публіцистики проходило все, що не підпадало під категорії літературної критики, поезії та прози, а також інформації, — тим займалися відповідні відділи. Отже, публіцистичні статті, нариси, репортажі і все, що вписувалося в поняття справжньої журналістики,
і співробітники відділу працювали над рукописами, запропонованими авторами різної
обдарованості й фахової підготовки.
Не знаю, чию школу редакторської майстерності проходив
завідувач відділу Олексій Дмитренко, але що я знаю достеменно, так це те, що він мав за
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правило по суті переписувати авторські матеріали. Він робив це
так: перечитував абзац за абзацем, закреслював своїм олівцем
усе написане автором і зверху над рядками вписував свій текст –
з властивим для нього добором слів, стилем і т. д.
Цілковитою протилежністю
Дмитренкові був літературний
працівник відділу Іван Білик,
майбутній автор романів “Меч
Арея”, “Яр”, “День народження
золотої рибки” та ін. (саме в ті
роки, засиджуючись у редакції
після роботи, І. Білик працював над своїми романами).
Так-от, на відміну від О. Дмитренка, Білик ніколи не переписував авторські тексти. Фактично він обмежувався вип р а вл е н н я м г р а м ат и ч н и х
помилок та явних стилістичних
неоковирностей. І свою позицію він відстоював, нагадуючи слова
Петра Першого: “щоб дурість кожного було видно”.
Микола Шудря сповідував, можна було б сказати, компромісний
підхід до вирішення редакторських завдань. Коли треба було, він,
як і О. Дмитренко, міг переписати цілі абзаци, але в інших випадках обходився легкими виправленнями, як І. Білик. Правда, перед
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цим, він прочитував рукопис від початку до кінця, роблячи помітки
на його берегах, а вже потім брався до редакторської роботи.
Інакше кажучи, його виправленням передував серйозний редакторський аналіз тексту. І це був ще один урок, який я взяв від свого
навчителя.
Через роки, коли мені було доручено викладати в Київському
університеті основи редакторської майстерності, якраз цей досвід
я й поклав в основу концепції курсу теорії і практики редагування,
засадничими принципами якої стали редакторський аналіз і оцінка
авторського твору. Ця концепція успішно виштовхнула із навчальних планів факультету журналістики застарілу програму курсу
“Літературне редагування”, який грунтувався на суто емпіричних
підходах і який по суті не передбачав редакторського аналізу й
оцінки тексту. Вислідом цих змін стали новітні розробки різних
аспектів теорії редакторської майстерності, запропоновані уже моїми послідовниками на чолі з відомим тепер проф. В. Різуном,
який починав працювати зі мною як асистент.
Прикметно, що ніхто, хто тепер працює у цій царині, навіть не
здогадується, що поштовхом до таких кардинальних змін у навчанні редакторської майстерності були уроки, які свого часу я взяв
у Миколи Шудрі.
Траплялися цікаві ситуації, коли хтось у присутності М. Шудрі,
О. Дмитренка чи І. Білика цікавився у мене, де я одержував свою
освіту, і я називав Московський універаситет, з легкої руки Шудрі
мої колеги тут же поспішали додати: і “Літературну Україну”! То
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справді була школа, рівнозначна солідному вищому навчальному
закладові.
Від часу спілної роботи в “Літературній Україні” ми заприятелювали, а потім із здружилися. Я часто бував у помешканні Шудрі,
коли він із дружиною та дочкою жили у невеликій квартирці
готельного типу в академмістечку, а потім ще частіше – у новій
трикімнатній квартирі, яку вони отримали на проспекті Науки.
Микола не був вправний у господарських справах. Отож усі меблі
в тій квартирі були зібрані моїми руками. Так само часто бував я і
в їхньому будинку в Ірпені, який залишився Шудрям у спадок після
смерті батьків Катерини; до речі, Катерина Шудря була хрещеною
матір’ю мого сина-первістка Романа.
Цікаво, що були ситуації, коли моя кар’єра повторювала зигзаги
кар’єри Миколи Шудрі. Наприклад, мені довелося завідувати відділом мистецтвознавства в журналі “Народна творчість та етноґрафія”, редактором якого невдовзі перед тим був Шудря.
Особливо М. Шудря радів за мене, коли мене було запрошено
на викладацьку роботу в Київський університет. У нас було немало
розмов про те, яким чином краще вибудувати програми навчальних дисциплін, які мені було доручено викладати. Я з вдячністю
приймав його поради і пропозиції. Микола пильно стежив за моїми
науково-викладацькими успіхами, висловлював схвальні думки з
приводу моїх публікацій у республіканській та всесоюзній пресі.
Робив він це не тільки у приватних розмовах, а часом і з трибуни,
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виступаючи на заходах у Спілці письменників України. Саме з його
легкої руки до мене прилипло означення “відомий словознавець”.
Роки і відстані розвели нас. Останні два десятиріччя я не мав
безпосереднього зв’язку із Миколою Шудрею, але старався підтримувати зв’язок опосередкований – через наших спільних знайомих, які наїзджали до США. Отож я був у курсі справ, коли померла Катерина, коли хорував він... І от у вівторок Михайло Скорик, який також вважає М. Шудрю своїм вчителем, повідомив мені
сумну звістку...
У неділю поставлю свічку перед Розп’яттям за його упокій там,
де праведні спочивають.
Вічна йому пам”ять!
29 березня 2012 р.
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Михайло Скорик. “Весна”
Враження від прочитаного
Дорогий Михайле!
Щойно закінчив читати твою
книжку “Весна”, яку мені привезла моя старша дочка Ольга
(погостювала в мене тиждень і
поїхала назад тиждень тому).
Як виявилося, Оля давно знайома з твоєю Михайлиною і навіть бувала у неї вдома в Ірпені
з якоїсь веселої нагоди. Радий,
що діти наші приятелюють, і
дай Боже, щоб приятелювали навіть краще, ніж ми.
Я зумисне не писав тобі, поки не прочитав книжку. І хоч обсяг її
огого (понад 600 с.), я справився з читанням дуже скоро. Враховуючи те, що через зайнятість не можу багато читати, як хотілося б. Крім того, маю звичку паралельно читати дві, три, а то й
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чотири книжки, що розтягує читання не на тижні, а на місяці. Отак,
для прикладу, я “мучу” надіслану мені моїм колишнім студентом
Валерієм Ясиновським ще торік книжку Івана Дзюби “Від чорносотенців початку ХХ століття до українофобів початку століття
ХХІ”.
Щиро кажучи, І. Дзюба мене розчаровує своєю безхребетністю,
на яку він захворів після своєї сумнозвісної заяви, після якої я часто спостерігав його загнаного, заляканого, затурканого в глухому
кутку кімнати редакції багатотиражки Київського авіазаводу. Таким
він стоїть мені перед очима, коли наприкінці 80-х засновувалася
Республіканська асоціація україністів, статут якої мені як учасникові установчої конференції довелося редагувати. Але найбільшим розчаруванням для мене було його ходіння у владу, коли йому було надано такі можливості для відродження культури, а він,
бідолага, занапастив навіть те, що брунькувалося за радянської
влади...
Так-от, щойно перегорнув останню сторінку книжки й одразу ж
сів написати тобі про свої враження. Так-так, саме враження! На
повноцінну рецензію у мене немає часу, та й пишуть рецензії зазвичай для публікації в якомусь виданні, а в мене наміру такого
немає. Отже, висловлю тут лише кілька чи декілька думок та застережень, які, сподіваюся, стануть тобі у пригоді.
Перш за все, хочу сказати, що я був до сліз зворушений спогадами і твоїми згадками в різних місцях книжки про незабутню Тетяну, з якою я запізнався до того, як познайомився з тобою і, влас-
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не, завдяки якій ми й заприязнилися. Ми ж бо обоє були на практиці в редакції “Літературної України”. Я мало що пригадую з того
нашого спільного практикування у відділі трьох (!) майбутніх Шевченківських лауреатів, але один епізод не забуду ніколи. Йдеться
про те, як одного разу Таня запросила мене піти з нею, і я погодився, і ми кудись пішли, і тільки десь напівдорозі я поцікавився в
неї, куди ж ми, власне, йдемо. І вона мені сказала, що до Івана
Макаровича Гончара. Так мене й було прийнято у тому будинку на
Печерську.
Мої ж спостереження власне по твоїй книжці стосуватимуться
переважно тих персонажів твоєї книжки, яких я дуже добре знав
як колег по факультету журналістики Київського університету, якому я віддав майже два десятиліття свого професійного життя. Це
— Рубан, Полковенко, Федченко, Прилюк, Москаленко…
Одразу зауважу, що моє бачення суттєво відрізняється від твого. Ракурс твого бачення обумовлений суто студентським поглядом на викладачів. Я ж спостерігав тих же людей як їхній колега,
який ніколи не був в числі їхніх студентів (я ж закінчив Московський університет). Ти оцінюєш їхні постаті і вчинки в контексті 60х як учасник подій (в соціології це називається включеним спостереженням) і в контексті 70-х – 90-х – як відсторонена від самого
процесу людина (в соціології це називається невключеним спостереженням). Я оцінюю їхні постаті й учинки у контексті 70-х – 80-х
років (включене спостереження) і як людина, яка фахово “по роду
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службы” займалася осмисленням і узагальненням їхнього внеску
в науку про журналістику – журналістикознавство.
Незважаючи на зазначені пластові “зміщення” у часі й методології, радий визнати, що назагал наші спостереження, висновки й
оцінки збігаються. За окремими винятками. Мені прикро, але мушу
тебе розчарувати: Роман Григорович Іванченко був чудовою людиною, великим патріотом, прекрасним фахівцем-практиком і т. д.
(у мене з ним були дуже ширі взаємини, так само я був у дружбі з
його дружиною Галиною, а їхнього сина – чемпіона з автогонок на
“Формулі” – я запросив на водія, коли став головою Київської Спілки журналістів), але ніде правди діти – учений із Романа Григоровича був слабенький. У його працях більше публіцистики, ніж
справді наукових спостережень, висновків, формулювань. До речі,
це він визнавав і сам: ми ж бо з ним належали до дуже вузького
кола (нас було всього четверо чи п’ятеро на всю Україну) викладачів теорії і практики редакторської майстерності. Власне, у нього,
як і у Феллера, той предмет ще називався “Літературне редагування”, а вже на зміну цьому прийшла “Теорія і практика редагування”
– курс, у якому теорія почала набирати справді наукових обрисів.
Зрештою, це зауваження не таке й суттєве для такої книжки, як
твоя, бо ти ж не ставиш перед собою за мету з’ясування його внеску в українську науку, а пристрасно пишеш про нього як про порядну людину, яка користувалася пошаною серед студентів.
Найоб’єктивніше, як на мене, ти висловився про В. А. Рубана,
грунтовно виклавши його біографію й “творчі” досягнення. Правда,
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у тебе виник “напряг” відносно Рубанової спецдіяльності під час
війни – тебе насторожило “спец”, і за інерцією оте “спец” ти підігнав до категорії спецслужб. Насправді, там усе простіше, і жодного зв’язку із будь-якими спецслужбами, тим більше що за радянської влади те, що ми називаємо спецслужбами, іменувалося
“органами” або “компетентними органами”, спецслужбами ж називали “компетентні органи” зарубіжних і, ясна річ, ворожих країн.
Під час війни ж Рубан займався так званою “спеціальною пропагандою”, яка відрізнялася від звичайної більшовицької чи комуністичної пропаганди тим, що (1) була орієнтована на роботу серед військ і населення противника і (2) велася відповідною мовою
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(Рубан, як і його дружина, чудово володів німецькою). Пишу про
це тому, що за військовим фахом я також є спецпропагандистом:
радянська влада готувала мене для роботи серед військ і населення противника, і ця робота – суто журналістська, не має нічого
спільного ні з розвідкою, ні з диверсіями та іншими видами діяльності будь-яких спецслужб. До спецпропаганди відноситься все,
що продукувало знане тобі за радянських часів Агентство печати
“Новости”, а також газети “Вісті з України” та “News from Ukraine”.
В останній я три роки завідував відділом культури до переходу
на викладацьку роботу на факультет. Наша редакція була нашпигована стукачами й кадровими кадебістами більше, ніж інші редакції газет і журналів. За нами стежили пильніше, ніж за іншими журналістами. І все ж щось вдавалося робити й за тих умов: я друкував Олеся Гончара у пік його переслідування, я друкував Володимира Данилейка й Степана Колесника (під псевдонімами і без),
коли їм заборонено було друкуватися. Чи був ризик? О, так! Перехід в університет врятував мене від увільнення з роботи. Мені не
давали характеристику (навіть негативну). Помогло особисте втручання професора М.О. Буцька, чоловіка А.П. Коваль, — наукового
керівника дисертації у кагебіста, який уперто не хотів видавати
будь-яку характеристику: Микола Олександрович зателефонував
йому й попросив не маринувати мене.
Тільки скоромовкою ти сказав про відрядження В.А. Рубана до
Німеччини на викладацьку роботу. Насправді то було місія набагато солідніша: Рубан по суті був першим деканом факультету
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журналістики Лейпціґського університету й пропрацював там років
зо три, залишивши “демократичним” німцям, здається, три навчальних посібники німецькою мовою. У моїй колекції ці посібники були. Десь я на них натрапив, працюючи заступником декана з наукової роботи, коли деканом факультету став А.З. Москаленко.
Саме для Рубана я став ворогом номер один, коли мене було
призначено на заступника декана з наукової роботи, коли у мене
ще й кандидатської не було, але разом із А.Г. Погрібним я був
лідером з науково-дослідної роботи не тільки на факультеті, але і
в університеті. Пригадую, як Рубан не приховував свого обурення:
як це так, що науковим керівником факультету призначено якогось
“шмаркача”. Саме Рубан організував мені обструкцію під час захисту моєї дисертації, коли проти присудження мені вченого ступеня
кандидата (хоч пропонувалося мені одразу присуджувати доктора)
проголосувало п'ять членів ради, і мені не вистачило чверті голоса, щоб стати кандидатом наук. Цікаво, що через півтора року ці ж
мастодонти одноголосно проголосували “за”. Рубан розмовляв зі
мною крізь зуби усі роки нашої спільної праці на факультеті.
Так що в оцінці постаті Рубана наші враження не розходяться
навіть у деталях.
Інша справа – постать П.М. Федченка. Я не знав Федченка у
60-ті роки, але завжди чув про нього позитивні думки від Миколи
Шудрі, який був одним із моїх найближчих друзів, у якого я бував
удома і в Ірпені частіше, ніж у будь-кого іншого, з яким було випито
гекалітри кави й літри до кави (вина й коньяку) і з якими обговорю-
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валися найпотаємніші речі. Не
пригадую жодного випадку, щоб
Микола різко відгукнувся про
Федченка. Упродовж десятка
років у мене з Федченком було
“шапошне” знайомство: я вітався з ним, обмінювався якимись
фразами, коли доводилося зустрічати його на факультеті, де
він, бувши провідним науковим
співробітником Інституту літератури АН УРСР, працював на
чверть ставки на кафедрі історії
літератури й журналістики. На початку 80-х, однак, мені довелося
зблизитися з ним упритул і пізнати його досить близько.
За радянською традицією дисертант повинен був мати наукового керівника, навіть якщо його робота виконана цілком самостійно, тобто поза навчанням в аспірантурі. Так склалося, що дві
моїх спроби “окандидатися” ще в першій половині 70-х було “зарізано” в зародку: мені заборонено було навіть писати дисертацію
про К.В. Квітку під формальним приводом, що я не мав музикознавчої консерваторської освіти (а насправді тому, що Квітка був
членом уряду Центральної Ради – в.о. міністра юстиції), а вступові
до аспірантури з мистецтвознавства став на перешкоді О.І. Дей
(який помстився мною проф. Ю. Турченкові, до якого я йшов в ас-
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пірантуру, який, як потім виявилося, не був благонадійним у радянської влади: попрацювавши представником України в
ЮНЕСКО, він попросив політичного притулку у Франції).
Формальним керівником моєї першої завершеної дисертації з
критики перекладу був професор В.В. Коптілов, але роботу мою
не було прийнято до захисту ні в Києві (Київський університет та
Інститут літератури АН УРСР), ні в Москві (Московський університет та Інститут світової літератури АН СРСР) через те, що в Радянському Союзі не виявилося фахівців, які могли б оцінити мою
роботу: вона справді була першою в СРСР і другою в світі. Отож
мій колишній професор А.Г. Бочаров, через кафедру якого я зробив останню, четверту спробу вийти на захист в МДУ, сказав мені:
“Вам же же легче написать новую работу под конкретный совет и
под конкретных оппонентов, чем искать возможности защиты работы, которая нашим спецам не по зубам”.
Я ніч не спав у поїзді Москва – Київ і повернувся додому з продуманою концепцією такої дисертації для конкретної ради і конкретних опонентів. Через тиждень-другий тему – “Майстерність і
новаторство Лесі Українки як літературного критика і публіциста” –
було затверджено на кафедрі й радою факультету, а через десять
місяців мою роботу було рекомендовано до захисту двома кафедрами (історії журналістики й літератури та стилістики). Найбільше
наїжджав тоді найвидатніший експерт із творчості Лесі Українки
О.К. Бабишкін, але робота таки здобула схвальну оцінку. І не останню роль в цьому відіграв П.М. Федченко. Справа була в тому, ко-
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ли я почав шукати собі формального наукового керівника, я перебрав ряд кандидатур, обговорювалася й кандидатура Бабишкіна, але він, здається, відмовився.
М. Шудря настійно рекомендував мені бити чолом до Павла
Максимовича як до найбільш чесного науковця і найбільш порядної людини. Я зателефонував Федченку, і він запросив мене до себе додому на розмову. Павло Максимович спочатку досить скептично поставився до обраної мною теми: про публіцистику Лесі
Українки, мовляв, написано десятки книжок і сотні статей. Коли я
йому пояснив мотивацію мого вибору й виклав свою концепцію,
він погодився з тим, що завжди можна сказати нове слово у, здавалося б, навіть найбільш заяложеному. І погодився бути моїм науковим керівником. Причому не формальним, а фактичним, активним: я приносив йому написані розділи, він їх уважно читав, потім
ми докладно обговорювали і т. д.
Звичайнно, в чомусь я з ним погоджувався, а в чомусь і ні. Каменем спотикання для нас стали погляди Лесі Українки на роман
Чернишевського “Що робити?”. Федченко настійно радив (не скажу, що нав’язував) прийняти його бачення проблеми. Я трохи
згладив “кути”, але залишився при власній думці, і він погодився,
що я маю право на власну думку. Моя стаття за матеріалами відповідного розділу на цю тему була потім опублікована в журналі
“Вітчизна” і зробила фурор, як і стаття про світогляд Лесі Українки
в журналі “Українська мова та література в школі”, яка набула особливого розголосу в діаспорі.
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Словом, П.М. Федченко виявився справді толерантним і порядним “науковим керівником” (беру в лапки, оскільки моя робота є
цілком самостійною). Кількамісячне регулярне спілкування з Павлом Максимовичем дало мені змогу краще пізнати його і як людину. Ми провели немало годин у таких собі загальних розмовах, і
він мені розказував чимало цікавих речей із свого досвіду перебування на посаді завідувача відділу культури ЦК КПУ.
Звісно, треба зробити поблажку на свого роду самоприкрашування своєї ролі й дійсності. Але мені видалися цілком щирими
його розповіді про те, як він перед самим Шелестом “рятував Миколу Сядристого”, та якісь інші епізоди (зокрема, пов”язані і з захистом талановитих студентів за часів його роботи на посаді декана
філологічного факультету). Не беруся судити його категорично.
Зрештою, на час нашого спілкування він уже був у поважному патріаршому віці, над ним ніхто не тяжів, як і від нього уже не залежали нічиї долі. З ним, звичайно, не порівняти Ю.Ю. Кондуфора,
який навіть після падіння з високої цековської посади по суті не
змінився (якщо тобі не відомі пікантні деталі з кар’єри Кондуфора,
охоче розповім).
Немає сумніву: постать Федченка неоднозначна, але його науковий доробок і діяльність не йдуть ні в яке порівняння з науковим
доробком і діяльністю Рубана, Прожогіна та інших. Про таких “класиків”, як Бондар та Оноре-Артинов, я тобі можу розповісти не менше, ніж ти пишеш у своїй книжці. Але вони не варті того, щоб я
приділяв тут їм увагу. Перелік таких, з дозволу сказати, професо-
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рів та доцентів факультету журналістики я міг би значно розширити, бо я ж добре знав їхню яловість, намарно намагаючись стимулювати бодай якусь їхню науково-дослідницьку активність. Дещо вдавалося. До мого приходу на посаду заступника декана з наукової роботи за результатами наукових досліджень факультет
журналістики постійно пас задніх, займаючи друге з кінця місце
серед факультетів університету. За два роки мені вдалося підняти
факультет на другий рядок згори. Рубани й Бондарі стогнали, обурювалися, бігали скаржитися “нагору”, але все-таки щось і робили.
Окремо стану на захист Д.М.
Прилюка. Але ще раз скажу,
що з баталій 60-х років до мене
доносилося тільки відлуння.
Спочатку – до приходу на викладацьку роботу на факультет
— з розповідей М. Шудрі, О.
Дмитренка, І. Білика, В. Коваля
та ін. Потім – після приходу на
викладацьку роботу – з розповідей В. Миронченка, М. Прокопенка,
А. Москаленка, того ж Д. Прилюка та ін. Звичайно, якісь розповіді
суперечили одна одній, якісь накладалися одна на одну, а якісь
взаємодоповнювали одна одну. Що для мене було дивним, так це
те, що багато говорилося про “баталії” 60-х, але обидві сторони
“сором’язливо” замовчували імена учасників, — таке було враження, що на деякі імена (зокрема, й ім’я М. Шестопала) були свого
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роду табу. Оскільки я взявся упорядковувати наукові архіви й укладати бібліографію факультету, мені доконче треба було познімати
“табу”. Знімання “табу” розв’язувало і язики учасників подій. Та й
початок “перебудови” почав спонукати до цього. Словом, почала
вимальовуватися більш-менш об”єктивна картина того, що
відбувалося.
Не буду хвалити Рубана, Бондаря чи Оноре-Алтинова, але віддам належне Прилюкові – він був досить критичний і самокритичний до всього. У мене було чимало приватних розмов із Прилюком, в яких не раз і не два зринало ім’я М. Шестопала, і я не
пригадую жодного випадку, щоб Дмитро Михайлович зневажливо
чи з ненавистю відгукувався про Шестопала. Скорше навпаки, він
говорив, що то був талановитий чоловік і що йому дуже шкода, що
з ним так обійшлися. На противагу Шестопалові, Прилюк досить
критично відгукувався про М. Бурмаку, а Л. Суярка він взагалі зневажав як людину “паскудну”. Шестопала я ніколи в вічі не бачив, а
от Бурмаку довелося знати, і він справляв на мене враження гнітючіше, ніж образ його, вималюваний Прилюком.
На відміну від Рубана й Прожогіна, Прилюк не був сталіністом.
Це – поза сумнівом. Але що він був волюнтаристом – це також поза сумнівом. Він міг нав’язувати свою думку, але він міг обґрунтовано і обстоювати її. Його бачення журналістської науки і освіти
було величезним кроком уперед у порівнянні з “епохою” Рубана і
тих, що й шли перед ним.
Зваж на те, що я – вихованець “московської школи”, і мені до-
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велося бути членом науково-методичної комісії з журналістики при
Держкомосвіти СРСР, і отже – бути знайомим із рівнем підготовки
журналістів та рівнем наукових досліджень (ба навіть і координувати ці дослідження) в інших регіонах СРСР. Отож мушу з усією
відповідальністю сказати, що концепція Прилюка була на досить
високому рівні, її підтримували й поділяли в Московському університеті. Його “Теорія і практика журналістської творчості (майстерності)” – безумовно, прорив уперед. Стверджую це і як викладач,
якому було доручено читати цей курс після смерті Дмитра Михайловича, і його напрацювання були справді серйозним підмурком,
на якому я міг розбудовувати такі розділи курсу, як методологія
творчості, психологія творчості та ін.
Якби я не поліз у громадсько-політичну діяльність, очевидно,
мені вдалося б підрихтувати кращі надбання Прилюка, відсіяти
“слабинки” й сказати нове слово, уже з урахуванням світового досвіду в цій галузі (а я багато чого привіз із поїздки до США 1990
року).
Як декан, як професор, як людина, Д.М. Прилюк загалом був
прихильним до студентів. Ти зауважив, що на відміну від твоїх ровесників, студенти 70-х – 80-х справді називали його “батьком”, і
він справді старався таким бути. І прикладом тут може бути історія
із Сергієм Набокою, який був і моїм студентом. Я достеменно не
знаю деталей студентської “справи Набоки”, але я пригадую, як
Прилюк із жалем і співчуттям висловлювався стосовно ситуації, в
якій опинився син відомої журналістки Катерини Зеленської. Скі-
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льки міг, він упирався відрахуванню Набоки і зволікав з оформленням документів на відрахування.
Деяких студентів стаціонару, які потрапляли в аналогічні ситуації, Дмитро Михайлович тихцем переводив на заочне відділення, рятуючи від більших неприємностей. То тільки студентам
здається, що декан – господь і бог на факультеті. Мені довелося
працювати і в ректораті, і я досить добре знав згаданих у твоїй
книжці Хірсіна та Білого, а також “бригаду” опікунів університету
від КДБ на чолі з В.Ф. Петрунею. Якщо вже КДБ присікувалося до
когось із студентів чи аспірантів, то вже й сам ректор не міг нічого
вдіяти. Після певної низки зволікань, рано чи пізно мусив давати
“добро” на відрахування. А що стосується начальника навчальної
частини, то той і взагалі був людиною суто “технічною”. Про ухвалення ним самостійних рішень годі й говорити. Тому-то на цю посаду розумні люди ніколи й не йшли. До речі, я сам відмовився
обійняти ту посаду.
Це зовсім не означає, що в ректораті не працювали розумні й
порядні люди. Одним із таких був перший проректор академік П.Г.
Богач (засновник університетського інституту фізіології). Це була
високоінтелігентна й національно свідома людина – одна із наймудріших з-поміж тих, кого мені довелося зустріти в своєму житті.
Петро Григорович захистив і підтримав мене у протистоянні з ректором М.У. Білим. У мене було багато розмов із ним по вечорах після роботи, коли ми сідали в його кабінеті й балагурили. До речі,
академік Богач дуже тепло й прихильно відгукувався про М. Шес-
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топала, якого він, очевидно, добре знав і шанував. “Українськість”
Богача не дала йому змоги стати академіком АН СРСР.
Звичайно, я свідомий того, що Д.М. Прилюк не був настільки
високоінтелігентним і національно свідомим, як Богач. Він сам визнавав, що він – селюк, і часто кепкував із свого неуцтва (що є
свідченням досить високої самокритичності), хоча гонитва за ступенями та званнями перемагала. Пригадую, як він щойно захистивши докторську дисертацію, просив мого друга і якраз тоді секретаря партбюро факультету А. Погрібного: мовляв, як тільки із
ВАКу повідомлять, що докторську затвердили, негайно подавайте
на професора, не чекаючи офіційного підтвердження, — так йому
кортіло поскоріше стати професором.
Тут буде якраз доцільно пе-рейти
до постаті А.З. Моска-ленка. Ти його
рішуче записав у демократи, хоча на
демократа Анатолій Захарович не
тягне навіть у порівнянні з Д.М. Прилюком. Я сказав би, що Прилюк був
навіть більшим демократом, ніж Москаленко. Москаленко був чистої води волюнтарист, причому, із закваскою на кшталт Рубанівської та Прожогинської. Судячи із написаного тобою про Москаленка, ти, очевидно,
не знаєш його біографії.
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Анатолій Москаленко – син Захара Москаленка, секретаря
парткому шахтоуправління, яким колись керував Засядько (один із
стахановців 30-х років, пізніше — герой майже анекдотичної історії
“Засядько меру знает” та міністр вугільної промисловості СРСР
при Сталіні й Хрущові). Москаленко – однокурсник Б. Олійника, М.
Шудрі, І. Сподаренка, В. Симоненка та ін. Його спогади про В. Симоненка зводилися до безкінечного нагадування про те, що Василь був дальтоником, тобто не розрізняв кольорів. Сподаренко як
студент запам’ятався йому як “Іван Темний” (таке прізвисько він
мав у студентські роки, і мій досвід спілкування із цим діячем підтверджує, що й літа мудрості не просвітлили його). Б. Олійник був
одним із найближчих друзів Москаленка поряд із Кравчуком, Єльченком, Каптом і незнаним мені по імені сантехніком (який їх обслуговував і водночас давав підстави стверджувати, що вони мають друзів і серед звичайних робітників).
Уперше я зіткнувся із Москаленком 1970 року, коли кілька місяців за рекомендацією Ю.В. Заруби стажувався (працював за гонорари) в редакції газети “Радянська Україна”, де Москаленко завідував відділом партійно-політичного життя і був секретарем партбюро редакції. У першій половині 70-х, коли першим секретарем
ЦК КПУ став В. Щербицький, Москаленко увійшов до групи помічників Щербицького, якою керував Продан. З тих років мені й досі
звучить як жарт, яким ми смакували, жонглюючи прізвищами помічників Щербицького: Москаленко, Продан, Потурнак. Цікаваий
набір, чи не так?
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З переходом І. Соколова із Харкова на посаду другого секретаря ЦК КПУ з кадрів Москаленка було призначено керівником
групи помічників Соколова. Поіменного складу його групи, на
жаль, не знаю. Але саме там і тоді Москаленко розгулявся і в переносному, і в прямому смислі. Фактично він тримав руку на кадровому розподілі партійних і державних діячів. Це він перетягнув
Леоніда Кравчука із Чернівців (де той працював на посаді заввідділу пропаганди) до Києва на посаду завсектора у відділі пропаганди, а потім підпихав усе вище й вище – аж до посади секретаря
ЦК КПУ з ідеології. Так що твоє твердження в книжці про те, що
Кравчук – творець долі Москаленка не відповідає дійсності: усе
якраз навпаки.
На цей період роботи припадає й активна перекладацька діяльність Москаленка: з української на російську і навпаки. Зачинившись на ключ у службовому кабінеті, він перекладав усе й уся.
Під псевдонімами й анонімно. Але, ясна річ, за гонорари. І все
було б дуже добре, якби він сумлінно сплачував партійні внески з
усіх своїх заробітків, як того вимагав статут КПРС. Однак наш драгоман не вважав за доцільне ділитися з партією “лівими” заробітками. Отож рано чи пізно мусив попастися на гарячому.
Подейкують, що то було не все, на чому “погорів” наш тлумач.
Була ще й “моральна складова”. Він так глибоко увійшов у роль
помічника другого секретаря ЦК КПУ Соколова, що почав “допомагати” своєму босові обслуговувати і його дружину. І якби він був
простим смертним, не минувати б йому виключення з партії й кри-
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мінальної справи (надовго можна було загриміти у “места не столь
отдаленные”!). Але ж він був одним із “небожителів”, і йому, як і
Кондуфорові, усе відгикнулося, можна сказати, переляком: у кабінет Шелеста Кондуфор увійшов як завідувач відділу ЦК, а вийшов
професором КДУ (то була надзвичайно цікава історія, ініційована… Ю.П. Тимошенком, тобто Тарапунькою). Москаленка ж було
списано в Секцію суспільних наук АН УРСР на посаду старшого
наукового спіробітника відділу наукової інформації, де він втратив
доступ до тіла мадам Соколової, але дістав ще більше часу й
можливостей “халтурити” перекладами. У цей час на факультеті
навчалися діти Москаленка: спочатку син Віталій – такий собі спокійний хлопець, жодних проблем для викладачів, а потім – дочка
Олена, яка не забувала нагадувати, чия вона дочка...
Рік чи й більше факультет журналістики був без декана. Це тоді, як пригадуєш, ми п'ятирічку виконали за три генсеки. Ходили
всілякі плітки й припущення, хто прийде правити. Тимчасом учорашній аспірант О. Мукомела насолоджувався владою в.о. декана. І
раптом на факультеті з'являється... Москаленко, на той час уже
сват завідувача відділу пропаганди Л. Кравчука і друг секретаря з
ідеології Ю. Єльченка. Ну, хто б сумнівався?!
Мені й досі важко зрозуміти, які в Москаленка були мотиви, коли восени 1983-го він запросив мене до себе як декан і запропонував обійняти посаду заступника з наукової роботи. Єдиний логічний аргумент – три місяці спільної роботи в редакції “Радянки”.
Крім мене, на факультеті була ще одна людина, яка працювала з
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ним в тій же редакції: Л. Андрієнко. Але ця жінка нічого, крім іронії,
ув Анатолія Захаровича не викликала і, що дивно, терпеливо зносила його кпини. А 1984-го у Москаленка виникла раптом ідея зміцнити зв'язок факультету журналістики із Спілкою журналістів України, і він намагається ініціювати висунення мене на посаду відповідального секретаря правління СЖУ.
Та посада була номенклатурою політбюро ЦК. Отож заповнену
мною анкету для обліку кадрів Москаленко відносить до завідувача віддіду пропаганди Кравчука, а той – нагору до секретаря з
ідеології Єльченка чи Капта, а останній – ще вище, до другого
секретаря ЦК, який відповідає за кадри і доповідає на засіданні
політбюро. І от у тому високому кабінеті раптом лунає запитання:
“А що він покладе на стіл при затвердженні на політбюро?” Партійним ідеологам невтямки було, що вони просувають на номенклатурну посаду... безпартійного. Кравчук, а за ним Єльченко чи
Капто запевняють, що “його приймуть у партію”. Але головного
кадровика України цікавить не кандидат, а повноправний член партії… Отак я й побував у номенклатурі.
Пройдуть роки, але зуд “злуки” факультету журналістики із
СЖУ не даватиме життя Москаленкові, й наприкінці 1989-го він з
голосу запропонує мою кандидатуру на посаду голови Київської
організації СЖУ. Убезпечена уже від прямого контролю ЦК спілка
на цей раз спрацює відповідно до його задуму: я набрав 85% голосів делегатів конференції, незважаючи на активність “піаністів”,

✍

92

✍

які намагалися набрати побільше голосів моєму конкурентів – гендиректору РАТАУ В. Возіянову. Ну, а потім...
Я захопився громадсько-політичною діяльністю: робота над
розвалом СЖ СРСР (з М. Полтораніним та А. Єжелєвим), робота
над проектом закону України про пресу та інші засоби масової
інформації (я був керівником робочої групи), виключення із Спілки
журналістів власкорів “Правди” та “Ізвєстий” (рішенням конференції), боротьба за приміщення одного з райкомів партії у Києві
під будинок журналіста (при спротиві керівництва СЖУ), робота
над новим статутом СЖУ (був головою статутної комісії), спроба
висуватися кандидатом в народні депутати (по округу, звільненому
В. Івашком), програш на з'їзді журналістів Іванові Сподаренкові,
поїздка в США читати лекції (через цю поїздку я втратив контроль
над ситуацією в КО СЖУ)...
Спілчанська активність наробила мені шкоди в університеті, і
“демократичний” Анатолій Захарович палець об палець не ударить, щоб захистити мене від наїздів комуняк: він лише відтворює
вимогу ректора (і мого колишнього майже приятеля) В. Скопенка
звільнитися за власним бажанням, а на того, у свою чергу, тисне
С. Гуренко... Мудрий Степан Колесник, якого саме я затягнув на
викладацьку роботу в університеті і який став поруч мене в КО
СЖУ як член виконкому правління, радить мені поступитися, не
лізти на рожен, “а то вони такі, що й фізично розправляться” (слова Колесника). Подаю заяву, що йду через місяць, з 1 лип-
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ня. Потім же з’ясується, що наказ про моє звільнення було підписано в той же день, коли я подав свою заяву.
Якби ж то знаття було тоді, що через якихось два місяці усе
почне розвалюватися, і ціла система рухне разом із своєю ідеологічною надбудовою. Я витримав би!
Слава Богу, у мене уже був зареєстрований і початий видавничо-друкарський бізнес.
Оце тобі – до портрета “демократичного” Москаленка. До цього
ще додам, що як учений у царині журналістики Анатолій Захарович і в підметки не годиться тому ж Прилюкові, а про таку постать, як Федченко, годі й говорити. Якби ти взяв і прочитав докторську дисертацію Москаленка, ти зрозумів би, яка то халтура, яка
то політична тріскотня. 1984 року я був упорядником і редактором
колективної монографії з питань ефективності ЗМІ. Мені довелося
по суті переписувати халтурні рукописи своїх співавторів, зокрема,
й А.З. Москаленка.
На “десерт” поговоримо про твого улюбленого В.В. Полковенка, якого ти так по-братньому обіймаєш на фотографії. Ну, як же
ти так опростоволосився, дорогий Михайле?! Розвінчуючи такого
монстра, як Рубан, не розгледів справжнього єства рубанівського
виучня.
Як я вже зауважував, я пропрацював у Київському університеті
двадцять років, з них – сімнадцять років на факультеті журналістики. Усі ці роки я впритул спілкувався з усіма, хто там працював,
в тому числі і з Полковенком. Він у мене ніколи не викликав жод-
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ної симпатії – якийсь слизький чоловік, нещирий, приторний і т. ін.
Не пригадую жодного випадку, щоб Полковенко бодай обережно
обстоював бодай щось українське, як це робила половина кафедри стилістики (А.П. Коваль, М.У. Каранська, М.М. Пазяк та ін.), половина кафедри історії літератури та журналістики (особливо –
А.Г. Погрібний), ба навіть той же Д.М. Прилюк. Жодного разу!
Натомість В. Полковенка можна було бачити у компанії з проф.
В.А. Рубаном — кожного разу, коли той з'являвся на факультеті.
Найцікавішим же було те, що Рубан і Полковенко завжди брали
відпустку в один і той же час і завжди їздили у відпустку удвох. Ну,
такі собі друзі нерозлий-вода! Не прислухався до пліток з цього
приводу, але пригадую репліку Д.М. Прилюка, який, власне, й зауважив синхронність відпусток старого професора й молодого
доцента. Що б це значило?
Відповідь на, здавалося б, риторичне запитання не забарилася. В. Полковенко поїхав із групою студентів, здається, у Чехословаччину. Десь там вони зупинилися в готелі. Буквально наступного ранку із Праги стривожений дзвінок від сина-студента сановному татові в Києві: була якась п'янка вночі і щось там сталося, що
хлопець в істериці... Піднятий номенклатурним татом на вуха деканат обговорює ситуацію, не розуміючи суті того, що відбулося по
той бік кордону.
В. Полковенко, як виявилося, зґвалтував свого студента. Наступного дня я розповів про все, що сталося М. Шудрі. Для нього
моя розповідь була новиною, але й не здивувала: це було під-
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твердженням того, про що до нього діходили чутки з оточення Полковенка. “От, подонок!” – сказав тоді Микола. Відтоді, нічого, крім
огиди, В. Полковенко у мене не викликав.
Я – толерантний до так званих сексуальних меншин. Зрештою,
це їхня особиста справа, якщо вона не виходить за межі їхніх
спалень і якщо вона не пов’язана з насиллям, ґвалтуванням.
У демократичній країні, де владарює його величість закон,
ґвалтівник на кшталт Полковенка міг би надовго сісти за грати як
кримінальний злочинець. У радянському законодавстві була стаття за гвалтування, і її часом застосовували по відношенню злочинців, які ґвалтували жінок, і ніколи – в ситуаціях, як описувана.
Усе, чим поплатився тоді Полковенко за свій злочин, — увільнення
з роботи на факультеті журналістики.
Ця історія підказала логічне пояснення надзвичайної здруженості Полковенка з Рубаном, особливо – в тих випадках, коли вони брали відпустки й їхали разом у якийсь санаторій і цілий місяць
жили в одній кімнаті...
Тепер ми вже знаємо, що такого роду зв'язки – також мали ленінську традицію, документальні підтвердження якої знайшла в
архівах Маріетта Шагінян. Як відомо, політичні розходження у цих
випадках не мали принципового значення.
...Якщо, Михайле, ти не знав про “уподобання” свого улюбленого викладача з далеких 60-х, хай це відкриє тобі очі. Якщо ж знав
чи здогадувався, тоді я не знаю, що й казати... Фу!..
Нарешті, ще одна річ залишається для мене незрозумілою, не-
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зважаючи на те, що кількість прикладів помножується. Я, правда,
ніколи не перебував в “лавах КПРС”, і можливо тому багато що до
мене не доходить.
Один із моїх найближчих друзів Степан Колесник був виключений із партії
в далекі 60-ті роки. Здавалося б, з настанням “перебудови”, коли пацюки почали втікати з тонучого корабля під назвою КПРС і коли навіть віддані комуністи із досвідом роботи на посаді,
скажімо, головного атеїста Радянського
Союзу професора І.І. Бражника думали
про можливість виходу з рядів “натхненника і організатора усіх наших перемог”, деякі з виключених за
погляди, явно несумісні з поглядами вірних ленінців, мали б пишатися тим, що доля вивільнила їх від тієї облуди за десятиліття
перед тим. Але ж ні! Степан Павлович поклав пару років на мишачу вовтузню навколо відновлення в лавах КПРС, і відомий нам
А.З. Москаленко із задоволенням доклав своїх рук до цього, хоча
ще за рік перед тим навряд чи й обговорював би саму можливість
такого.
Двоє моїх колег – В. Миронченко й О. Пономарів, — яким вступ
в КПРС був заблокований тим, що замолоду вони мали необережність читати заборонений самвидав або висловлювали погляди,
які комусь вважалися антирадянськими, раптом на пікові “перебу-
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дови”, коли з КПРС масово почали виходили прозрілі люди, раптом приєднуються до лав “розуму й честі нашої епохи”. О. Пономарів навіть стає одним із останніх секретарів партбюро факультету журналістики Київського університету і починає проголошувати такі правильні ще кілька років тому речі, які на момент їх проголошення втратили і свою “правильність”, і здоровий глузд.
Коли мені потрібне була членство в КПРС для кар’єрного зросту, мене туди не пускали, бо я мав “неправильне” походження
(дворяни й куркулі), я був “очорнителем” (бо висловлював незалежні погляди і обстоював свої думки), але коли 1987 року мене
буквально вмовляли приєднатися до “керівної і спрямовуючої”, я
говорив: дякую, поїзд уже пішов, тепер я можу обійтися і без вашої
червоної книжечки і я дякую Богові, що він уберіг мене від такої
радості, як членство у вашій партії.
У контексті всього цього мені хотілося б знати, ну, чому, ти, Михайле, — людина непохитної волі й твердих переконань, — потратив стільки зусиль, енергії і часу на те, щоб під самий розвал того
Колосса на глиняних ногах знову стати “комуністом”, відновити
своє членство в тій партії, яка принесла тобі стільки лиха, а потім,
знову втративши те членство уже з причини саморозпаду явища
як такого, затратити ще масу зусиль, енергії, часу й коштів на поетизування процесу цього поновлення й видання книжки, в якій цей
сюжет є по суті стрижневим. Невже коло замкнулося?
Очевидно, я цього ніколи не зрозумію.
2 лютого 2013 р.
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Будьте секундною стрілкою історії
Звернення до українських журналістів
Переглядаючи відеосюжети з ЄвроМайдану, я звернув увагу на
численні випадки, за яких журналісти (особи з посвідченнями
“преса”), разом із протестантами вигукують лозунги, співають пісень, тримають прапори і т. п. У зв'язку з цим хочу висловити
пораду як експерта:
Якщо ви позиціонуєте себе на масових заходах як репортери,
оператори, фотографи і под., ваш професійний обов’язок полягає
в тому, щоб робити нотатки в своїх блокнотах чи надиктовувати
свої думки і враження, брати інтерв’ю (не втягуючись у дискусію) у
протестантів, правоохоронців чи інших представників влади, знімати відеосюжети й фотографувати. Все! У цьому випадку ви можете розраховувати на захист своєї професійної діяльності.
Якщо ж ви, навіть маючи посвідчення журналіста, демонструєте свою заангажованість щодо будь-якої сторони (хоч протестантів, хоч правоохоронців), вигукуєте лозунги, вступаєте в суперечки, займаєтеся агітаційно-пропагандистською діяльністю, ба навіть
застосовуєте фізичну силу (штовхаєтеся, берете під чи за руку чи
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навіть просто торкаєтеся до свого співрозмовника), ви автоматично стаєте учасником конфлікту з того чи іншого боку, і ваша професійна приналежність до журналістського корпусу уже не може
вас захистити: ви — учасник протесту або його утихомирення.
Третього не дано! Відтак я настійно раджу вам вибирати як лінію поведінки перший варіант. Якщо на Майдані тисячі й тисячі
людей, ваше долучення до вираження протесту нічого не змінює:
навіть якби всі журналісти висловлювали свої емоції разом з вами, їхні голоси навряд чи змінили б ситуацію. Отже, вираження
власних емоцій втрачає сенс. Разом з тим, воно наражає вас і на
ризик перешкоджання вашій професійній діяльності.
Коли ви знаходитеся в гущі протесту, ваше завдання і професійний обов'язок полягає в тому, щоб зібрати достовірну інформацію про те, що відбувається, й донести її до своїх читачів, слухачів
чи глядачів і допомогти їм визначитися у своїй позицї. Фахово зроблений репортаж з місця події може мати неймовірний ефект: вивести на вулиці й майдани ще тисячі й тисячі людей, стримати гарячі голови від провокацій, спонукати владу замислитися й т. ін.
Погодьтеся, це — набагато важливіше для загальної справи, ніж
утягнутися в суперечку з неадекватним учасником протесту або
рядовим правоохоронцем. Перебуваючи на передньому краї подій, ви пишете, озвучуєте, фільмуєте історію. Отже, будьте секундною стрілкою цієї історії, а не згустком емоцій. У такому разі —
гострого вам пера, чистої радіохвилі, панорамного екрану, колеги!
9 грудня 2013 р.
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Між іншим…
Прикметною рисою радянської журналістики був домисел, а публіцистика навіть допускала вимисел (тому й називалась часом
“художня публіцистика"). І одна, й друга канули в Лету чверть століття тому. Уже народилося й виросло ціле покоління журналістів і
публіцистів, яке жодного уявлення не має ні про радянські газети й
журнали, ні про телебачення й радіо. Дивуюся: звідки у багатьох із
них така вірність традиціям давно вмерлої агітації й пропаганди?
Інакше чим пояснити домисли й вимисли в матеріалах сучасних
журналістів і публіцистів? При цьому вони нам цинічно нагадують:
“Друзья, я не пишу то, что вам удобно поддержать, я пишу правду!”
1 лютого 2014 р.
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Інформаційний суверенітет України:
А чи був хлопчик?
...Заговорили про те, що “втрату інформаційного суверенітету було сплановано”. Авжеж! Мені здається, що чесно було б поставити питання руба: а чи взагалі незалежна Україна мала хоча б
якийсь інформаційний суверенітет? За роки незалежності в Україні
палець об палець не вдарили для створення власного інформаційного простору. Зробіть поверховий аналіз ЗМІ незалежної України. Що маємо?
Половину чи й більше ЗМІ становили й становлять філії московських ЗМІ ("КП в Украине", "Коммерсант-Украина" та ін., не кажучи вже про засилля телеканалів). Левова частина українських ЗМІ
були й залишаються проросійськими (наводьте приклади самі).
Мова ЗМІ — на 80-90% російська), і це навіть не обговорюється.
Україномовні ЗМІ ледве животіють, і їх ніхто й ніколи не мав наміру підтримуватм бодай формально. Якість ЗМІ — нижче плінтуса.
Українські журналісти, яких вважають провідними (про деяких я
писав у своїх публікаціях) вирізняються з-поміж загальної сірої
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провінційної маси лише браком скромності у поводженні з людьми, з якими розмовляють, безалаберним зовнішнім виглядом та
епатажністю. Серйозна державотворча й націєтворча тематика залишається поза їхньою увагою. Культура мови/мовлення та стилістика (отже, й культура мислення) залишають бажати кращого.
Навіть провідні ЗМІ фактично не редагуються, а переклади виконуються за допомогою автоматичних інтернетних перекладачів
без будь-якої участі живої людини.
Вирвавшись із лабет компартійно-радянської пропаганди, ідеологічний сектор незалежної України взагалі виявився зневаженим.
За чверть століття так і не було налагоджено пропаганду українського світу, іміджу України, українського способу життя та ін. Пропаганда переваг українського устрою над російським взагалі відсутня, хоча Україна має багато переваг над Росією саме в цьому відношенні, і ми це побачили на прикладі ситуації навколо Криму.
Про контрпропаганду в Україні ніхто навіть не думав, хоча засилля російських і проросійських ЗМІ волало про необхідність підготовки кадрів для цієї сфери та створення відповідних засобів.
Тепер, коли агресія Росії дійшла межі, доводиться покладатися
лише на народну ініціативу. Професійна журналістика продовжує
мовчати, бо вона не готова та й не здатна до цього.
Чи треба доводити, що у сказаному вище і криються причини
безкінечних провалів у зовнішній і внутрішній політиці, в економіці
й народному господарстві, в культурі й міжетнічних відносинах,
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занепаді регіональної політики, у боротьбі з корупцією й організованою злочинністю?
Почитати "Урядовий кур'єр", так усе, що залишається, — посипати голову попелом.
Але ніколи не пізно почати усе спочатку й належним чином
узятися за налагодження обговорюваної галузі. Для цього потрібні:
державницька воля, відповідні засоби й кадри. Усе це можна знайти й змобілізувати. При бажанні, звичайно.
19 квітня 2014 р.
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Заткнути рот Кремлю
МЗС Росії висловило “законне обурення” продовженням антитерористичної операції (АТО) на Сході України, звинуватило Київ у
брехні й попросило Захід енергійно вплинути.
Я ось що думаю з цього приводу. Щоб заткнути рот Кремлю,
Україна має змінити тактику АТО, і в першу чергу — в пропагандистському та спецпропагандистському плані.
АТО має подаватися як зачищення відповідних територій від
російських диверсантів. Захоплені живими диверсанти мають демонструватися на всіх телеканалах — допити їх треба вести публічно, перед телекамерами (таємниця слідства тут ні до чого), їхні
документи, зброя та амуніція мають демонструватися на постійно
діючій виставці в добре охоронюваному, але доступному для всіх
приміщенні в Києві і т. д.
Другою категорією після російських диверсантів для аналогічної “популяризації”, мають стати доморощені терористи з кримінальним минулим. І щодо цієї категорії треба знехтувати таємницями слідства.
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В місцях проведення АТО має вестися посилена пропагандистська робота серед населення і спецпропагандистська робота,
спрямована на терористів та бойовиків, які їх підтримують. Теле- й
радіо сюжети спеціального характеру, листівки, есемески на телефони і т. ін. мають іти безперервним потоком. Українська пропаганда має домінувати на цих територіях.
Очевидно, що давно вже на часі відкриття масованої спецпропагандистської діяльності, спрямованої на територію Росії. Інтернетні теле- й радіо передачі, радіомовлення на певних хвилях,
листівки, есемески на телефони російських користувачів, використання власне російських ресурсів тощо — усе це має професійно
використовуватися для донесення правди до населення й вояків
Росії.
Якщо СБУ, МВС, МОУ, МЗС та ЗМІ підуть цим шляхом, у Москви не буде козирів щодо “мирного населення”. Але це треба робити професійно. Наливайченко й Аваков повинні займатися своїми
справами, а не сидіти у Фейсбуці.
Повинна нарешті запрацювати пропаганда і спецпропаганда.
Якщо зараз в Україні немає фахівців з цієї галузі, я радий буду надати допомогу в її налагодженні й прискореній підготовці фахівців.
Я певен, що до цього зголосяться достатньо журналістів і блоґерів. Значну частину їх можна призвати на професійну службу через військкомати.
СРСР мав, як відомо, потужну спецпропагандистську машину,
яку успадкувала Росія. Україна, на жаль, нічого цього не мала, за
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винятком єдиного напряму, зосередженого на боротьбу з “українським буржуазним націоналізмом” за кордоном та нерозгорнутого управління спецпропаганди у складі Київського військового
округу (фактично в особі одного полковника) та невеликої групки
резервістів-фахівців, до якої входив і я. Отож, як ніхто інший, я бачу, наскільки програє Україна у війні, яка за своїм характером є
переважно війною інформаційною.
17 травня 2014 р.
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Про створення
пропагандистського каналу
З подачі профана з адміністрації президента (АП) заговорили
про створення в Україні пропагандистського телеканалу (див.: Пашинський хоче створити в Україна аналог CNN або BBC. В Україні створять аналог CNN або BBC для протидії розвязаній проти
нашої країни інформаційній війні на міжнародній арені). Добре, що
заговорили, але...
ВВС — може правити за приклад. Це — правда. Але до чого
тут CNN? Це — звичайний інформаційний канал. Приватний. Він
не займається пропагандою. Це закладено навіть у назві каналу
— Cable News Network. Ознайомтеся з його історією.
За великим рахунком, якщо вже думати про створення справжнього пропагандистського телеканалу, то найкращим взірцем є RT
— Russia Today. На сьогодні це — найбільш досконалий і найбільш технологічно оснащений телевізійний канал, який органічно
вписався в систему ЗМІ багатьох країн світу — США, Японії та ін.
Говорю про це цілком серйозно і з повною фаховою відпо-
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відальністю. І ось чому. Кілька років тому США переходили з аналогового на цифрове телебачення. Через технологічну неготовність перехід було перенесено на півроку. Але і через півроку провідні (sic!) велети американської телеіндустрії усе ще не були готові — забрало ще кілька місяців налагодити мовлення за новими
технологіями.
А RT виявився готовим! Упродовж тривалого часу канал буквально домінував на цифровомуителевізійному ринкові США, і мільйони телеглядачів навіть не підозрювали, ЩО вони дивляться. Так
що вчитися треба у Росії, але так, щоб іти на крок попереду.
20 травня 2014 р.
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Ще раз про створення
пропагандистської структури
Як експерт в царині журналістики і ЗМІ (зокрема, і автор першого законопроекту України про пресу та інші ЗМІ 1990 р.), а також як
фахівець у галузі пропаганди, контрпропаганди і спецпропаганди
(маю вищу освіту, офіцерське звання й досвід практичної роботи),
я підтримую ініціативу створення пропагандистської структури.
Я вже висловив деякі застереження стосовно створеня міністерства інформаційної політики (див. вище). Тепер от що скажу
про концепцію авторства Ю. Стеця. Автор добре відстудіював історію інформаційних міністерств і, очевидно, готовий очолити нову
бюрократичну структуру.
На жаль, у концепції пана Стеця я не помітив бачення власне
пропаганди, контрпропаганди і спецпропаганди. Судячи з того, що
я читаю про Нацгвардію, очолюване паном Юрієм управління цього збройного формування ні пропагандою, ні контрпропагандою, ні
спецпропагандою в зоні АТО не займається. Усе, що бачимо, —
середньої руки військове (навіть не воєнне) репортерство.
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Тим часом історія партійно-радянської журналістики дає чимало повчального в плані налагодження пропаганди, бо вся вона
зводилася не лише до пропаганди, а історія Другої Світової війни,
а потім і “холодної війни” багата на досвід як контрпропаганди, так
і спецпропаганди. Хотілося б думати, що пан Стець до цього ще
просто не дійшов через зайнятість.
І тепер останнє. Оскільки контрпропаганда і спецпропаганда
була прерогативою Москви, там зосереджені і досвід, і кадри
високої кваліфікації, про що можна довідатися, пошарудівши в
інтернеті. (Це — й фактор, який ускладнить роботу українських
пропагандистів.)
Київ завжди відставав у цьому відношенні. Знаю це з власного
досвіду. У штабі Київського військового округу була лише одна
штатна одиниця у званні полковника, до якого були приписані декілька резервістів у званнях від лейтенанта до капітана (і я в серед
них). Правда, щороку нас збирали на місячні збори на базі кафедри розвідки (?) загальновійськового училища імені Фрунзе. Але таке “підвищення кваліфікації” не можна навіть порівняти з тим, що
дали мені в Москві генерали й полковники з величезним досвідом
у війні з Німеччиною та Японією.
Думаю, що панові Стецеві годилося б почати з консультацій з
фахівцями, а вже тоді братися за писання положення та концепції.
І однозначно — це не повинне бути міністерство.
1 грудня 2014 р.

✍

111

✍

✍
Між іншим…
Схоже, що пан В. Березовець підтримує ідею створення міністерства інформаційної політики. Шкода тільки, що він, загострюючи увагу на “контрольованих ЗМІ” (зрештою, усі ЗМІ контрольовані), уникає розмови по суті: як він уявляє собі в контексті утворюваної бюрократичної структури налагодження контрпропагандистської й спецпропагандистської діяльності? А шкода.
2 грудня 2014 р.
RT має стати прикладом для наслідування в Україні. Технологічно — це найсучасніший ЗМІ в США. Коли декілька років тому
американське телебачення переходило з “аналога” на “цифру”, RT
упродовж кількох місяців домінувало або було чи не єдиним взагалі серед діючих каналів.
Чи знайде МінСтець укупі з Коломойським півмільярда баксів,
щоб скласти RT конкуренцію?
28 січня 2015 р.
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Це — правда! Радянська влада "уміла" творити прихильників
США своїми ж руками. Я не вибирав свій військовий фах — спецпропаганду серед військ і населення противника (із спеціалізацією
по США). Я вибирав собі цивільний фах журналіста. Військовий
же йшов як обов’язковий додаток. У школі й від матері, яка володіла німецькою, я вивчав німецьку, і в університеті мав намір це
продовжувати. Натомість в університеті записали мене в групу
вивчення англійської мови.
Полковники військової кафедри МДУ виявилися чудовими знавцями історії, звичаїв, культури Америки. Відтак американознавство не можна було не любити.
...Я не здивувався, коли півтора десятка років тому зустрів у
Вашингтоні генерала КГБ Олега Калугіна, який перебрався сюди
жити.
24 квітня 2015 р.
Чим може похвалитися МінСтець?
Чесна відповідь мала б бути проста: "Я зрозумів, що взявся не
за своє діло. Мені б краще волам хвости крутити. Вибачте мені,
співвітчизники".
Сказати б, що гора народила мишу. Але ж — ні гори, ні миші.
Пшик вийшов — це однозначно.
9 червня 2015 р.

✍

113

✍

✍
Спогади про Дмитра Прилюка
Кремезний, дебелий дядько
з часто червоним загривком, з
якого проростала масивна й часто упріла голова, він уявляється більше головою колгоспу,
аніж деканом другого за величиною факультету журналістики
на теренах СРСР, а отже – і
знаним на всій його території
авторитетом у царині підготовки
журналістів. Таким запав і мені
в пам’ять професор Дмитро
Михайлович Прилюк.
Вихідець із віддаленого
подільського села, він називав себе селюком. Я не певний, чи говорилося те з гумором, чи всерйоз: професор журналістики Прилюк не завжди був чутливий до слова, і професор стилістики Алла
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Петрівна Коваль, очевидно, мала підстави саме таким, селюком,
його і вважати. Я й сам зауважував, що Дмитро Михайлович не
завжди відчував тонкощі мови, не вникав у відмінності між значеннями слів. Наприклад, він повсякчас плутав слова уява та уявлення, і це при тому, що вони були ключовими поняттями у його
лекційному курсі з теорії і практики журналістської творчості.
Коли я почав викладати для майбутніх журналістів курс теорії і
практики перекладу, мій друг Микола Шудря підказав мені приклад
буквального, скорше – буквалістського чи буквалістичного, перекладу винесеного в заголовок газетного матеріалу фразеологізму
про людське око на російську – о человеческом глазе (замість
для отвода глаз), що мав місце у двомовній газеті „Колгоспне
село” (пізніше – одномовна газета „Сільські вісті”), коли там головним редактором був... Дмитро Прилюк.
Очевидно, навчаючись журналістики у передвоєнні роки в
Харкові, молодий Прилюк недостатньо засвоїв уроки свого вчителя Юрія Шевельова – одного з найкращих українських мовознавців. До речі, на відміну від Олеся Гончара, Д. Прилюк прихильно згадував Шевельова. Парадокс: Гончар, який сам став прекрасним стилістом, осквернив свого вчителя, а Прилюк, бач, – ні.
...Дехто з моїх колег-журналістів, які були студентами Д. Прилюка, закидають мені, що я вибілюю людину, яка на початках своєї викладацької діяльності, а потім – і свого декантства переслідувала інакомислячих колег (ідеться, зокрема, про історію із М. Шестопалом) і була сяка-така по відношенню до студентів (тут вам
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розкажуть уже десятки жахливих історій). Як ви вже побачили, я
далекий від ідеалізації Дмитра Михайловича: він був непростою
людиною й суперечливою особистістю, — але все пов’язане з ним
згадую з теплотою. Навіть коли прискіпуюся до його недоліків.
До мого приходу на факультет журналістики (восени 1974 року) я взагалі не був знайомий із Д. Прилюком. Я не був його студентом. Я взагалі не навчався на очолюваному ним факультеті, і з
цієї причини у мене немає власних спостережень, а отже – власних симпатій чи антипатій та думок, з приводу того, що відбувалося на факультеті журналістики Київського університету за десятиріччя до того, як я туди потрапив. Переказувати ж чужі враження
– не є завданням будь-чиїх спогадів. Учасники й очевидці тих подій самі розкажуть, що відбувалося, чому і як. Скажу тільки, що
серед моїх найближчих друзів і знайомих від початку моєї фахової
кар’єри було чимало тих, хто потерпіли за свої погляди чи симпатії
під час навчання на цьому факультеті. Лише один чи два з них
виміщували свій гнів на Прилюкові. Усі ж решта згадували Дмитра
Михайловича без злості або не згадували взагалі, а причину всього, що сталося, покладали на карб Системи.
Як і Д. Прилюк, я викладав і виконував певні адміністративноуправлінські функції на факультеті журналістики. Отже, я сприймав Дмитра Михайловича як старшого колегу і як керівника; а був
період, коли (працюючи помічником ректора) і я був для доцента
Прилюка „начальством” (хоча, за великим рахунком, яке там начальство – помічник ректора). За півтора десятка років спільної ро-
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боти на ниві журналістської науки та освіти між нами не виникало
напруження, яке спричинювало б конфлікти, хоча непорозуміння
траплялися, і не раз. І в тому немає нічого дивного: ми належали
до різних поколінь, у нас були ідеологічні розходження і ми могли
мати відмінні погляди на проблему, яка потребувала розв’язання.
Як декан, Дмитро Михайлович, здається, порадувався тому,
що з моїм приходом кафедра стилістики нарешті дістала викладача з базовою журналістською освітою (до того на кафедрі працювали лише філологи). Слава Богу, і А. П. Коваль, як завідувачка
кафедри, і інші викладачі рахувалися з моєю думкою. Алла Петрівна погодила з деканом моє призначення на свого неформального заступника (формально такої посади не існувало). За десять років моєї роботи на кафедрі стилістики було багато зроблено для наближення викладання не тільки основ редакторської
майстерності, а й усіх мовних дисциплін до потреб журналістської
професії.
Відпрацювавши кілька років у ректораті, я повністю зосередився на викладацькій роботі, і декан Прилюк призначив мене своїм
заступником з міжнародних зв'язків (мій попередник на цьому терені М. І. Скуленко став заступником декана з навчальної роботи).
Які були міжнародні зв’язки у період так званого застою, можна тільки уявити. Усе, з чого ми могли радіти на факультеті, так це
те, що Д. Прилюк був членом редколегії польських “Зошитів пресознавчих”. Ну, а я опублікував якусь замітку в аналогічному болгарському виданні (і то там прізвище моє було перекручено). 1983
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року мені було запрошення на симпозіум у Західну Німеччину:
Дмитро Михайлович підписав відповідне подання до ректорату,
міжнародний відділ ректорату включив мою поїздку до плану
закордонних відряджень, але в міністерстві вищої освіти вирішили, що, цитую мовою оригіналу, “командирование нецелесообразно”. Навіть пізніше, уже в роки перебудови, міжнародні зв’язки з
близьким зарубіжжям було непросто налагоджувати, а що вже
говорити про далеке...
Як на мене, окремої розмови заслуговує тема “Д. Прилюк як
організатор журналістської науки і освіти”. Організація й управління навчальним і науковим процесом на факультеті – найперший і
найголовніший функціональний обов’язок декана. Можливо, знайдеться молода людина, яка обере цю тему предметом окремого
дослідження: досвід Дмитра Михайловича заслуговує такої уваги,
тим більше що саме в часи його декантства серйозні зміни відбувалися в усій радянській системі підготовки й перепідготовки журналістських кадрів. Отож там є до чого придивитися.
“Київська школа” досить успішно конкурувала з “московською
школою”. Можу це стверджувати з певністю, оскільки сам я був, з
одного боку, – виучень “московської школи”, а з другого – учасник
колективу “київської школи”. До того ж, буваючи в МДУ на конференціях, я не раз обговорював цю тему із своїми московськими
вчителями-колегами.
Не буду тут вдаватися до описування того, як на факультеті
працювали над навчальним планом, як кроїли його й перекро-

✍

118

✍

ювали після “погоджування” в ЦК Компартії України, у міністерстві
вищої освіти й т. д. Про це краще напишуть безпосередні учасники
цього процесу.
Думаю, мені з руки більше сказати про Д. Прилюка як організатора й керівника української науки про журналістику, оскільки з
часом, уже при новому деканові факультету журналістики, мені
довелося сім років працювати на посаді заступника декана з наукової роботи. Не можу стверджувати, що Дмитро Михайлович
особливо яскраво проявив себе у цій царині. Якось воно склалося
так, що як науковець він вивищувався над усіма іншими професорами, доцентами й викладачами, але не стільки плідністю і якістю своїх досліджень, скільки підкресленою важливістю того, що
він робив на дослідницькій ниві особисто. Особисті ж наукові пристасті його були зосереджені на студіюванні й узагальненні складових журналістської майстерності. На основі цих студій він підготував два томи навчального посібника (який так і не набув статусу
підручника) й дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора філологічних наук, про що я скажу трохи нижче.
Поточним керівництвом науково-дослідної роботи на факультеті за деканства Д. Прилюка на моїй пам'яті займався заступник
декана з наукової роботи, доцент кафедри телебачення й радіомовлення В. Я. Миронченко – людина педантична й залюблена у
сферу своїх власних досліджень. Звуженість наукових інтересів (а
отже – й недостатнє розуміння усього розмаїття наукових інтересів колег з інших кафедр) доцента Миронченка й значною мірою
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пасивне ставлення декана до організації наукових студій на факультеті були причиною того, що за результативністю наукових досліджень факультет журналістики з року в рік займав передостанні
місця по університету.
Ніхто цим і не переймався. І я напевно також обійшов би увагою цю проблему, якби мені, працюючи в ректораті, не довелося
разом із проректорами з наукової роботи аналізувати, зводити
докупи й редагувати (по суті переписувати) щорічні звіти про наукову роботу усіх факультетів та науково-дослідних інститутів і лабораторій університету, які подавалися до мінвузу. Це спонукало
мене до роздумів і послужило серйозним стимулом для виступів
на різних факультетських конференціях про необхідність активізації та піднесесення ефективності наукових досліджень.
Ну, я й довиступався до того, що новий декан факультету журналістики А. З. Москаленко, ледве заступивши на посаду, запропонував мені стати його заступником з наукової роботи й почав
підтримувати усі мої ініціативи. Призначення мене, на той час викладача без ученого ступеня й звання, було сприйнято на факультеті неоднозначно. Потужну хвилю обурення викликало воно з боку таких ретроградів, як професор В.А. Рубан. Дмитро Михайлович прихильно сприйняв моє призначення; думаю, що А. Москаленко радився з ним перед тим, як запросити мене на розмову й
запропонувати посаду заступника декана з наукової роботи. Ще за
життя Д. Прилюка за підтримки з боку декана А. Москаленка мені
вдалося добитися такого пожвавлення науково-дослідної діяль-

✍

120

✍

ності кафедр факультету, що буквально через пару років факультет піднявся вгору у першу п’ятірку, а один чи два рази займав
навіть друге місце серед структурних підрозділів університету.
Повертаючись до особи Д. Прилюка, хочу наголосити, що однією із його заслуг у царині організації наукових досліджень було
започаткування міжвідомчого наукового збірника “Журналістика:
Преса. Телебачення. Радіо”, який виходив двічі на рік і який відкривав можливості для публікації статей і розвідок за матеріалами
досліджень викладачів, аспірантів і студентів факультету журналістики. До того у розпорядженні професорсько-викладацького
складу була відповідна тематична серія наукових записок університету, яка, з одного боку, об’єднувала журналістику з філологією,
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а з другого – виходила від випадку до випадку тоненьким зошитом, і надрукуватися в тій серії було практично неможливо. Від початку видання збірника “Журналістика” її редактором-упорядником і відповідальним секретарем редколегії був доцент В. Миронченко. Ставши заступником декана з наукової роботи, потім ці
функції я перебрав на себе.
І ще в одному відношенні хочу віддати належне Д. Прилюку. Я
вже писав про це колись у статті пам’яті професора Прилюка, але
хочу повторити і тут: саме Дмитро Михайлович у своїх виступах на
наукових конференціях і засіданнях ученої ради факультету науку
про журналістику почав називати “журналістикознавством”. Якось
так склалося, що Д. Прилюк ніколи не вжив цей термін у своїх
друкованих працях і, ясна річ, навіть не пробував його обґрунтувати. Мене ж праця на посаді заступника декана з наукової роботи
спонукала до занурення у фундаметальне дослідження “Журналістикознавство: теорія, методологія та організація науки про
журналістику”, яке я мав намір захистики як докторську дисертацію. Робота практично була завершена, за її матеріалами було
опубліковано цілу низку статей, але до захисту діло не дійшло. У
цій праці запропонований Д. Прилюком термін став ключовим
поняттям і знайшов свою обгрунтування. Тут же додам, що на основі цього дослідення було випрацювано всесоюзну програму з
координації наукових досліджень у галузі журналістики.
У цьому контексті тепер є сенс сказати докладніше про Д.
Прилюка як науковця й повернутися до його студій з теорії і прак-

✍

122

✍

тики журналістської майстерності. На моїй пам’яті відбувалися перипетії із захистом докторської дисертації Д. Прилюка, основою
якої, як я вже сказав, став його двотомний навчальний посібник з
теорії і практики журналістської творчості. Оскільки після смерті
Дмитра Михайловича мені було доручено читати лекції за програмою створеного ним курсу для студентів факультету журналістики,
я простудіював той посібник уздовж і впоперек. Забігаючи наперед
скажу, що у своєму лекційному курсі я відійшов від концепції свого
попередника, підсиливши курс елементами психології, логіки й методології.
Докторську дисертацію Д. Прилюка я лише переглянув, зауваживши, що структурно вона по суті не відрізняється від навчального посібника. Мені не довелося бути свідком обговорення дисертації Дмитра Михайловича на очолюваній ним кафедрі. Знаю, що
обговорення було досить бурхливим, але кафедра дисертацію
схвалила до захисту. Читали ту дисертацію й завідувачі більшості
кафедр факультету, а також провідні викладачі. Знаю, що досить
критично поставилася до дисертації Прилюка професор А. Коваль, і вона відверто висловила дисертантові свої думки. А от
Анатолій Погрібний свої погляди висловив стриманіше. Відгуки
останніх по суті збігалися із моїми враженнями від наукового доробку Д. Прилюка: його дослідженню бракувало серйозної теоретико-методологічної основи, що зрештою робило його працю емпіричною й такою, що явно не тягла на “відкриття нового напрямку в
науці” чи заснування нової “наукової школи” (основна вимога до
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докторських дисертацій).
Єдиним місцем для захисту докторської дисертації з журналістики на той час була рада при факультеті журналістики Московського унівесритету. Що там і як там усе відбувалося, в Києві не
знали. Мені ж про це трохи розповідав професор Я. М. Засурський
– декан факультету журналістики МДУ, голова тієї ради й один із
моїх професорів. Ясен Миколайович сказав мені, що, звичайно,
дисертація Прилюка на докторську не тягне – там і науки як такої
практично немає, і вони в раді зробили йому поблажку, прийнявши
роботу до захисту і зрештою ухвалили рішення присвоїти Д. Прилюкові вчений ступінь доктора філологічних наук.
І справді, праця Д. Прилюка являла собою узагальнення журналістського досвіду у виборі тематики, накопиченні й осмисленні
фактів, виборі форми (жанру) та ін. саме в тому ключі, як уявлялося Дмитрові Михайловичу “суспільне призначення журналістського твору” (так, власне, називалася його докторська дисертація). Понятійно-категоріальний апарат був слабкий і суперечливий
(а яким він ще міг бути, якщо дисертант не відчував відмінностей
між уявою й уявленням?), у роботі переважали емпіричні методи
дослідження (тобто методологія дослідження кульгала) і в роботі
не було нічого такого, що давало б підстави вважати дисертанта
зачинателем нового напряму в науці про журналістику. Чим вигравала робота, так це тим, що ця праця була чи не першою з цього
предмету, але не настільки солідною, щоб її можна було через переклад на російську запровадити в навчальний процес на факуль-
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тетатх і відділеннях інших університетів Радянського Союзу, на
яких готували журналістів. А професор Прилюк мріяв про таке.
Перипетії з дисертацією розтяглися на довгі місяці. Вища атестаційна комісія надіслала працю Д. Прилюка на зовнішнє рецензування, і дисертація наче в воду впала: її не могли знайти упродовж цілого року. Цілком випадково дисертацію було потім таки
знайдено. На тій кафедрі, куди ВАК відправила її на рецензування, лаборантка використовувала як підвищення на своєму стільці,
щоб їй було зручніше працювати на друкарській машинці. Відтак
процес затвердження було зрушено з місця, і Дмитро Михайлович
буквально світився від радості.
Коли вже все було “на мазі”, Д. Прилюк ініціював розмову з
професором А. Погрібним, який на той час був секретарем партійного бюро факультету журналістики. Як розповідав мені Погрібний, Дмитро Михайлович сказав йому буквально таке: “Толя, як тільки з ВАКу повідомлять, що мою дисертацію затверджено, не чекаючи поки прийде диплом доктора наук, ви мене подавайте на
професора”. При тій же розмові Д. Прилюк зауважив, що як тільки
він стане професором, він одразу ж складе з себе повноваження і
декана, і завідувача кафедрою – піде на пенсію.
Звичайно, і посаду, і звання професора Д. Прилюк дістав за
прискореною процедурою. Але з посади декана йому довелося
піти не за власним бажанням, а під тиском згори.
...Так склалося, що за сімнадцять років роботи на факультеті я
практично не стикався із Д. Прилюком як викладачем. Так що на-
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віть не можу сказати, наскільки цікавим він був як викладач, як навчитель. Сподіваюся, про це розкажуть його колишні студенти й
колеги, які бували на його відкритих лекціях. Натомість розкажу
про цікаві моменти, коли ми пересіклися як викладачі, і то скоріше
формально.
Десь наприкінці 70-х років на факультеті міжнародних відносин
і міжнародного права виникла проблема з працевлаштуванням радянських випускників. Справа в тому, що фактично цей факультет
готував фахівців для країн, які розвиваються. З певною метою цей
континґент розбавляли радянськими студентами: вони складали
приблизно п’ятнадцять відсотків студентів факультету. Оскільки їхнім завданням було наглядати за прибульцями з інших країн та
доповідати куди треба, ці студенти проходили спеціальний відбір.
По закінченню факультету деяким з них щастило влаштуватися на
дипломатичну роботу, вже після розвалу СРСР попит на них виріс
в рази: Україна потребувала дипломатичних кадрів.
На той час більшість цих студентів розподілялися в райкоми
та обкоми партії й комсомолу, де вони працювали переважно лекторами-міжнародниками. І от настав час, коли виникла проблема
перевиробництва цих лекторів. Відтак було зроблено спробу допомогти їм набути додаткову фахову підготовку й у такий спосіб
розширити можливості для працевлаштування. Вибір упав на журналістику: розрахунок був на те, що вони знайдуть собі застосування у міжнародних відділах редакцій газет, журналів, телебачення та радіо. Після досить докладного обговорення на ключових
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кафедрах та на раді факультету було вирішено, що факультет
журналістики запропонує міжнародникам два курси. Д. Прилюк
прочитав студентам-міжнародникам свій курс з основ журналістської майстерності, а я – основи редакторської майстерності. Зпоміж наших студентів-міжнародників жоден не запалився бажанням присвятити себе журналістиці, і я більше ніж певен, що іновація була безрезультатною. Експеримент тривав лише рік, і продовження йому не було.
Другий момент був набагато цікавішим. Був якраз той період,
про який жартували тоді, що ми виконали п’ятирічку за три генсеки. Через збіг обставин (череда конфліктів із керівництвом університету, тертя між кафедрами та й пенсійний вік) Д. Прилюк втратив посаду декана (обов’язки декана виконував його заступник з
навчальної роботи О. Мукомела). Факультет жив у чеканні нового
декана, і ніхто не знав, буде це своя людина чи пришлють когось
зі сторони. Пригадую, з-поміж своїх умовляли на посаду декана А.
Погрібного, але він категорично відмовився. Відтак пішли чутки
про стороннього кандидата. Дмитро Михайлович щось знав про
це, і загадково так говорив, що “здогадується”, хто прийде, і що це
– “хороша людина”.
Восени 1983 року на посаду декана факультет журналістики
прийшов А. Москаленко. Він не був чужим для факультету: свого
часу він тут навчався, тут навчалися і його діти. Але не був він і
частим гостем факультету: я не пригадую, щоб він брав участь у
накових конференціях, які проводилися на факультеті, або бодай
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приходив поцікавитися, як навчаються його син та дочка. Із сином
Віталієм проблем не було, а от дочка Олена... Кафедра-куратор
намагалася подіяти на зухвалу дівчину через батька, але з того
нічого не виходило.
Обійнявши посаду декана, А. Москаленко запропонував мені
не тільки посаду заступника декана з наукової роботи, про що я
писав вище, а й запросив на свою кафедру теорії і практики радянської преси, яку формально все ще очолював Д. Прилюк. Передавши курси, які я викладав на кафедрі стилістики, своїм асистентам – В. Різуну та В. Моренцю, я почав викладати курс аналітичних жанрів, зокрема – статті, а з відходом Д. Прилюка саме мені було доручено читати його курс теорії і практики журналістської
майстерності.
Хтось тут напевно згадає Дмитра Прилюка як письменника й
публіциста. Тому зауважу тільки одну річ, про яку мені розповідав
сам Дмитро Михайлович. Ідеться про його повість, написану ще
на самісінькому початку 60-х років, яка двадцять років пролежала
у шухляді, оскільки радянська цензура не пускала її до друку, і лише в часи перебудови Д. Прилюкові нарешті пощастило її опублікувати. А цікава ця повість тим, що вона суголосна з оповіданням
О. Солженіцина “Один день Івана Денисовича”, яке було написане
черед кілька років після повісті Прилюка, але якому судилася багато щасливіша доля, ніж повісті українського письменника. Сподіваюся, історики літератури належним чином поцінують цей твір
Дмитра Михайловича.
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...Звичайно, хотілося б кілька слів сказати про Д. Прилюка як
людину. Людські якості Дмитра Михайловича проявлялися по-різному, і головною рисою його характеру більшість напевно назвуть
його селянську впертість. Часом він проявляв, я сказав би, волячу
впертість. І вона однаковою мірою могла проявлятися як по відношенню до підлеглих, так і по відношенню до начальства.
Упертість Д. Прилюка по відношенню до колег і підлеглих не
була абсолютною. Звичайно, він мав право і міг одноосібно ухвалювати якісь рішення як декан (досить часто так і чинив), але його
можна було переконати (не до протилежного, звичайно), і я не раз
був свідком того, як хтось із завідувачів кафедр доводив Дмитрові
Михайловичу свою правоту, і той мусив з цим миритися. Але я
пригадую немало випадків, коли та ж А.П. Коваль скаржилася, що
декан уперся рогом і переконати його з того чи іншого питання не
вдалося. Це не означає, що він зовсім не радився із своїми колегами, розв'язуючи ті чи інші проблеми факультетського життя.
Такою ж мірою упертість і наполегливість Д. Прилюка спрямовувалася і вгору. Мені доводилося спостерігати його у стосунках із
ректором університету М. У. Білим та проректорами, причому у порівнянні з тим, як у таких же ситуаціях поводилися декани інших
факультетів, і мушу сказати, що Дмитро Михайлович вигідно вирізнявся. Після бойових походів у ректорат він повертався на факультет, як правило, упрілий і розчервонілий, з чолом і шиєю густо
всипаними краплями поту.
Одним із доволі частих приводів для баталій у ректораті були,
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скажімо так, “проблемні студенти” факультету журналістики. Маю
на увазі тих студентів, які привертали до себе увагу Комітету державної безпеки. Мало хто знає, що університетом опікувався спеціальний відділ у складі щонайменше трьох офіцерів. Керівник
цього відділу ледве не щоранку зустрічався з ректором університету. Більш-менш регулярно ці офіцери зустрічалися з деканом, а
в нагальних випадках у разі відсутності декана – із його заступником (переважно з навчальної роботи), а вже потім працювали із
самими студентами. У моїй пам'яті як помічника ректора і як заступника декана затрималося багато таких ситуацій. Згадаю тут
випадок із студентом, чиє ім’я як десидента, либонь, найбільш
знане – Сергій Набока.
Сергій був скромним, мовчазним і мав хворобливий вигляд, коли він був моїм студентом. Зірок з неба він не знімав, навчався посередньо і, як кажуть, не висовувався. Як його викладач, я навіть і
не підозрював, що він перебуває під наглядом КДБ, і до мене дійшли чутки про це, коли вже постало питання про його відрахування, а суть його справи так і залишилася для мене невідомою.
Так-от, мушу сказати, що перед тим, як відрахувати його з факультету, Д. Прилюк зробив усе можливе, щоб захистити хлопця і
залишити на факультеті, хоч на нього давили і ректор та проректор, і офіцери КДБ. Очевидно, Дмитро Михайлович мав не одну
розмову і з самим Набокою. Пригадую, як пару разів декан шкодував, що Сергій до нього не прислухався і що йому по-батьківському шкода юнака.
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Пізніше С. Набока, як відомо, був одним із організаторів Українського культурологічного клубу. Пригадую, як офіцери КДБ збилися з ніг, шукаючи на факультеті журналістики студентів, з допомогою яких вони могли б одержувати інформацію з засідань клубу,
коли його учасники збиралися ще невеликим колом. “Дався вам
той культурологічний клуб”, — сказав якось я одному з них, намагаючись переключити нашу розмову на Народний рух та інші громадські ініціативи, які вже накочувалися широкою хвилею. Оскільки моя репліка не викликала жодної реакції з боку кадебіста, я
зробив для себе висновок, що то були їхні ж проекти, і з часом це
підтвердилося. УКК ж залишався незалежним і закритим: КДБ,
здається, так і не змогло туди проникнути, аж поки клуб не став
масовим. Мені не давало спокою запитання: чому так?
Відповідь я дістав у зовсім несподіваній ситуації. Навідався я
якось до друзів, які працювали в редакції журналу “Україна”. Сидимо, балагуримо... Аж тут зайшла Катерина Зеленська й почала
розказувати, що її син Сергій Набока видобувся на волю, показувала фотографії й хвалилася активністю Сергія в українському національному русі... Прямий і гострий на слово Олександр Гижа не
стримався: “Катерино, так ти ж єврейка! До чого тут український
національний рух?” Зеленська спокійно кинула у відповідь: “Так
тепер же це модно!”
...Ректор КДУ Михайло Улянович Білий недолюблював Прилюка і ставився до нього не без огиди й презирства – сам був людиною непростого характеру, а становище ректора, статус ветерана
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18-ї армії (тієї, де начальником політвідділу був Л. Брежнєв), стосунки з найвищими посадовцями (він був дружній із В. Щербицьким) наче освячували його право на це. У цьому відношенні
промовистим є один дуже цікавий епізод.
Частину відпустки я завжди проводив у батьків на Сумщині.
Того літа мій дід відібрав на своїй пасіці рамку всуціль залиту
стільниковим медом і дав мені як гостинець для мого начальника.
Я привіз ту рамку до Києва і в перший же день приніс на роботу,
щоб передати Михайлові Уляновичу. Вибравши момент, коли у
приймальні нікого ще не було, з тією рамкою заходжу до ректора,
вітаюся й кажу, що ось привіз йому гостинця від мого діда. Михайло Улянович почав відмовлятися, і я сказав йому, що якщо йому незручно возитися з моїм гостинцем, я передам його водієві, і
той відвезе додому. Але ректор категорично відмовлявся, вигукуючи: “Це що – хабар?”, — утікаючи від мене поза столом для засідань. “Ну, не викидати ж мені це”, — сказав я, засмучений тим,
що мені цю рамку й зберігати ніде. “А ви віддайте гостинець своєму деканові, – сказав Білий. – Він бере хабарі, візьме й це”.
Отож в обідню перерву я поволік дідів гостинець на факультет.
Дмитро Михайлович вислухав мою розповідь про реакцію Білого,
розсміявся й охоче прийняв мій подарунок. Чи брав він хабарі, як
стверджував ректор, судити не беруся. Чутки такі ходили, як і про
інших деканів, але підтвердити хабарництво Прилюка можуть хіба
що тільки ті, хто з допомогою хабаря став студентом очолюваного
ним факультету. Траплялося, що студенти приносили викладачеві
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пляшку вина, але це було звичайною практикою радянського способу життя і хабарем не вважалося. У будь-якому разі мої стосунки із Д. Прилюком після вручення йому дідового гостинця не змінилися.
Був один епізод у моїх взаєминах із Д. Прилюком, про який я
ніколи не забуду. В середині 70-х я прийняв запрошення на роботу
в ректораті тому, що мені було обіцяно квартиру готельного типу в
університетському будинку, який якраз будувався. Але обіцянки залишилися обіцянками, і мені довелося житло купувати за власні
кошти (точніше – за кошти моїх батьків). Так склалося, що мені
бракувало 500 карбованців до тієї суми, яку треба було заплатити
за половину хати. Я оббігав усіх своїх відомих, маловідомих і невідомих друзів і знайомих: у перспективі мені гроші обіцяли, але на
даний момент розводили руками. Моя безпосередня начальниця
А.П. Коваль сказала мені: вільних грошей у неї немає, а заради
500 карбованців вона не піде ворушити строковий рахунок на десять тисяч карбованців...
Я не тішив себе надією, коли йшов із своїм клопотом у кабінет
до декана Д. Прилюка. Дмитро Михайлович якраз перебирав якісь
папери на столі для засідань. Не дослухавши мою розповідь, він
запитав: “Скільки треба?” Я сказав. “Почекайте трохи, я звільнюся, і ми сходимо в ощадкасу”, — сказав він. Невдовзі я мав на руках суму, якої мені бракувало.
Окремої розмови, безумовно, заслуговує історія із захистом
моєї кандидатської дисертації. Взагалі мушу сказати, що із тими
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дисертаціями мені не щастило. У мене був шанс ще на початку
70-х років захистити дисертацію з історії фольклористики за матеріалами дослідження життя й діяльності Климента Квітки, але це
було мені заказано: формальною забороною був брак у мене музикознавчої освіти, а фактичною – те, що К. Квітка був міністром
юстиції в уряді Центральної Ради. Потім мені було перейдено дорогу в аспірантуру з мистецької критики, і то через те, що мій безпосередній начальник, з одного боку, і вчений, до якого я йшов в
аспірантуру, — з другого, виявилися одвічними ворогами й пакостили один одному, використовуючи інших людей як “розмінну
монету”.
Уже викладаючи в університеті, я написав дисертацію з критики перекладу. Це була друга робота такого характеру в цілому світі, і чотири ради з захисту дисертацій (дві в Києві і дві в Москві)
відмовилися приймати роботу до захисту через брак фахівців,
здатних оцінити моє дослідження. Одну із цих рад за місцем моєї
роботи очолював Д. Прилюк. Мій колишній професор і завідувавач
кафедри літературної критики й публіцистики МДУ А. Бочаров
після безуспішної спроби вивести мене на захист через свою кафедру сказав мені: “Вам же простіше написати нову дисертацію
для конкретної ради й під конкретних опонентів і за темою, про яку
не скажеш, що бракує фахівців”.
Я прислухався до тієї поради і, поки їхав у поїзді з Москви до
Києва, сформулював собі тему і продумав концепцію нової дисертації – “Майстерність і новаторство Лесі Українки як літературного
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критика і публіциста”. Коли затверджувалася тема на факультеті,
говорилося навіть, що я беруся до “заяложеної теми”. Мене підтримав, спасибі йому, професор П. М. Федченко, якого я попросив
стати моїм формальним науковим керівником: “У будь-якій темі
можна сказати нове слово”. Рівно через рік дисертація була готова, пройшла обговорення на двох кафедрах і рекомендована до
захисту. Рада із захисту дисертацій, очолювана Д. Прилюком, прийняла дисертацію до захисту, визначила провідну організацію та
призначила опонентів. І тут один із моїх “доброзичливців”, якого я
зачепив критичним словом в одній із своїх рецензій, накатав на
ім’я ректора університету скаргу про те, що результати моїх дисертаційних досліджень, мовляв, недостатньою мірою опубліковані, і
це при тому, що я вже був визнаним авторитетом із життя й творчості Лесі Українки. Дмитро Михайлович умовляв мене зняти дисертацію з захисту. Декан А. Москаленко сказав, що знімати не
треба. Ясна річ, очолювана Д. Прилюком рада відклала захист до
публікації результатів дослідження.
Коли дисертацію було задепоновано як монографію, а кілька
розділів опубліковано у вигляді журнальних статей (“Українська
мова та література в школі”, “Вітчизна” та ін.), дисертацію було
винесено на захист. Захист проходив блискуче, висловлювалися
навіть пропозиції щодо присвоєння мені одразу вченого ступеня
доктора філологічних наук. Ну, а потім було таємне голосування й
затяжна перерва: Д. Прилюк довго сидів на телефоні з ВАКом. Мені нічого не говорили. Нарешті зібрали після перерви раду й ого-
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лосили, що забракло лише чверті голоса, щоб винести позитивне
рішення щодо моєї дисертації. Дуже швидко й шило вилізло із мішка: п’ять членів ради на чолі з професором В. Рубаном змовилися проголосувати проти (пару з них потім навіть хвалилися
тим, що їх попросили проголосувати проти, і вони радо погодилися). За наслідками цієї ситуації у мене відбулася розмова з Д.
Прилюком та А. Москаленком. Зійшлися на тому, що краще всього, коли я сам, бувши в Москві, зайду до ВАКу.
Через якийсь час, я так і зробив. Оскільки як заступник декана
з наукової роботи я був вхожий до ВАКу, щойно я переступив поріг
кабінету, начальник відділу філологічних наук вигукнув мені назустріч: “Ну, що там у вас у Києві робиться?!” Ми сіли й докладно
обговорили мою ситуацію. Було два варіанти розв’язання проблеми. Перший варіант: ВАК може зайнятися розслідуванням того,
що відбулося на захисті, виявить порушення процедури (змову
щодо голосування проти) і призначить повторний захист. “Це забере багато часу й нервів”, — пояснив мені співрозмовник і
порадив вибрати другий варіант: почекати якийсь час і вийти на
захист дисертації повторно.
Я так і зробив: перечекавши рік чи півтора, я замінив у дисертації лише титульну сторінку (поставивши новий рік захисту), не
змінивши ані титли в самому тексті (і це незважаючи на те, що
якраз за цей час відбулася навіть зміна генеральних секретарів
ЦК КПРС), і повторно вийшов на захист. На цей раз мій захист
проходив, скажемо так, прискореним темпом, і що цікаво – рада
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винесла одностайне рішення про присвоєння мені вченого ступеня кандидата філологічних наук. “За” проголосував навіть той
член ради, який повинен був би голосувати “проти”. Після засідання ради професор Д. Прилюк, який рідко коли вдавався до гострого чи нецензурного слова, вітаючи мене, щось там дуже нецензурне сказав на адресу того псевдонаукового кодла, яке вирішило позбиткуватися наді мною.
Смерть професора Д. Прилюка була наглою й несподіваною.
Його дружина, досвідчений лікар-кардіолог за фахом, дуже потім
жалкувала, що щось таки вона прогавила... Віра Григорівна не була частим гостем на факультеті за життя Дмитра Михайловича. А
з його відходом зачастила, і чомусь чи не найбільше часу проводила у розмовах зі мною. Під час цих розмов я й спонукав її передати архів покійного чоловіка до Центрального державного архівумузею літератури та мистецтва України (ЦДАМЛМУ), куди вже на
той час я передав значну частину свого власного архіву. Із свого
боку, я мав відповідну розмову і з завідувачкою фондів архіву-музею. Наскільки мені відомо, Віра Григорівна так і вчинила, і я дуже
радий, що спадок мого старшого колеги професора Дмитра Михайловича Прилюка закладено для довічного зберігання і є доступним для дослідників його життя й творчості.
14 червня 2015 р.
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Журналісти-іміґранти і
лояльність до України
Чи не вперше порушено цікаву тему, але обговорення її пішло
не в той бік. На жаль, ніхто навіть не торкається питання про те,
для кого, власне, працюють в Україні ці борці за свободу слова, які
засади обстоюють і наскільки лояльні до України усі ці шустери,
кісєльови та іже з ними.
Наскільки можливо, я відстежую це явище, і ось результати
моїх спостережень — жоден із російських журналістів, які попросили притулку або переїхали працювати в Україну через “обмеження свободи слова в Росії”, “опозиційність до путінського режиму” та ін. не продемонстрував в Україні:
(1) бодай спробу вивчити українську мову. Журналістика базується на мові, і яка мова не була б для журналіста робочою, він
мусить вільно володіти державною мовою країни проживання;
(2) своєї лояльності до України, українського народу, його звичаїв і культури. Невігластво і зневага лізуть з усіх дірок. Лише оди-
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ниці виказують здатність до самопожертви для України, і ці одинаки воюють у зоні АТО;
(3) справді високого професіоналізму, яким деякі з них визначалися в Росії. За приклад, назву колись поціновуваного мною Євгенія Кісєльова, який у Києві видає відверту халтуру і, схоже, не соромиться цього. Чи може був
кінь, та з'їздився? Я вже не кажу про фаховість Савіка Шустера, чию творчість і журналістикою назвати не можна.
І є ще один аспект, про який
треба сказати окремо. Допускаючи російських журналістів до
фахової діяльності в Україні, чи
можемо ми бути певними, що
вони справді не є якщо не секретними агентами російських
спецслужб, то агентами впливу
“русского мира”. Йдеться не так
про формальні зв’язки із Кремлем (це — робота для іміґраційної служби та СБУ перед наданням
дозволу на постійне проживання в Україні), а про сутність особистості.
Можливо, з цього погляду важче причепитися до Є. Кісєльова в
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силу його інтелігентності. Із С. Шустера адепт “русского мира” так і
пре, як би він не старався це приховати.
Зрештою, знічев’я приймаючи на ключові посади російських
журналістів, українські ЗМІ засвідчують свою неспроможність знаходити й вирощувати вітчизняні таланти. І це, останнє, — найсумніше у цій історії.
3 липня 2015 р.
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Законодавча ініціативність і
український інформаційний простір
Відтоді, як я пару разів висловився з приводу записів Вікторії
Сюмар та висловив свою оцінку її діяльності на посаді заступника
секретаря РНБО, її записи перестали появлятися на моїй стрічці.
Тому я трохи відстав у своїх спостереженнях за її кар'єрним зростанням.
Тепер, переглядаючи записи В. Сюмар, я звернув увагу на занепокоєння пані депутатки питаннями формування українського
інформаційного простору й створення національного інформаційного продукту. Цілком справедливо вона нагадує про те, яку роль
Верховна Рада України має відіграти у розв’язанні цих питань.
На жаль, пані Сюмар невтямки, що якраз вона і мала б стати
рушійною силою відповідних законодавчих ініціатив як голова профільного комітету. Але, знову ж — на жаль, за час головування
Сюмар палець об палець не вдарила у плані напрацювання законопроектів про захист інформаційного суверенітету України, про
формування національного інформаційного простору та про ство-
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рення національного інформаційного продукту. Це — питання якими вона, треба думати, мала займатися і як заступник секретаря
РНБО, а перед тим — ув інституті масової інформації.
Статус голови профільного комітету ВРУ надає необмежені можливості для проявлення ініціативи й результативної роботи. Я не
був ухожий до РНБО, і тому не можу судити, що і як можна зробити для Вітчизни там, а от про можливості профільного комітету
ВРУ знаю не з чуток: коли цим комітетом керував Сергій Правденко, мені довелося очолювати робочу групу для написання проекту Закону України про пресу та інші ЗМІ. Кілька місяців напруженої роботи дали результат — Закон було ухвалено, він діє й дотепер, зазнаючи поправок, яких вимагає час.
Великого розуму не треба, щоб ініціювати створення робочих
груп фахівців для напрацювання законопроектів про захист інформаційного суверенітету України, про формування національного
інформаційного простору та про створення національного інформаційного продукту. Де ці групи? Чому їх не поспішають створювати?
Можливо, проблема в тому, що В. Сюмар не тягне на голову
профільного комітету, як Ю. Стець не тягне на очільника профільного міністра. Натомість Сюмар аж надто активна у самопіарі та
повчанні своїх колег у ВРУ, як поводитися “по-чоловічому”.
2 серпня 2015 р.
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Між іншим…
Мені оце подумалося: МінСтець як проект благополучно почив
у Бозі, так і не народившись. “Інформаційні війська” воюють, як
мокре горить. Найвидатніший продукт МінСтеця — троллі — взагалі занишк. Телевишка на Донбасі як працювала на Кремль, так і
працює: якщо її не додумається покласти диверсійна група партизанського загону “Тіні”, то вона й надалі розпускатиме навколо
себе ворожі хвилі...
Тим часом уже опальний олігарх Коломойський продовжує успішно розвивати свій телевізійний проект. До RT йому, звісно, ще
далеко, але діло рухається. Без матеріальної або хоча б моральної підтримки МінСтеця (держави). МЗС також своїми власними
силами розкручує пристойний іміджевий проект. МінСтець там і не
згадується...
Виходить, усе, ради чого МінСтець як проект затівався, —
МінСтатус та МінЗарплата для кума. Наскільки пригадую, там і
бюджет закладався відповідний. Чи може я помиляюся?
21 серпня 2015 р.
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Журналістика й журналістська
освіта в Україні
Студентка Інституту журналістики Оксана Піддубна, яка побувала на стажуванні в Данії й критично висловилася про наболіле:
“…доки в ІЖ викладатимуться пари з історіями власного життя, доки читатимуться лекції за матеріалами скачаних студентських рефератів, доки “скидатимуться” на держіспити, доки даруватимуть подарунки на кафедри, доки професори хапатимуть студентів за руки-плечі з криками “Повернися обличчям, коли професор іде”, доти цей журфак буде пасти задніх навіть на українському рівні. Навчальний процес часто іде врізнобій
зі здоровим глуздом, і від цього хотілося вити”.
Професор Інституту Микита Василенко визвірився у
мережах на свою студентку,
не добираючи слів: “Те, що
ти дурепа, ще не означає, що
весь світ дурний”.
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Директор ІЖ Володимир Різун сприйняв повідомлення про цей
випадок як фейк, водночас визнаючи, що поведінка викладача була аморальною, “якщо усе написане — правда”.
Колишній випускник названого вишу, а тепер викладач
журналістики в іншому університеті Валерій Ясиновський з
приводу цієї історії висловився
так:
“Те, що Інститут журналістики хворий, і давно — не відкриття америк. Нефаховість
багатьох викладачів, як викладачів і журналістів, найпростіше заховати за сумнівного
походження наукову ступінь,
придбане звання, посаду, пиху.
Так і городнє опудало нетяжко вбрати у докторську мантію, видати професорську посвідку, поставити за “катедру”... І що?
Можна “балуватися" власними видавничими проектами, тим
паче коли гаманець й інтернет це дозволяють, пойменувати
себе “шеф-редактором”, “медіа-власником”, “медіа-магнатом”,
навіть “медіа-гуру” — і не стовпіти й близько біля журналістики.
Можна навіть удавати, що вчиш того, в чому по правді сам не
петраєш. Практична фахова імпотентність метеоризмує
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велемудрими “фаховими теоріями” — переважно, як писав Франко, "о виїденім яйці". Фарисейство, що тиражує в аудиторії своє
“подобіє”. Цей “ерзац-фаховий" цинізм неминуче проломиться на
рівень повсякденного спілкування, множачи безкультур’я, продажність, верхоглядність, снобізм, байдужість до Людини, Правди
і Слова.
Це не журналістика, а шахермахерство цінностями: за цінне
нав’язується лише те, що цінує “дзвінка монета”. Це шарлатанське “медійство”, яке підмінює живе дійство, діяння, дію. А Журналістикою треба переболіти, тоді можна з кимось ділитися її
виболеними в собі самому премудростями. Пригадую, як покійний Володя Боденчук, редактор “Молоді України”, гірко сміявся
над тодішньою ініціативою очільництва Інституту журналістики вписувати у диплом випускників магістратури фах публіциста. “Нє, а чого не романіста?” — допитував ініціаторів сеї
авантюри іронічний Боденчук. В ІЖ КНУ менш за все готують
журналістів. Переважно — когось на штиб менеджерів-медійників. Менеджмент у нашому цеховому ділі — річ важлива, але
навіть не третьорядна. Це все одно, якби медиків учили передусім тому, як заробляти на хворих”.
Дуже сумно читати це все… Невже справді підготовка журналістів у Шевченківському університеті сходить на пси?
Соціальні мережі й демократизація студентського життя вносить відкритість і прозорість у взаємини між викладачами й студентами. Студент зопалу молодечого може наговорити своєму
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професорові дурниць, але щоб досвідчений викладач опускався
до того ж рівня... Негарно якось воно виходить.
Коли я починав свою викладацьку карьєру, викладачам було
заборонено “тикати” студентові. Мавши три з половиною тисячі
студентів, може, з півдюжиною я перейшов на “ти”, і то на їхнє
настійливе прохання.
Мені думалося, що ця історія обмежиться обговоренням у
вузькому колі й загасне, як загасають у соцмережах багато усяких
суперечок. Аж ні! Чиряк таки прорвало, гній пішов назовні. Історія з
випадом Микити Василенка таки здетонувала відкрите публічне
обговорення проблеми, яка болить не тільки журналістам, але й
широкій громадськості.
Як на мене, це — добра нагода почати відверте обговорення
того, що відбувається в українській журналістиці, в українських
засобах масової інформації, в українському журналістикознавстві,
в українській спілці журналістів та інших фахових об’єднаннях.
Сподіваюся, настав час назвати речі своїми іменами, повалити
ідолів, на яких продовжує триматися журналістська освіта й наука
в Україні, наче Радянський Союз ніколи й не розпадався, наче комуністична ідеологія продовжує правити бал у медійному просторі
й примушує виші готувати “привідні паси” та “вірних підручних партії”.
Очевидно, розмова продовжуватиметься у різних стихійних інтернетних форматах, щоб потім згубитися у безмежжі світової па-
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вутини без будь-яких наслідків для журналістики, журналістської
освіти й журналістської науки.
Я ж вважаю за доцільне й необхідне створити платформу для
обговорення наших наболілих проблем, задля цього відкриваю в
соцмережах спеціальну сторінку й запрошую всіх до щирої фахової розмови.
21–23 серпня 2015 р.
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Якщо не ми, тоді хто?
Завойовуймо інформаційний простір України!
Збоку глянути, порушена мною у цих нотатках проблема
безпосередньо не стосується теми, бо не зачіпає питання про
якість української журналістики, журналістської освіти та науки. Це так, якщо підходити до теми звужено, із шорами на очах.
Згадувані у нотатках інформаційний суверенітет, інформаційний простір, потреба формування “четвертої влади” і якісно
нової системи засобів масової інформацї України є тим тлом і
тим контекстом, поза якими будь-яка розмова про журналістську практику, освіту та науку буде не більше, як потрясанням
повітря.
Останнім часом ми є свідками того, як українська влада по суті
знищила добровольчий мілітарний рух, прибравши до рук добровольчі батальйони. Звичайно, за їхній рахунок значно посилено
підрозділи ЗСУ, Національної гвардії та СБУ. Але загалом зве-
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дення нанівець добровольчого руху, звичайно, пішло на шкоду
нашій загальній справі.
Така ж тенденція спостерігається і в волонтерському русі. Тут
навіть раніше, ніж у добровольчому русі, почали вводити обмеження та приструнювати особливо активних волонтерів. З одного
боку, волонтери втручаються у сферу, де володарює корупція, а з
другого — вони таки діють у сфері, яка є прерогативою виконавчої
влади.
Отже, на переднім краї і добровольчий, і волонтерський рух
має замістити потуга, яка найменшою мірою пов’язана із владою і
яка в принципі має бути цілковито незалежною від виконавчої влади. Такою потугою є засоби масової інформації як рушійна сила і
фактор формування громадської думки, тобто четверта влада.
Інформаційний простір, до того ж, залишається поза належною
увагою держави. І це при тому, що в її руках залишається досить
великий сегмент засобів масової інформації. Події півдні й сході
України, засилля російської пропаганди спонукали владу до створення навіть спеціального міністерства інформаційної політики.
Незважаючи на все це, держава залишається неспроможною
захистити інформаційний суверенітет України, українізувати інформаційний простір, підносити національну самосвідомість і
формувати відповідну громадську думку.
Ні для кого не є таємницею, що розв’язання перелічених вище
завдань просто не збігається з інтересами нинішньої політичної
еліти України, і в цьому біда й безкінечні кризові ситуації, які пе-
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реживає Україна. І так може тривати довго, якщо ініціативу не переберуть у свої руки волонтери.
Волонтери можуть і повинні домінувати в інформаційному просторі України. Волонтери можуть і повинні монополізувати цей
простір. Тобто зайняти в ньому лідерські позиції.
Тут не потрібні великі кошти для старту. Потрібен передусім ентузіазм тих, хто переймається долею України, хто активний у соціальних мережах, хто володіє словом, мікрофоном чи відеокамерою.
Для початку годилося б стягнути у потужний пул незалежні
сторінки у мережах, блоги, сайти, утворивши глобальну інформаційну мережу. З часом можна буде створити районні, обласні,
загальноукраїнські й міжнародні портали, через які інформаційні
волонтери могли б взаємодіяти, обмінюватися інформаційними та
аналітичними матеріалами.
Зібравши потрібні кошти, на базі цих порталів можна буде
створювати радіо й телеканали, а ще з часом почати й видання
друкованої продукції — газет і журналів.
Хтось може подумати, що це мої фантазії. Перспективу для волонтерства в інформаційному просторі бачать і мої дорадники, і
багато хто із моїх колег-журналістів, активних у соцмережах. А саму ідею міжнародної української інформаційної мережі ще чверть
століття тому приніс мені як голові Київської організації Спілки
журналістів України ветеран вітчизняної журналістики Мирський.
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Час дає нам чудові можливості для реалізації цієї ідеї. Втіленняя в життя цієї ідеї допоможе нам розбудувати потужну “четверту владу”, яка спроможна буде справляти належний вплив і на
суспільство в цілому, і на першу (виконавчу), другу (законодавчу)
та третю (судову) влади. Зрештою, ми закладемо підвалини принципово нової системи засобів масової інформації в Україні, витіснивши на узбіччя державні та олігарфічні ЗМІ.
Це значить, що в Україні буде якісно новий засіб формування
громадської думки, отже — скоріше буде побудоване суспільство
свідомих і активних громадян, а відтак зведена до мінімуму корупція. Ми також створимо ефективний інструмент протидії будь-якій
антиукраїнській (передусім — російській) пропаганді, а також для
формування позитивного іміджу України в світі. Дещо ми з вами
уже почали тут робити.
Звучить привабливо? Якщо так, тоді, шановне товариство, до
роботи! Ми готові узяти на себе консультаційно-методичну підтримку, а ще забезпечити навчання й тренування тих, хто візьме
на себе функції координаторів проекту на рівні районів, великих
міст і областей України, а також у місцях масового розселення українців за межами України. Ми також запрошуємо до співпраці
зацікавлені громадські об'єднання й організації як в Україні, так і
за її межами.
26–27 серпня 2015 р.
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Журналістська освіта в Україні:
досвід, проблеми, перспективи
Від початків і впродовж тривалого часу журналістська освіта,
підготовка кадрів для преси, а потім і для радіо й телебачення мала винятково цеховий характер. Молоді люди приходили за покликанням до редацій і студій і вчилися ремеслу у тих, хто набув достатнього досвіду, досяг певного рівня майстерності та був обдарований умінням передавати свої знання і досвід іншим.
Такий спосіб практичного набуття чи удосконалення фаху не
канув у Лету з появою перших спеціальних шкіл, а потім і цілої системи підготовки й перепідгтовки журналістських кадрів. Часом системна спеціальна освіта й практичний вишкіл у редакційному колективі чудово доповнюють одне одного.
Я сам пройшов через таке подвійне горнило. П’ять років навчання на факультеті журналістики із студіюванням фундаментальних дисциплін за програмами відповідних профільних (філологічного, філософського, соціологічного, психологічного) факультетів Московського університету, з одного боку, і по суті паралельне
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проходження практики в редакції газети “Літературна Україна” в
Києві під опікою талановитих майстрів українського слова зробили
своє діло. Я ніколи не став би тим, ким став, якби моє навчання
обмежилося тільки університетськими аудиторіями чи тільки варінням у соку якоїсь редакції.
Значення і роль системної й систематичної фахової журналістської освіти стають усе важливішими залежно від того, як зростає
й розширюється індустрія преси, радіомовлення, телебачення й
новітних медій. Виникає потреба нових, дуже специфічних знань і
навичок так само, як і виникають можливості пошуку нових способів і методів опанування знаннями, навичками застосування їх на
практиці й доведення цих умінь та навичок до високого рівня майстерності й новаторства.
Був час в історії журналістської освіти, коли ми задовольнятися, з одного боку, використанням у якості викладачів досвідчених
практиків, а з другого — викладачів з базовою нежурналістською
освітою, які з якихось причин звернули свою дослідницьку увагу
на журналістику і ЗМІ.
Залучення досвідчених і талановитих практиків до викладацької роботи має свої плюси і свої мінуси. Безумовно, позитивним
є те, що активний і талановитий журналіст-практик знає, що повинен знати і що повинен уміти сучасний репортер або редактор
газети, радіо чи телебачення. Але не кожен навіть геній уміє поділитися своїми знаннями й своїм досвідом з іншими. У кращому разі він буде розказувати студентам історії із свого життя, часто на-
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віть повчальні, та рідко коли буде спроможний побачити себе у
контексті інших своїх колег, проаналізувати й оцінити їхній досвід, і
вже на тому вибудувати урок для свого учня. Кращі з практиків відтак годяться для організації індивідуальних семінарів і майстерень, як це практикується в системі мистецько-художньої освіти.
Залучення до викладацької роботи в системі журналістської освіти науково-педагогічних кадрів із базовою освітою в галузях, які
не мають прямого відношення до журналістики й засобів масової
інформації також має свої позитиви й негативи. Позитив я бачу в
тому, що, наприклад, філологи приносять в аудиторії грунтовніші
знання з мов і літератур, соціологи й психологи — знання із своїх
фахів і т. д. Але навіть у тих випадках, коли ці фахівці мали предметом своїх наукових інтересів щось із журналістики чи засобів
масової інформації, проблемним залишалося уміння виокремити
із їхніх знань і досвіду те, що стане корисним журналістові, примножить багаж його фахових знань та навичок.
На жаль, історик КПРС залишався істориком компартії, виладаючи майбутнім журналістам історію хай і партійно-радянської, але
преси. Історика літератури, який викладає історію журналістики,
завжди заносить в історію журналістської та публіцистичної діяльності письменників у контексті їхньої літературної творчості й майстерності, але аж ніяк не в контексті системи ЗМІ й формування
громадської думки.
Десять років мені довелося пропрацювати на кафедрі стилістики, на якій я був єдиним викладачем з базовою журналістською
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освітою. Мені було неважко перевести свій лекційно-практичний
курс із суто філологічного, ба навіть суто лінгвістичного, як його
читали мої попередники, на журналістські рейки. Але мені не стало десяти років на те, щоб допомогти моїм колегам-мовникам переорієнтувати свої вузькофілологічні уявлення про викладання
мови на потреби журналістської практики, на навчання студентів
володінню мовою як інструментом професійних занять, а не просто мовлення. Хтось зумів переорієнтуватися, а хтось не зумів.
Але в цілому кафедру таки вдалося помітно наблизити до потреб
журналістського фаху.
Не так просто перебудовувати й перебудовувати журналістську
освіту під потреби журналістики та ЗМІ, які змінюються, можливо,
скоріше, швидше, ніж ув інших професіях.
Завданням справжньої вищої освіти завжди було навчити фахівця вчитися й безперервно примножувати свої знання і підвищувати свою майстерність. Це означає, що викладач у виші повинен іти щонайменше на крок попереду, в кращому разі, пересічного фахівця галузі, мати не гіршу за нього базову підготовку й володіти відповідними практичними навиками. Не кожному дано бути трьома в одному: (1) професійно володіти пером (мікрофоном,
телекамерою), (2) бути авторитетним ученим у своїй галузі й уміти
узагальнити історичний та практичний досвід, перетворити його на
систему знань і (3) нарешті мати талант учителя, здатного переплавити це у систему умінь і навичок, які треба разом із знаннями
передати студентам.

✍

156

✍

Чи не забагато? Як сказати... Кожен із нас пригадає із студентських часів якогось знаменитого журналіста чи публіциста, який не
міг нахвалитися перед вами своїми талантами, і все, що запало в
пам’ять вам, так це — лише факт, що у вашу аудиторію приходила
така-то знаменитість. Або ще: цілий семестр ви слухаєте лекції з
логіки, і ця логіка вам не йде в голову, і ви не маєте найменшого
уявлення, яким же чином будете застосовувати її в своїй журналістській практиці, — а перед вашими очима навіки закарбувалася
картинка з одягнутим у чорне гномом, який ходить перед дошкою
по подіуму, спалюючи сигарету за сигаретою; і — все.
З часом, коли мені довелося працювати над новими лекційними курсами з основ наукових досліджень, з редакторського аналізу й оцінки текстів, мені довелося з нуля й самостійно загрузати в
логіку, я зрозумів, наскільки це важлива дисципліна як одна з
підвалин підготовки журналістів. Знання й уміле застосування в
журналістській творчості індукції та дедукції підносить майстерність журналіста. А логіка ж дає нам безліч і інших методів, які перетворюють журналіста із сліпого кошеняти на зубра. Я закохався
в цю дисципліну, і відтак я по-новому сприйняв постать найвидатнішого радянського логіка Валентина Асмуса, до якого я колись
ходив у Москві брати інтерв’ю про К. Квітку, з яким він приятелював ще у 20-ті роки в Києві. Тепер би я з цікавістю поговорив би з
ним і про логіку, але поїзд пішов...
Те саме можу сказати й про соціологію й психологію, соціальну
психологію й етнопсихологію. Уже в зрілому віці і з великим викла-
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дацьким досвідом, успадкувавши створений професором Дмитром Прилюком курс теорії і практики журналістської творчості, я
зумів підвести під цей емпіричний від початку курс наукову основу,
і не в останню чергу завдяки своєму умінню оперувати знаннями
логіки, з одного боку, та освоєнню глибин психології творчості — з
другого. Коли я був студентом, ніхто навіть не заїкався про важливість психології таорчості, хоч багато говорилося про соціальну
психологію й навіть психологію особистості та... міжособових взаємин. Правда, без екстраполяції на журналістику.
Пригадую, скільки часу забирала і скільки клопотів приносила
робота над навчальними планами факультету журналістики. В силу особливостей системи, головну роль, звичайно, відігравав декан: усі досягнення й недоліки навчального плану були повним віддзеркаленням його особистих уявлень про журналістику і журналіста, про набір і обсяг дисциплін, які треба було запропонувати
майбутнім журналістам. Отож у Д. Прилюка чи А. Москаленка в
Києві були свої схеми, а у Й. Цьоха чи В. Здоровеги у Львові —
свої. Якісь доповнення чи зміни могли внести завідувачі профільних кафедр, які зазвичай намагалися відкусити від пирога більше
для себе, оскільки, як правило, переоцінювали значення своєї кафедри в навчальному процесі.
Уся біда, однак, була в тому, що на моій пам’яті ніхто навіть не
спробував випрацювати науково обгрунтовані критерії журналістського фаху як стандарту (ідеалу), набір, обсяг і вимоги до предметів, які склалися б в освітню систему як інструмент для досяг-
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нення цього ідеалу. Виходячи саме з цього стандарту (ідеалу), мав
би готуватися і формуватися професорсько-викладацький склад, і
це завдання мусило б бути набагато важливішим, ніж власне підготовка журналістів.
Наскільки я розумію, і тоді, і тепер в системі журналістської
освіти побутувала й побутує практика, за якою підготовка професорсько-викладацьких кадрів поставлена на самоплив, а навчальні плани підлаштовувалися й продовжують підлаштовуватися під
ті кадри викладачів, які є в розпорядженні університету.
За радянської влади підготовкою журналістів на теренах України займалися два факультети журналістики, поліграфічний інститут, відділення журналістики ВПШ та відділення журналістики військово-політичного училища. Ще пару університетів робили безуспішні спроби відкрити відділення журналістики. Професорськовикладацький склад в цілому залишав бажати кращого, але на тлі
журналістської освіти в масшабах СРСР Україна мала цілком пристойну ситуацію, і кадри жкрналістів в цілому відповідали вимогам
тогодення. Кажу вам це як один із колишніх членів науково-методичної ради з журналістики при Державному комітеті з науки й
освіти СРСР.
Зараз у підготовці журналістів склалося таке становище, коли
якість цієї підготовки викликає більше занепокоєння, ніж 25–30 років тому. Я розумію: якість втрачається там, де нарощується кількість. Тепер тільки в Києві існує, мабуть, більше шкіл журналістики, ніж раніше їх було по всій Україні. У кожній області тепер є як
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мінімум по одному центру журналістської освіти. Журналістів готують тепер усі, кому заманеться або кому тільки не лінь. Мабуть
же, і попит на журналіств підвищився в незалежній Україні.
Цікавий факт: кількість моїх колишніх студентів, які вибрали
собі науково-педагогічну кар’єру в рази перевищує кількість тих,
що вибирали цей шлях до них. Якість їхньої підготовки також неспівмірно вища. Багато з них займають позиції, які дозволяють їм
не тільки справляти вплив на процеси, а й ухвалювати рішення.
Інститутом журналістики Київського національного університету
взагалі управляють мій колишній асистент і мої колишні студенти
— кращі мої студенти... Меншою мірою я спостерігаю за тим, що
робиться у Львові, де також навчальний процес забезпечують також переважно знайомі мені особистості. Менше знаю про випускників нових вишів, де підготовку журналістів забезпечують і мої колишні студенти...
Загалом картина вимальовується така, що і в професорськовикладацькому корпусі кількість придушує якість. Тому-то, на моє
переконання, українська журналістика не демонструє справді яскравих, талановитих і національно свідомих підходів до висвітлення фактів, подій і явищ життя України до формування українського
інформаційного простору, до захисту інформаційного суверенітету
України.
Стане українська журналістика укупі із засобами масової інформації “четвертою владою” — запанує в суспільстві відповідна
громадська думка, зросте національна й громадянська свідомість
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українського народу. Під потужний голос “четвертої влади” з часом
підрихтується і перша (виконавча), і друга (законодавча), і третя
(судова) влади. Отоді й подивимося, чия візьме!
“Кадри вирішують все!” Усім відоме це гасло, хай не всі уже й
знають, кому наледить його авторство; зрештою, у нашому випадку це не має значення. Для нас важливо, щоб хороші учителі й навчителі залишали по собі хороших учнів і продовжувачів своєї
справи. Тоді й цехова традиція набуває нового змісту.
Отже, запрошую до розмови про здобутки і втрати української
журналістської освіти.
4 вересня 2015 р.
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Відповідальність спільноти
“Кого хоче спільнота знищити негайно в часі війни? Хто в
усьому винен? Порошенко, Яценюк, Турчинов, Шокін, Коломойський. Тобто всі ті найактивніші, котрі — при всіх своїх помилках і
прорахунках — у міру знання і вміння взяли ситуацію під контроль. Спільнота — не винна, ні в чому. Просто от висловлює думку. Все те лайно, що дестабілізувало роками Україну й продовжує дестабілізувати, забулося, бо воно не варте уваги глибокодумних людей. Жодної своєї кандидатури, яка буде високим фахівцем, абсолютно чесною і порядною людиною, буде злидарем
(навіть хати не матиме і їздитиме на велосипеді, житиме на мінімалку) і її реально сьогодні буде в те крісло посадо-вити, — не
пропонує ніхто. Веселі і вчені в нас люди!” — пише Лесь Герасимчук.
Навряд чи хтось стане заперечувати цю думку. Лесь Герасимчук б’є в “десятку”. Звичайно, можна критикувати й розносити
спільноти. Вони того варті, бо деструктиву тут більше, ніж позитиву. Ламати — не будувати. І все ж дозволю собі не так запере-
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чити, як розвинути його думку, щоб спрямувати дискусію в конструктивне річище.
Рівень національної й громадянської свідомості спільноти, як і
більшості населення України, залишає бажати кращого. Незадоволення владою відповідає якраз цьому рівневі свідомості. Тому ми
й говоримо: народ має таку владу, яку заслуговує.
Очевидно, існує багато способів і засобів піднесення рівня національної й громадянської свідомості в суспільстві. Як на мене,
найпотужнішим і найефективнішим суб'єктом і фактором цього
процесу є виразник “четвертої влади” — медійна спільнота, система засобів масової інформації.
На жаль, і в цьому “господарстві” ми маємо чимало проблем.
Але все-таки при бажанні проблеми журналістики і ЗМІ розв'язати
легше: це одна із найосвіченіших верств суспільства і це одна з
найменших суспільних груп для охоплення.
Я думаю про те, як би нам спонукати активне ядро цієї верстви
суспільства — відомих журналістів, викладачів журналістики й
журналістикознавців — на обговорення проблем та випрацювання
способів підвищення майстерності українських журналістів, якості
журналістської освіти та науки, що, у свою чергу, спонукало б піднесення національної й громадянської свідомості самої “четвертої
влади”. Результат цієї роботи відразу ж позначиться й на тенденціях розвитку усього суспільства.
10 вересня 2015 р.
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Чи стануть журналістика і ЗМІ в
Україні “четвертою владою”?
Осмислюю вшанування
пам’яті Ґеорґія Ґонґадзе з нагоди п’ятнадцятиріччя його загибелі й думаю ось про що. Хоча я знайомий із Мирославою
Ґонґадзе і часом буваю в її помешканні, я жодного разу не
зачіпав тему загибелі її чоловіка: знаю, наскільки це вразлива тема для неї та її дітей.
Так само, як і для матері Ґеорґія.
Я стою на тому, що вкрай
неетично з боку ЗМІ у різні способи мусолити цю тему, зачіпаючи родину загиблого, але
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так і не похованого журналіста. Це ж все одно, що сипати сіль на
рани. Замість того, щоб допомогти їм, а заодно й собі, реальними
діями.
Яким чином? Давайте подумаємо разом.
Звичайно, добре, що журналісти поминають свого колегу як
жертву кучмівського режиму і спонукають до цього суспільство. Акції на Майдані в Києві, по областях і районах, безумовно, зворушують, але ефективність їх залишає бажати кращого.
Навіть якщо мати на увазі суто просвітницьку та виховну функції. Ну, скажіть, будь ласка, наскільки підвищилася національна й
громадянська самосвідомість хоча б самих журналістів (про суспільство взагалі навіть мова не йде) внаслідок цих акцій?
Задаючи це суто риторичне запитання, я зовсім не хочу сказати, що акції пам’яті Ґ. Ґонґадзе не треба проводити і що не треба
перевидавати його твори. Більше того, я думаю, що давно на часі
видати повне зібрання журналістського доробку Ґонгадзе: його
статті — окремою книжкою і його телевізійні сюжети — окремим відеоальбомом. Або чи бодай хтось перейнявся укладанням біобібліо-відеографії Ґ. Ґонґадзе? Це ж зовсім неважко зробити.
Понад десять років тому, як у США вперше з’явився Микола
Мельниченко і до його записів проявила інтерес “New York Times”,
я мав розмову з Мельниченком у вашинґтонському відділенні редакції знаної у світі газети. Я радив йому оприлюднити усі свої записи і в такий спосіб дати можливість суспільству розібратися із
ситуацією і навколо смерті Ґ. Ґонґадзе, і того злочинного, що вза-
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галі відбувалося в кабінеті президента України. У Мельниченка чи
того, хто за ним стоїть, звичайно, були свої наміри, але аж ніяк не
встановлення справедливості. І де тепер Мельниченко?
На моє ж переконання, публікація розшифровок (текстів) записів з додатком аудіозаписів у повному обсязі й максимально можливим накладом було б одним із найкращих пам'ятників Ґонґадзе
й іншим журналістам, які поклали свої життя за право суспільства
знати Правду. Чи ЗМІ й “четверта влада” в Україні бодай спробували добути й оприлюднити “записи Мельниченка” в повному обсязі?
Певен, що колеги покійного журналіста задовольнялися дозованою, підчищеною інформацією, яку їм постачав, поки була потреба, сам Мельниченко.
Поміж тим, “четверта влада” в Україні могла за роки незалежності випростатися й зміцніти настільки, щоб ефективно демонструвати свої м’язи і першій, і другій, і третій владі.
Маємо, однак, цілком протилежну ситуацію.
Перша влада (особливо — адміністрація президента) крутить
журналістами, як циган сонцем. І державні, і приватні ЗМІ стогнуть, плачуться, прогинаються, але в єдиний фронт боротьби за
піднесення національ-ної й громадянської свідомості, а отже — й
проти корупції та інших негативних явищ не єднаються.
Друга влада через свій профільний комітет, наповнений переважно вчорашніми журналістами, щось там обговорює, без опертя
на наукові дослідження чи бодай здоровий глузд доповнює, пере-
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писує й перелицьовує на догоду першій владі закони про свободу
слова, інформацію, ЗМІ тощо. Замість того, щоб ухвалити однуєдину зміну до Конституції України, аналогічну першій поправці до
Конституції США, яка гласила б, що “четверта влада” в Україні
вільна від будь-якого втручання держави в її функціонування і що
законодавець відмовляється ухвалювати будь-які закони, спрямовані на регулювання свободи слова й ЗМІ.
Але, о, диво! Прихильники свободи слова й невтручання в журналістську діяльність, щойно ставши нардепами або чиновниками
в уряді чи АП, круто змінюють і вектор своїх власних поглядів.
Те саме стосується і взаємин “четвертої влади” з судовою.
Журналістика і ЗМІ активно обговорюють конкретних суддів та
конкретні судові вироки, обурюються корупцією в судах та залежністю судів від виконавчої влади (особливо — від кожного чергового президента), але практично нічого не роблять для того, щоб
наростити власні м’язи, мобілізувати усі свої можливості й зусилля
для тотального наступу на систему судочинства в Україні, на зміну
самої природи третьої влади.
Зрештою, сильна й самодостатня “четверта влада” спроможна
самостійно, без активної участі держави, ефективно захищати інформаційний суверенітет і контролювати інформаційний простір
своєї країни. Це видно з досвіду передусім США, де держава по
суті не переймається цими питаннями, а також інших цивілізованих країн.
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Словом, як не крути, а все в Україні зараз упирається в одно:
допоки журналістика і ЗМІ не стануть реальною й потужною “четвертою владою”, поки громадська думка не опиратиметься на високу національну й громадянську свідомість, Україні не бачити тисячу разів обіцяних реформ, і тим більше — зміни Системи, яка
засмоктує і державу, і суспільство в невилазиме болото.
Журналістам і ЗМІ зручніше й затишніше почуватися в суспільстві, коли їх називають продажними? Тоді чому ви, колеги, продаєтеся так дешево? Виставляйте вищу ціну. Не продавайтеся за
срібняки. Нехай ваші спонсори й інвестори розкошеляться, вивернуть свої кишені. Навіть це піде на користь.
Кращі журналісти, як і кращі вояки, не віддають свої життя задарма, і доля Ґеоргія Ґонґадзе — тому переконливий доказ.
18 вересня 2015 р.
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Між іншим…
Дискусійним є факт, що охоронець стає тією людиною, яка вирішує, допускати чи не допускати журналістів на ті чи інші заходи
після того, як ці заходи вже почалися.
Зазвичай журналісти приходять на місце події завчасно. Якщо
планується два заходи, на які один і той же журналіст може не
встигнути, редакція відправляє на заходи різних журналістів. Відправили одного, і він не встиг? Це — проблема редакції і самого
журналіста. І немає чого з цього робити соціально важливу проблему.
Що мене більшою мірою непокоїть у цьому сюжеті, це те, що
журналіст заявився на захід за участю губернатора одягненим у
теніску та шорти. Це — далеко не перший випадок непрофесійного вигляду журналістів Громадського ТБ в Україні, на який я звертаю увагу. Колеги, будь ласка, донесіть до керівництва Громадського ТБ: негоже журналістові з’являтися одягненим неналежним
чином, навіть якби сам губернатор був у футболці та шортах.
25 вересня 2015 р.
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З приводу програми Шустера
У мене виник цікавий діалог з приводу програми Шустера. Тарас Стецьків висловив
своє бачення щодо вилучення
передачі Шустера з програми
112-го каналу.
В. І.: Мені аж дивно, що освічені (чи мо’ я помиляюся?) плачуть
за Шустером. Добре, що його викинули. Немає значення — хто і за
що. Час шукати свої таланти й розвивати національну журналістику. Не можна випускати моменту!
Валентина ПИСАНСЬКА: Пане Володимире, ви часом у газеті
“Правда" не служили? Запитання: якби не було Шустера, то звідки
ви дізналися б про власну правильність? Багато думок і різних —
чи не перша заповідь демократії? А ви — “добре, що викинули”. І
чомусь узяли на себе роль безапеляційного вершителя...
В. І.: Хіба Ви зараз висловилися небезапеляційно? У Вас своє
бачення — у мене своє. Я говорю “мовою упевненої в своїх погля-
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дах людини” (Леся Українка). І ніхто мені не може відмовити у
праві висловити свою думку.
Що стосується газети “Правда”, то там я не служив, хоча один
раз там було підготовлено до друку мою рецензію на книжку Д.
Павличка (вичитав навіть верстку), але натомість газета бабахнула велику статтю Б. Олійника про те, що Павличко в юні роки
був бандерівцем і служив в УПА.
Ну, а ще 1990 року з моєї подачі конференція очолюваної мною
Київської організації СЖУ викинула із СЖ власкора “Правди”
Одинця. Про це була інформація в журналі “Журналист”.
Отакі в мене були стосунки з “Правдою”.
Ну, а якщо Ви не розумієте, яку шкоду приносять українській
журналістиці й Україні в цілому С. Шустер, Є. Кісєльов (колись дуже шанований мною) та їм подібні, то мені дуже шкода.
Гріш ціна демократії, яка живиться інформацією, продукованою
чужоземцями й неспроможна захистити національний інформаційний простір й наповнити його власним продуктом!
27 вересня 2015 р.

✍

171

✍

✍
Про що нагадав
автоінспекторський жезл
Після довгих вагань і роздумів я таки вирішив перепостити
свій запис, зроблений у групі Валерія Ясиновського “Журфак 76
— 81”. Хоч мій запис і є коментарем до запису В. Ясиновського,
присвяченого завідувачеві факультетської фотолабораторії
Миколі Ляшенку, він не виник спонтанно, а в тему, порушену Валерієм.
Упродовж років я роздумую про наші (громадян колишнього
СРСР) “взаємини” з радянськими спецслужбами і думаю про те,
що давно пора нам заговорити на цю тему щиро й відверто, називаючи імена “героїв і виконавців”. Це буде досить розлога праця, і кількість імен, які я назву, буде чималенька.
Не знаю, наскільки “першим” я ініціюю це обговорення. У мене
накопичилося багато матеріалу, спливають із пам’яті численні
імена. Мені є що сказати. І я хочу це сказати.
Разом з тим, мені не хотілося, щоб це розглядалося як “розголошення таємниць” (а хтось саме так сприйме мої нотатки),
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“публічний донос” (комусь здасться так) чи “вивалювання бру-ду”
(прибічників такої думки буде, мабуть, найбільше). У будь-якому
разі, перепрошую цих читачів за “незручності”.
Так само я не хотів би, щоб моїх “героїв” було покарано за їхній колабораціонізм у будь-який спосіб — хай Бог їм буде судія, а
не ми сущі.
У першу чергу це потрібне нам самим. Для очищення. Для вивільнення від совківства.
Здавалося, ми з Б. Черняковим усе знали
про М. Ляшенка — хто він і кому служить, чому крутить деканом, як циган сонцем... І тут
спливає така знакова деталь! Я знав про її
знаковість. Але не знав, що нею володів і
Микола Антонович. У Києві! Ця деталь — автоінспекторський жезл. Такий жезл траплявся мені в житті перед тим двічі.
Перший раз — коли я навчався у восьмому чи дев'ятому класі. Об’явився тоді у нас
новий учитель фізкультури на ім’я Іван Васильович Решетняк. Замість фізичних вправ, півурока він любив розказувати про те, як він служив у прикордонних військах і що він є
“громадський автоінспектор”. І була у нього ота заповітна паличка,
якою можна було зупинити будь-яку автомашину і шофер повезе
тебе куди скажеш. Іван Васильович не випускав той жезл із рук
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навіть на уроках фізкультури,
використовуючи його як указку.
Цим і запам'ятався. А яка була
його місія в селі, один Бог знає.
Удруге автоінспекторський жезл я побачив зблизька
у руках іншого вчителя, цим разом — історії, Олександра Михайловича Горобця. Він з’явився у нашій школі в останній рік мого
навчання. І став він на квартиру у тієї ж баби Діденчихи, в якої я
жив з осені по весну, коли не можна було їздити до школи з дому
на мотоциклі чи велосипеді. Мені довелося поступитися йому
цілою окремою кімнатою.
Який із Олександра Михайловича був історик — не скажу, бо
мені він історію не викладав і, живучи зі мною під одним дахом,
розмов на історичні теми не вів. Був мовчазний. Але не раз згадував про те, як він служив у... прикордонних військах. Щастило
мені на прикордонників! Так-от, цей Горобець також був “громадсь-
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ким автоінспектором”, і я не раз бачив, як він зупиняв своїм жезлом вантажівку, що йшла на район, гордовито сідав у кабіну до
водія і відбував куди йому було треба.
Учителювання О. Горобця у Василівці збіглося у часі з початком мого спілкування з дисидентами. Зіновій Антонюк регулярно
надсилав мені україномовний місячник “Дружно вперед!” із Пряшева, а Микола Щирба — україномовну газету “Наше слово” та
“Український календар” із Варшави. Пізніше я буду друкуватися в
цих виданнях. Тоді ж я ковтав їхні публікації, як свіже повітря.
Прикметно, що О. Горобець завершив свою учительську кар’єру водночас із моїм закінченням школи. Через тиждень після того,
як я поїхав вступати до університету, колишній прикордонник,
“учитель історії” й “громадський автоінспектор” Горобець у званні
капітана обійняв посаду заступника начальника Лебединського
райвідділу внутрішніх справ.
З часом я довідався, що оскільки КДБ не мав офіційних підрозділів на рівні районів, з часів НКВС кадрові особісти рядилися у міліцейську форму. В Лебедині ж моєму “учителеві історії” роботи
було хоч відбавляй: активізувався один талановитий історик-краєзнавець, редактором райгазети щойно став молодий і тямущий,
національно свідомий жуналіст...
Зрештою, життя й кар’єра О. Горобця трагічно обірвалися разом із життями тих, до кого він був приставлений. Фактично — на
пікніку. Формально — не виключаю, при виконанні службових обов’язків.
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...Яке відношення усе це має до М. Ляшенка? Не знаю, звідки і
в якому званні уродженець НосОвки прийшов на факультет журналістики завідувати фотолабораторією, але що він був знаковою фігурою, — однозначно. За роки й роки роботи на факультеті я не
пригадую випадку, щоб його викликали “на килим” до декана, але
декан (особливо — А. Москаленко) бігав у фотолабораторію на
перший поклик.
Студіюючи фотосправу, першокурсники проходили через фотолабораторію, як через рентген. Залишаючи там, зокрема, й відбитки пальців. Це припущення належить не мені, а мудрому й спостережливому Б. Чернякову.
Ще як я працював на факультеті, ходили чутки, що декан А.
Москаленко був партнером видавничого бізнесу М. Ляшенка. Очевидно, не тільки видавничого. Фотолабораторія, як і навчальна
друкарня, завжди були овіяні таємницями. Реальної влади над ними не мали ні декан факультету, ні навіть ректор університету.
Не знаю, як і хто затівав видання “Бібліотеки Українця” під проводом М. Ляшенка, але однозначно — не він сам: “Бібліотека” робилася пристойними фахівцями, а кебети Миколи Антоновича на
це явно не вистачило б. Узяти хоча б книжечку В. Кука, який, як відомо, очоливши УПА, віддав наказ припинити спротив радянській
владі. Без допомоги спецслужб там не обійшлося.
Микола Антонович не знімав зірок з неба і як фахівець із фотосправи. Той же Б. Черняков, з базовою фотоосвітою, чудовий фотомайстер (добре було б видати альбом його знімків, якщо зберег-
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лися) і либонь найавторитетніший дослідник зображальної журналістики, дуже скептично ставився до фаховості Ляшенка.
Зрештою, М. Ляшенко зовсім не проявився і як дослідник у царині фотожурналістики.
А от спецоперації за його участю завжди вдавалися. Коли мене
видавлювали з факультету (С. Гуренко тис на В. Скопенка, В.
Скопенко тис на А. Москаленка), ключову роль було відведено
“громадському автоінспекторові” й видавцеві “Бібліотеки Українця”
М. Ляшенкові з його фотолабораторією.
4 жовтня 2015 р.
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Право на поради
Ідея мого блоґу “Не майте гніву до моїх порад” у соцмережах
народилася як наслідок моїх численних записів на Фуйсбуку з приводу дискусій на теми мови і мовлення. І от мені подумалося, що
зібрані докупи в одному місці мої записи можуть бути цікаві й корисні кожному користувачеві мови (а це — ми всі), особливо ж —
журналістам, літераторам, блоґерам, учителям.
На відкриття мого блоґу, назвою для якого я взяв рядок із вірша
Максима Рильського про мову, хотілося б пояснити, за яким правом я беруся давати поради з питань культури мовлення, практичної стилістики, редакторської й перекладацької майстерності.
Хто мені дав це право?
Я — не мовознавець, не лінгвіст, і я не збираюся тут учити людей писати правильно, тобто відповідно до правил і без помилок.
Я виходжу з того, що кожен, хто закінчив середню школу, повинен
уміти це робити. Тим більше це стосується людей з філологічною
освітою. Хоча, на жаль, усі ми — далекі від ідеалу: я знав одного
професора, доктора філологічних наук, декана філологічного фа-
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культету, який у доповідній записці в півтори сторінки від руки на
ім’я ректора умудрився зробити понад дюжину граматичних помилок.
Отже, хоч я й не мовознавець, але мова й мовлення є наріжним каменем моєї фахової підготовки, і я пройшов такий вишкіл у
цій царині, що дай Боже кожному. Найвищою нагородою для мене
було визнання пріоритету моїх знань і вмінь з боку моїх учителів,
яким я безмежно вдячний за науку, за те, що подарували мені
можливість стати на їхні плечі, й вибутися на статус словознавця.
У свою чергу, я радію успіхам моїх учнів, які пішли далі й піднялися вище за мене.
Отже, дозвольте мені відрекомендувати вам моїх учителів.
Українська мова — моя рідна, материнська мова, і відтак у першу чергу мені належить подякувати за науку моїй матері Антоніні
Федорівні (з дому Мордань), з молоком якої я всотав любов до української мови, і ця мова була й залишається для мене першою
навіть тоді, коли я жив у Москві, чи тепер, коли я живу у Вашинґтоні. Мати моя мала неповносередню освіту, але мова її була
соковитою й колоритною.
Пригадую, як мій друг і прекрасний знавець української мови
Анатолій Погрібний після розмов з моєю матір’ю довго смакував
почуте від неї слово “підшанувати” (“підшанували теля”, здається,
вона сказала у розмові з ним, маючи на увазі “підгодували”).
Другим моїм учителем азів української, безумовно, була моя
баба Настя (Анастасія Денисівна Мордань, з дому Дубовик), яка
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нарозказувала мені напевно сотні казок. Набувши досвід у фольклористиці, я пробував розшукати варіанти її казок серед опублікованих записів і не знайшов нічого навіть подібного. Шкода, на той
час бабина пам’ять уже не могла відтворити бодай дещиці з тих
казок.
Що я зумів зробити, так це записати з голосу баби й матері понад сотню народних пісень. Тексти їх збереглися в моєму архіві, а
от фонозаписи, на жаль, загублено в Кабінеті музичної фольклористики Київської консерваторії, де їх мали перевести на ноти для
публікації. Варіанти цих пісень я знайшов лише серед записів з
Поділля, що підтверджує краєзнавчі висновки про заселення Слобожанщини переселенцями з Правобережної України. До речі, туди ж, на південне Поділля тягнеться своїм корінням і старовинний
старшинський козацький рід Іваненків.
І тут якраз упору сказати про роль мого батька Григорія Васильовича. Мій батько був учителем, і в роки, коли закладалися мої
мовні пріоритети, він викладав... російську мову. Пригадую, як через чиєсь головотяпство у наше глухе й стовідсотково україномовне село завезли підручники, які виявилися не тільки з чорнобілими
ілюстраціями, а й... російськомовними. Поїхав тоді батько в район
сваритися. Для всього класу потрібних підручників не добув, але
вибив один — україномовний і з кольоровим друком. Так по тому
моєму підручнику цілий рік наш клас і вчився. Дуже принциповим
був мій батько у виборі мови.
Опосередковано, але має відношення до мого й мовного ви-
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школу, переписування шкільних зошитів. Батько мій був, як тепер
сказали б, перфекціоністом і з мене ліпив такого ж. Відтак примушував мене переписувати цілий зошит, якщо я зробив якусь помилку або поставив кляксу на передостанній сторінці.
Цю батькову учительську жорстокість я по-справжньому оцінив
уже дорослим, коли зрозумів, наскільки важливим для вигострення пера є переписування текстів. Будь-яких текстів, особливо ж —
класичних. Пригадуєте Шевченкове: “...та й списую Сковороду”?
Не було б Кобзаря без того списування.
Пощастило мені й на шкільних учителів з мов, які були вельми
грамотні й вимогливі, хоч і дали мені менше, ніж дав мені батько
як учитель.
Але найважливішу для мене школу з української мови я пройшов під час виробничих практик та роботи у відділі публіцистики
редакції газети “Літературна Україна”, де моїми навчителями були
завідувач відділу Олексій Дмитренко та літературні працівники
Іван Білик і Микола Шудря (усі вони, до речі, згодом стали лауреатами Шевченківської премії).
Тут я мав можливість спостерігати три відмінних методики редагування авторських рукописів: від просто виправлення помилок,
щоб “дурість автора було видно” (І. Білик) до по суті переписування тексту на свій лад (О. Дмитренко). Я став прибічником вдумливого аналізу й оцінки рукопису, на основі якого потім робилися
найпростіші виправлення або, коли треба, переписування окремих

✍

181

✍

частин твору. Цей підхід сповідував М. Шудря, якого призначено
було опікуватися мною як практикантом.
Микола Архипович був дуже вимогливим учителем. Перший
нарис він примусив мене переписувати двадцять два рази! В
“Літературній Україні” я захопився словниками Бориса Грінченка й
Володимира Даля. Там же... Коли мене запитували, в якому університеті я навчався, у присутності одного із згаданих вище старших колег, мене випереджали з відповіддю: “В ‘Літературній Україні’!” І це була правда.
Втім, формальну вищу освіту я здобував на факультеті журналістики Московського університету імені М. Ломоносова, і моїм
найважливішим учителем у відношенні до обговорюваної теми був
професор Дітмар Ельяшевич Розенталь — найавторитетніший
фахівець у царині стилістики російської мови. Якщо сказати:
усіх часів, — це не буде перебільшенням.
Професор Розенталь, можна
навіть сказати, визначив мою
долю на старті мого професійного життя. Поїхавши вступати
до МДУ, я по суті вперше в житті
мав говорити російською мовою, та ще й складати з неї
вступний іспит. Можете собі
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уявити, як я хвилювався, хоч теоретично й знав російську мову
цілком достатньо.
Іспит приймали у мене дві жінки-викладачки, тепер я сказав би,
молодшого віку. Під час моєї відповіді в аудиторію зайшов невисокого зросту, худорлявий і дуже скромний у рухах чоловік старшого
віку. Мої екзаменаторки попідскакували зі своїх місць, вітаючи явно дуже впливову особу. Прибулець сів на звільнене для нього
очільне місце й попросив продовжувати. “Допит” тривав...
По кількох хвилинах дідок тихим голосом запитав ув екзаменаторок, що вони про мене думають. Наче змовившись, з обох боків прозвучало в унісон, що мої відповіді тягнуть на тверду “трійку”. “Ну, что вы, коллеги, этот молодой человек вполне заслуживает хорошей оценки”, — сказав старий. Та одиничка й дозволила мені подолати вступний рубіж.
Пізніше я довідався, що вершителем моєї абітурієнтської долі й
був знаменитий професор Розенталь — либонь, найшанованіша
особистість на всьому великому факультеті.
Там же, в МДУ, мені пощастило на вчителів і з англійської мови.
Хоч я англійську в школі не вивчав, на першому курсі мені трапилося брати уроки у викладачки, завдяки яким через рік я пройшов
відбір у спецгрупу в якій зібралися випускники спецшкіл з посиленим вивченням англійської і досвідом проживання в англомовних
країнах. А в тій спецгрупі заняття вела Олександра Георгіївна
Єлисєєва, в самій Великобританії визнана одним із кращих знавців англійської, тобто — свого роду Розенталь у цій царині.
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Після закінчення університету мені довелося кілька місяців попрацювати в газеті “Радянська Україна”, де я зіткнувся з дуже повчальним для мене досвідом негативного характеру. Здавши до
друку свій матеріал, я поїхав у відрядження, а після повернення
був дуже розчарований тим, як обійшлися з моїм текстом. Я поцікавився у завідувача відділу, чому від мого тексту залишилися лише ріжки та ніжки. Він сказав мені, що мій текст йому сподобався і
він віддав його до друку практично без змін, претензії ж треба висувати до... мовностилістичного відділу.
Мовностилістичним відділом у “Радянці” завідував дехто на ім’я
Всеволод Дашкевич, солідності й авторитету якому додавало
звання… члена-кореспондента АН України (дуже цікавий персонаж). Отож я підійшов до майже академіка й попросив хоча б пояснити його маніпуляції з моїм текстом. “А я не бачив, щоб так було
де-небудь написано, і тому виправив текст”, — з наївною простотою пояснив стилістичний начальник головної компартійної газети
республіки. Я зрозумів, що завідувач відділу з ученими реґаліями
нічого, крім своєї газети, не читає, далі свого стола не бачить, ну, і
мислить відповідно.
Зате згодом я продовжив добру науку в редакції журналу
“Народна творчість та етнографія”, де заступником головного
редактора був Юрій Григорович Костюк — вихованець школи,
сказати б, класичної української мови, спаплюженої пізніше кількома реформами, спрямованими на зближення з російською. А поряд зі мною на аналогічній посаді редактора відділу працював
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надзвичайно скромний і безмежно
ерудований поцінувач мови Іван
Маркович Власенко.
А потім мені запропонували очолити відділ культури англомовної
газети “News from Ukraine”, де мені
пощастило кілька років попрацювати ще з одним знавцем уже
англійської мови Ґледіс Еванс —
чудовим стилістом й талановитою
перекладачкою української поезії
на англійську.
Знання із стилістики російської та англійської мов допомогло
мені осягнути глибини й багатство української мови.
І ось на цьому етапі мого фахового зростання доля привела мене на кафедру стилістики факультету журналістики Київського університету імені Т. Шевченка. Спочатку мене попросили підготувати для студентів курс теорії і практики перекладу, а потім мені
передали й курс “Літературне редагування”, який я докорінно реформував. Останнє змусило мене серйозно відстудіювати ще й
логіку, яку я “проходив” під час навчання в університеті, мав нагоду
навіть бачити “наживо” зубра радянської логіки Валентина Фердинандовича Асмуса, але аж тепер я осягнув її настільки, що й сам
міг би викладати.
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Робота на кафедрі стилістики на десять років звела мене з професором Аллою Петрівною Коваль — сказати б, українським
аналогом професора Розенталя, — у якої я також дуже багато чому навчився і завдяки
якій почав нарощувати й свої
власні м’язи, свій авторитет у
царині. Особливо приємно й
знаково було почути визнання
з боку самої Алли Петрівни,
яка й до сьогодні — після відходу у кращий світ — залишається авторитетом над авторитетами галузі.
Пригадую такий випадок: А.
Коваль попросила мене скласти якийсь документ, що його мусила
б підготувати сама, але не знала, з якого боку підступитися. Я їй:
“Алло Петрівно, ви ж — автор книжки з культури ділового мовлення. То хіба ви не можете?” Алла Петрівна примружила в усмішці
очі: “Так то ж теорія! А на практиці краще, ніж у вас, ні в кого не
виходить”.
Відтак пішло... Виступаю з лекціями й оглядами перед журналістами й письменниками, виступаю з доповідями й повідомленнями на конференціях... Мені телефонують колеги з інших міст —
порадитися...
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Завдяки якраз знанням і досвідові у цій царині мені вдалося
здійснити дослідження справді комплексного характеру: “Критика
перекладу: Теорія, методологія, майстерність” (1979), “Майстерність і новаторство Лесі Українки як літературного критика і публіциста” (1983), “Журналістикознавство: Теорія, методологія, організація наукових досліджень” (1989), — та, зрештою, й усього іншого
написаного мною за десятки років творчої й наукової праці (дуже
багато залишається неопублікованим, але доступним для дослідників у моєму архіві в ЦДАМЛМ України).
Думаю, мої вчителі й мій досвід і є запорукою мого права давати поради, навчати і... повчати.
Як би там не було, я укупі з моїми порадами не є істиною в останній інстанції. Тим більше, що стилістика, редакторський аналіз і
оцінка тексту, та й перекладознавство не є нормативними дисциплінами. Вони не встановлюють правил. Вони мають рекомендаційну природу.
Отже, якщо ви можете запропонувати вдаліші, доречніші, точніші слова, фрази, вирази, — дерзайте!
8 жовтня 2015 р.
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Українська Світова
Інформаційна Мережа
Ідея створення світової мережі україноцентричних ЗМІ не нова.
Цю ідею ще 1990 року приніс мені як голові Київської організації
СЖУ ветеран української журналістики на прізвище В. Мирський.
Не раз я повертався до цієї ідеї, продумуючи шляхи й можливості
втілення її в життя як у загальних обрисах, так і в деталях.
Події останніх років роблять потребу реалізації цього проекту
нагальною. Сподіваюся, як в Україні, так і в діаспорі знайдеться
достатня кількість національно свідомих і громадянськи відповідальних журналістів і блоґерів, які відгукнуться на мій заклик і візьмуть участь у цій надзвичайної ваги справі.
За нинішніх умов створення мережі україноцентричних ЗМІ видається мені можливим за таким умов:
Перша: згуртування навколо спеціально створеного під цей
проект сайту україноцентричних ЗМІ та блоґерів. Їхні сайти та блоґи будуть презентовані відповідною інформацією та зв’язані посиланнями з цим сайтом.
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Друга: випрацювання засад асоціації україноцентричних ЗМІ й
блоґерів, на основі яких ми укладемо двосторонні угоди про співпрацю з кожним ЗМІ та блоґером, а згодом — і багатосторонню. З
цією метою ми підготуємо й запропонуємо на обговорення засади
формування системи, її ідеологію, методологію, організаційноуправлінські основи тощо.
Третя: досвід асоціації чинних ЗМІ та блоґів підкаже нам шляхи й можливості розбудови і зміцнення системм. Виходячи з потреб і стану справ, ми виберемо оптимальні форми розширення
системи (напр., франчайзінґ), а також технологічної й фінансової
підтримки учасників.
Робочими мовами мають стати українська та — за межами України — мови країн, у яких знаходиться той чи інший засіб масової
інформації або блоґ.
Головним сайтом мережі бачиться www.ukrainainc.net, на якому публікуватимуться: найважливіша інформація, огляди й аналітичні матеріали про Україну та діаспору.
Один із підсайтів (сайтів другого рівня) об‘єднуватиме ЗМІ та
блоґи України за областями. Другий — об‘єднуватиме ЗМІ та блоґи діаспори за реґіонами.
Поєднуючи інтеретні (онлайнові) й неінтернетні (офлайнові)
форми, у перспективі ми вийдемо на створення повноцінних ЗМІ,
які будуть незалежні від держави, з одного боку, та від українобіжних олігарів — з другого.
Ми будемо розраховувати виключно на підтримку суспільства
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та на україноцентричних спонсорів, наслідуючи кращий досвід
публічних (суспільних чи громадських) та приватних ЗМІ.
Наукову базу, а також підготовку та перепідготовку журналістських кадрів забезпечуватимуть нам Український Університет та
афілійовані з ним науково-освітні заклади в Україні та зарубіжжі.
15 жовтня 2015 р.
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“Ukraine Today”
з погляду пересічного американця
Трапилася мені цими днями нагода поговорити з одним пересічним американцем про Україну. Він спочатку задавав мені запитання, відповіді на які не знайшов ув інших людей. А потім мова
пішла про телебачення...
І тут він мені й каже, що регулярно дивиться передачі телека-
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налу “Ukraine Today” і що ці передачі йому дуже подобаються. Як
особливу чесноту каналу мій співрозмовник назвав інтерв’ю й діалоги, під час яких учасники передач висловлюють свої думки.
По тому він похвалився, що з інтересом дивиться й телеканал
“Russia Today”, у передачах якого його приваблює “альтернативна
думка”.
Ясна річ, мій співрозмовник не висловив своєї підтримки на
користь того чи іншого каналу. При цьому його не варто запідозрювати в жодних “гріхах”: власне, саме так і привчене американське
суспільство сприймати ЗМІ взагалі.
Отже, якщо ми хочемо, щоб українському телеканалові вірили
більше, ніж російському, треба, щоб наш канал пропонував світовому глядачеві продукт, якісніший від російського і змістом, і формою.
15 січня 2016 р.

✍

192

✍

✍
Про Івана Білика
UAHistory.com зазвичай публікує розлогі, докладні й гарно
написані матеріали.
Публікації про письменника
Івана Білика на цьому сайті явно
не пощастило: текст вийшов куций і не вельми вдалий. Що добре, так це те, що тут пояснено, що
“п’ять років таборів” — усе-таки
легенда, активно поширювана в
інтернеті…
Оскільки Іван Білик був одним із
моїх літературних учителів і старших друзів, згадаю тут пару епізодів.
Я вже писав, що, на відміну від М. Шудрі й О. Дмитренка, готуючи до друку рукописи інших авторів, обмежувався мінімальними виправленнями. “Щоб видно було дурість кожного”.
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Свої романи писав він вечорами, залишаючись у редакції
після роботи й засиджуючись часом до півночі, оскільки вдома в
однокімнатній квартирі так плідно працювати не міг. Дружина Світлана займалася якимись справами, вимагав уваги пес. Часом навідувалася теща, у розмовах з якою, до речі, Іван Іванович любив
жартома казати про дружину “ваша дочка”…
Очевидно, його робочий стіл у найдальшому кутку редакційної
кімнати мав відкритий канал натхнення. Писав виключно олівцем,
повагом, часом витираючи гумкою те, що пішло не так, як хотілося, і рідко коли жмакав написану сторінку, спокійно викидаючи її
у кошик для сміття, й продовжував роботу...
Курив справді багато. І
на одній із своїх книжок жартома написав мені: “Володимирові Іваненкові — з надією, що він навчиться курити”. Не справдив я цю його
надію — не навчився.
Саме тут, у редакційній
кімнаті “Літературної України” народилися Біликові
романи “День народження
золотої рибки”, багатостраждальний “Яр” і леґендарний
“Меч Арея”, який я мав ща-

✍

194

✍

стя прочитати ще в рукопису. У моїй бібліотеці є книжки Білика, у
дарчих написах на титулі яких наголошено: “першому читачеві цієї
книжки (ще в рукопису)”.
…Чого я ще пробував навчитися у Білика, так це ловити рибу.
Не раз після роботи, коли він не залишався працювати над своїм
рукописом, ми йшли на Дніпро й сиділи там, поки не піймаємо на
спінінґ ляща. За прикладом І. Білика, я купив собі снасті, кілька
разів сходив з вудочкою до ставка у Пущі Водиці, де я тоді жив,
нічого мені не клюнуло, і я зрозумів, що риболовля — не моє.
На березі Дніпра Іван Іванович мріяв, як було б добре мати
“рафік” (мінівен; Спілка письменників мала такий), у якому можна
було б поставити невеликий письмовий столик і ліжко для відпочинку, і тоді він міг би виїздити на риболовлю й писати на природі.
2 березня 2016 р.
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Між іншим…
Нарешті прах убитого Системою відомого українського журналіста Ґеорґія Ґонґадзе віддають землі. Цей акт несе полегшення
вимученій родині й близьким покійного, які відтепер зможуть приходити на могилу вшановувати його пам’ять. Тому можна зрозуміти побажання родини, щоб ЗМІ трималися на відстані, не робили з
цього сумного заходу ажіотажу… Добре, що нарешті вчинюється
обряд поховання праху того, чия душа витає над Україною і світом
уже понад півтора десятка років. Хай буде пухом земля Ґеорґієві!
Ось, виявляється, чому посмертну нагороду Героя України, визначену десять років тому В. Ющенком, П. Порошенко вирішив
вручити тепер. Ця подія засвідчила, на якому рівні вирішувалося й
вирішується питання про розслідування справи про убивство журналіста, як і подібних резонансних справ. Цим похованням, очевидно, буде завершено тривалу епопею з розслідуванням убивства
Ґеорґія Ґонґадзе, виявленням і притягненням до кримінальної відповідальності замовників чи замовника страшного злочину.
22 березня 2016 р.
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Шустер як дзеркало української
громадської думки

Шустеріада набирає обертів. Уже Шустер здумав себе гостем
власної передачі, ба навіть “волонтьором”, і розчулено перепові-
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дає свою одісею… “Что ищет он в стране далекой, что кинул он в
стране родной?” Уродженець Прибалтики (і що в ньому від Прибалтики?), громадянин Канади (і що в ньому від Канади?), шукав омріяну свободу слова в РФ (і не знайшов), перебрався шукати в Україну (і не знайшов)...

Зверніть увагу: Шустер прямо сказав, що він — “патріот Європи” (!!!) і натякнув, що про український патріотизм мова не йде
(тобто Україна для нього... самі розумієте: “мєсто работи”, — і за
це він буде голодувати).
Симптоматично, що не без Савикової участі обраний на президента в Росії Путін вирішив його здихатися. Не без Савикової участі обраний на президента України Порошенко також недовго його
терпів... А що вплив Шустера на громадську думку (отже, і на
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електоральний вибір) величезний, маємо нагоду спостерігати, як
чманіють від втрати ним контракту на роботу нардепи, націоналісти, журналісти і бозна хто ще.
Виходить, що Савик є справді рупором і ідеалом сподівань
усього українського суспільства, і в першу чергу тих, чиєю національною ідеєю є “какаяразница” (а таких, виявляється, три чверті).
Всенародний, можна навіть сказати — національний, плач за Шустером чи за Шустера невідворотно перетворюється на фарс і... замикає на себе увагу суспільства. І в мене таке враження, що цирк
цей влаштовано не просто так. Скидається на те, що щось серйозніше має відбутися, поки народ буде перемивати Савикові кістки й
голоситиме по спочилій в Бозі “Свободою слова”.
Але що?! Запитання не риторичне.
26 квітня 2016 р.
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Між іншим…
Газета “День” продемонструвала виважене бачення Шустера
як явища українського медійного простору. Привертає до себе увагу залишений під матеріалом коментар Вахтанга Кіпіані. Виявляється, навіть національно свідомі журналісти у ситуації з Шустером
не бачать проблеми журналістської, а бачать лише бізнесову проблему, і то пов'язану з міжнародними відносинами.
Шустер-бізнесмен, навіть якби його Україна запроторила і до
в’язниці, не ліг би плямою на українсько-канадські взаємини (тим
більше, що він зневажив і Канаду, оголосивши себе “гражданіном
Європи”), а от Шустер-“журналіст” без моралі і принципів (не кажучи вже про відверту неповагу до України, яку він також задекларував: про український патріотизм, мовляв, “речь нє ідьот”) завдав
непоправної шкоди Україні, і це — факт незаперечний.
27 квітня 2016 р.
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Ложкін у “Дзеркалі”
"...он выпускал газеты, чтобы зарабатывать деньги; мы зарабатывали деньги, чтобы выпускать газету", — оце, либонь,
найцікавіше з цієї публікації. І гарно сказано. Решта — інтерв’ю як
інтерв’ю з чиновником. Журналіст уникає гострих, незручних і про-
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вокаційних запитань. Чиновник же займається словесною еквілібристикою.
Борисові Ложкіну справді немає чого сказати. Такий у нього рівень мислення, що застиг на рівні видавця інформаційно-рекламної газетки, один із випусків якої запам’ятався мені великою фотографією кіоска на знаменитому харківському майдані, а на ньому
напис: "Супермаркет". Ложкін зробив на цьому великі гроші, а українським Мердоком так і не став.
Мердок, як відомо, — приходько для американської журналістики, але він — один із тих, хто підняв її на нові висоти. “Журналіст” і видавець Ложкін став одним із тих, хто опустив нашу журналістику до тієї межі, за якою вона втратила більшість своїх чеснот,
і передусім — українськість, але зберегла й примножила славу
“другої найдревнішої”.
Ложкін справедливо зауважує в інтерв’ю, що раніше у нас було
дві добротних школи журналістики, які випускали декілька сотень
журналістів на рік, а тепер десятки шкіл журналістики дають дипломи десяти тисячам. І його запитання цілком резонне. Про те, де
беруть стільки кваліфікованих викладачів для одипломлювання
такої орави “майстрів пера і мікроХвона”. Більше йому сказати нічого…
Ну, а на що ви сподівалися від “учітєля русского язика как іностранного”? Хай буде відомо вам, що у підготовці учителів-філологів це була найслабша ланка, оскільки радянська влада дбала
більше не про філологічні, а про зовсім інші якості фахівців цього
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профілю. Підніміть, будь ласка, руки, хто не знав чи не знає, що це
— одна з категорій радянських "спеців", які тісно співпрацювали з
КДБ.
Чого можна сподіватися від голови президентської адміністрації з таким "бекґраундом"? А того самого, що ми вже спостерігали від його попередників з фахом історика КПРС чи основ
радянського права... Очевидно, що українських президентів влаштовують такі помічники, хай вони і здумують себе головами структури, в якій ім’ярек виконує функції президента.
Уже слава Богу, що Ложкін не здійснює державних візитів до
провідних країн світу, як це робив Діма Табачник в роки раннього
Кучми-президента...
У чому біда Ложкіна не тільки як керівника апарату, що забезпечує діяльність президента України, але і як бізнесмена, і як громадянина України, і просто як людини?
Вчитайтеся в текст його інтерв’ю і задумайтеся, про що найменше думає Ложкін. Про Україну! Україна, її самобутність (українськість), її історичність, її природа і люди з їхніми долями й перспективами і таке інше. Немає у Ложкіна України ні в душі, ні за душею бодай у тій мірі, в якій вона є у президента його адміністрації.
А нам хотілося б, щоб на цю посаду приходили люди із прагненням бодай щось зробити для України.
Коли ти приходиш на якусь посаду із прагненням щось зробити, ти переповнений баченням перспективи, ідеями, проектами,
планами… З тебе так і пре ентузіазм і бажання викластися за мак-

✍

203

✍

симумом…
Збоку глянути, що демонструє у цьому відношенні герой інтерв’ю Юлії Мостової? Ні-чо-го! Крім словоблуддя, абстрактних сентенцій, деякі з яких констатують очевидні речі (як ото з підготовкою журналістів та юристів). Все!
Стратеґічність мислення, така важлива для чиновника, який
обслуговує діяльність лідера великої країни, тут і не ночувала.
Про інтелект, ерудицію, енциклопедичність знань мова також не
йде. Ну, якщо “учітєль русского язика как іностранного” так і не
спромігся вивчити українську мову бодай як іноземну.., Хоча фахівцеві у цій галузі, за визначенням, треба б на фаховому рівні во-
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лодіти і якоюсь іноземною — англійською, німецькою чи китайською… Знавши десятки фахівців з російської як іноземної (колись
вели зі мною переговори про випрацювання для цієї категорії
спеціалістів лекційного курсу з країнознавства), не можу пригадати
жодного, хто, крім російської (та часом і української), володів би
якоюсь іноземною. Хоча б “із словником”.
...На багатьох фотографіях Ложкін має вигляд переляканого
хлопчика. Можливо, десь у глибинах його підсвідомості є черв’ячок, який точить думку, що той хлопчик Боря просто заблудився у
своєму житті і не знає, як випростатися на відкриту дорогу.
Один із коментаторів до цих нотаток, поширених у мережах,
зауважив, що я наводжу цитати російською, хоч газета “Дзеркало
тижня” має й україномовну версію. Моя відповідь є важливою для
розуміння моєї позиції, і тому я повторюю її тут:
Російськомовна версія спливає на стрічці в мережах. Це —
перше. Друге: наскільки я розумію, інтерв’ю велося російською, і я
не став шукати україномовного варіанту. Ложкін цікавіший в ориґіналі. Та й сама газета є російськомовною в своїй основі: зверніть
увагу на домен її сайту — ZN, а не DT.
29 квітня 2016 р.
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Між іншим…
Ви всі знаєте моє бачення Шустера як явища української псевдожурналістики й головного болю українського інформаційного
простору взагалі. Я висловив і своє ставлення до конкретної колізії між Шустером і Лещенком.
До Сергія Лещенка у мене ставлення інакше. Є сторони, які
мені імпонують, а є сторони, які викликають відразу. Таке-от сум’яття почуттів. Але, безумовно, Лещенко — справжній журналіст,
причому такий, що буквально розчавлює Лещенка-політика, і такий, якому Шустер і в підметки не годиться. І от я дивуюся: чому і
як Лещенко опускається до з’ясування стосунків із Шустером?
Ви тільки послухайте його відеосюжет з поясненням Шестера:
з одного боку, “забув сказати редакції”, а з другого — “в студії не
було місця” (ну, не знайшлося навіть приставного стільчика!). Правда, між цими двома аргументами прослизнуло: ми вирішуємо,
кого впускати, а кого виганяти. А ми ж то знаємо: хто платить, той і
замовляє музику. І якщо Ю. Тимошенко не хоче бачити в студії Лещенка, то так, мабуть, і треба сказати, а не городити усякі дурниці.
Насамкінець повернуся до С. Лещенка. Як на мене, йому час уже
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визначитися і повністю перейти на українську. Тим більше, що
його російська (київська говірка) не краща за його цілком пристойну українську.
21 травня 2016 р.
Було б ліпше і правильніше, якби ви, шановні, менше переймалися квотами, а більше боролися за українізацію інформаційного простору. Тоді контент музично-пісенних програм був би на
99.9% українським, а неукраїнське перекочувало б на маленькі етнічні радіо- й телестанції. І вовки були б ситі, і вівці цілі.
До тих пір, поки український інформаційний простір окупований Кремлем, усе інше, зокрема й балачки про квоти, залишатиметься дитячим лементом. Невже ви не розумієте, що заводячи
розмови про квоти, ви чините як піддані Москви, випрошуючи у
Кремля дозвіл на нікчемний сегмент в ефірі для українського
контенту?
4 червня 2016 р.
Коли слово розходиться з ділом, коли українська журналістика, українські ЗМІ витіснено на маргінеси, коли в інформаційному просторі панує “русскій мір”, президентові краще б промовчати й не виходити в соцмережі із записом, який не дістав жодного коментаря на підтримку (навіть з боку проросійської й російськомовної публіки)! От вам і День журналіста!
6 червня 2016 р.
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Фаховість журналіста:
уміння встановити контакт
Останнім часом до мене усе частіше пишуть у приват з різних
українських радіо- і телеканалів. І в мене склалося таке враження,
що нинішніх українських журналістів зовсім не вчать етики й етикету, а також написанню виразних текстів.
Перш за все вражає невміння звернутатися до будь-кого, кого
ви ще взагалі не знаєте, або до людини старшого віку чи вищого
статусу. Мої кореспонденти в кращому разі звертаються до мене
“пане Володимире”, в гіршому — просто “Володимире”, а ще гірше
— взагалі ніяк.
До слова, варто наголосити, що форми звертання останнім часом стали серйозною комунікаційною проблемою взагалі. Мене
перестало шокувати, але не перестає обурювати, коли мені телефонує незнайома людина юного віку (з голосу ж чути) й запитує:
"Це — Володя?" — "Як для кого..." — відповідаю, тамуючи обурення. Дехто швидко виправляється. Більшість — не врубуються...
Друге, на що я звернув увагу у повідомленнях від молодих
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журналістів, — це безцеремонність, брак будь-якої спроби вибачитися, перепросити за те, що відривають мене від якихось справ
або що порушують мій спокій.
Таке, наче моїм кореспондентам дозволено без дзвінка чи стуку заходити у будь-які двері й нав’язувати своїм адресатам свій
порядок речей і свій розпорядок у часовому вимірі. Ну, з цим, зціпивши зуби, ще можна якось миритися як із бажанням простувати
до суті справи.
Тут уже третя проблема мого кореспондента заганяє мене в
глухий кут: що ця людина хоче від мене? Що їй потрібно? Чому вона звернулася саме до мене?
Біда в тому що написані моїми кореспондентами повідомлення зазвичай мають абстрактний характер, якісь аморфні за змістом, рясніють якимись натяками... Словом, жодної конкретики ні у
вигляді запитань, ні у вигляді пропозицій.
Я відповідаю, намагаючись конкретизувати розмову, а мені у
відповідь знову шлють якісь нісенітниці, часом повторюючи уже
вжиті фрази. Зрештою я ставлю запитання руба: чим я вас зацікавив? Чим я можу вам допомогти?
Думаєте, я дістаю пряму відповідь на прямо поставлене запитання? Ніколи! Натомість, як правило, зв’язок обривається. А ти
думаєш собі, що людині, мабуть, просто нічого робити — от і мається собі в мережах без мети й серйозної зацікавленості у якихось
людях, у якійсь темі, у якомусь предметі.
І тут спливає на поверхню четверта проблема — тупе неба-
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жання кореспондента підготуватися до спілкування.
Я — публічна особа, і в інтернеті можна знайти дуже багато інформації, щоб визначитися, про що можна поспілкуватися зі мною
як із підприємцем, науковцем чи громадським діячем. Задайте пошук у Ґуґлі, і він видасть вам понад сто тисяч документів з моїм
ім’ям, і це — не рахуючи матеріали, пов’язані з іменами моїх повних тезок.
Якщо ви вже вийшли на мене через мережі, не полініться докладно ознайомитися бодай із моєю особистою сторінкою, якщо
немає цікавості до тематичних сторінок і груп, з якими я пов’язаний, і вже — вам достатньо підгрунтя, щоб задати предметні запитання або висловити предметну ж пропозицію.
Ледащі й нецікаві ні до чого мої кореспонденти... І я свідомий
того, що вони навряд чи й прочитають ці нотатки.
Зрештою, мені більше хотілося б, щоб написане мною прочитали, зробивши належні висновки, їхні керівники в редакціях та
мої колишні студенти й колеги, зайняті підготовкою фахівців для
ЗМІ. Їм є над чим замислитися.
Для решти читачів повідомляю: ми обов'язково включимо етику й етикет, як і написання ділових листів, у програму підготовки
журналістів в Інституті стратегічних комунікацій Українського Університету.
12 червня 2016 р.
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Сигнал тривоги:
як убезпечитися від несподіванок і
почати перемагати
Українська влада озброюється. Поки що пістолетами. Цікаво,
коли їм почнуть роздавати гранатомети і на коли заплановано роздачу “Ґрадів”?
Українська спільнота має бути готова до несподіванок. Зброю
нардепам роздають не для того, щоб вони пускали собі кулю в
лоб. Грядуть масові провокації, метою яких, очевидно, буде розпалювання громадянської війни.
Путін неспроможний здобути перемогу на фронтах конвенційної війни. Та й “гібридна” війна дає збій. А от сіяння ворожнечі й
розбрату у нього виходить поки що непогано. Якщо він пішов на
таку зухвалу провокацію в захищеній НАТОм і цивілізованій Європі, Марселі, то Україна — звичне для Раші поле будь-якої діяльності, яка перетворила б Україну на руїну. Не з'їм, так хоч понадкусую! — це стало тактикою Кремля.
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Виходи із ситуації, як вони мені бачаться:
1. Негайна, масована й рішуча українізація інформаційного простору України.
Уже очевидно, що влада не буде навіть у віддаленому майбутньому робити будь-які кроки до захисту інформаційного суверенітету України. Не буде! Щойно ухвалений закон про дві з половиною пісні, як я вже написав, є Пірровою перемогою. Діяльність
МінСтеця й НацРади з мовлення ще раніше зарекомендувала себе не на користь розв'язання завдання українізації інформаційного
простору України.
Отже, суспільство має взяти ініціативу на себе, а провідну
роль мусять відіграти національно свідомі й громадянськи відповідальні журналісти, публіцисти, письменники, працівники культурної сфери, науки, освіти і просвіти. Це має бути широкий громадсько-патріотичний фронт, ініціатива знизу (grass root), але не Майдан. І метою цієї акції має бути одно — перехід усіх і кожного на
спілкування українською мовою.
Кожен український журналіст, кожен український медійник має
визначитися і активізуватися як національно свідомий і громадянськи активний патріот.
Припинімо будь-які балачки про захист української мови. Хай
вона переходить від оборони в генеральний наступ!
2. Негайна, масована й рішуча українізація релігійного
життя України.
Зараз не час для дискусій про місце і роль християнства в ук-
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раїнській традиції й бездумних самодіяльних і надто агресивних
намагань відновлення національної віри. У дні, коли зібрався Вселенський православний собор, було б мудрим максимально актуалізувати рух за створення Помісної української церкви.
Не держава, а само суспільство може і повинне витиснути Московський патріархат з усім його “русскім міром” з території України. І для цього зовсім не треба громити церкви УПЦ МП і бити фейси гундяївським священикам.
Що варто і треба робити, так це повести активну, масовану,
але делікатну агітаційно-пропагандистську й роз'яснювальну роботу з тими віруючими, які продовжують ходити до московських
церков.
Хай православні УПЦ КП, УГКЦ й УАПЦ ініціюють таку роботу
також на рівні grass root. Метою такої роботи має бути, щоб з кожною неділею на службі в церквах УПЦ МП було усе менше прихожан і щоб зрештою якоїсь неділі там позалишалися одні гундяївські священики. Московські церкви відтак самі позакриваються. Не
тільки через безгрошів’я. Канонічно! Бо священик не може правити
службу у порожньому храмі.
Коли постане Помісна українська церква, очевидно, можна
буде зайнятися й обговоренням додержання нею українських звичаїв і традицій.
Це не означає, що рідновірівці, рунвірівці та їм подібні мають
відмовитися від своїх переконань. Розбрат і хаос у цьому русі —
наслідок не тільки українського анархізму, а й зусиль Кремля.
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Очевидно, що у цій сфері мають відбутися зміни, і зміни на
краще — через консолідацію і згуртування. Просто, мабуть, ще не
проявилася та Особистість, навколо якої об'єднається та частина
української спільноти, яка ратує за відродження питомої національної духовності й звичаїв.
3. Негайна, масована й рішуча українізація інтелектуального, наукового, освітнього й просвітницького життя України.
Українська наука, освіта і просвіта звикли жити за інерцією, заданою радянським способом життя й урядування — Системою,
яка ніяк не хоче зійти зі сцени. Скільки законів не ухвалювалося б,
які національно налаштовані романтики не приходили б на керівні
посади в науці, освіті, просвіті й культурі взагалі, Система перемелюватиме їх, як уже робилося не раз і не два. Ми бачимо, що влада нічого не робила, нічого серйозного не робить і, повірте мені,
нічого й не робитиме задля бажаного для нас розвою в науці, освіті й просвіті.
Очевидно, що процеси українізації у цій сфері мають ініціюватися також ізнизу — конкретним ученим, конкретним професором,
конкретним учителем, конкретним лектором. Інакше кажучи, тут
також має проявитися grass root ініціатива.
З чого годилося б почати. За радянської влади існували дві
начебто взаємонезалежних мережі поширення знань — товариство ‘Знання” та університети марксизму-ленінізму. Зараз, як ніколи,
актуальним є створення розгалуженої мережі “університетів українознавства”.
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Ми будемо розбудовувати Український Університет таким чином, щоб у максимально короткий строк можна було б підготувати
цілу армію лекторів для мережі українознавчої освіти й просвіти,
яка покрила б усю територію України, а також діаспору. Сподіваємося також стати тим поштовхом, який пробудить українську науку й українську освіту до нових пошуків і звершень, як би наші воріженьки не намагалися гальмувати наш поступ.
Я дуже розраховую на підтримку зазначених вище ініціатив з
боку моїх учнів, моїх колег і моїх друзів.
16 червня 2016 р.
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Україна на передньому краї
інформаційних війн
Актуальні проблеми наукових досліджень, підготовки
фахівців і практичної діяльності в галузі
Мої читачі напевно звернули увагу на те, що упродовж останніх
років я активно порушую тему пропаганди, контрпропаганди і
спецпропаганди. Свого часу радянська влада готувала мене як
фахівця з контрпропаганди і спецпропаганди із спеціалізацією в
царині американознавства, тобто для роботи серед військ і населення США. Цей фах був, скажемо так, закритим, і ми давали підписку про нерозголошення. Тому мало хто знав про мою військову
спеціальність. Працюючи в Україні, я стояв на спеціальному військовому обліку і був приписаний до політуправління Київського військового округу. Фахівців мого профілю там числилося, наскільки
пригадую, чотири особи.
Кілька років до того, як мене було запрошено на викладацьку
роботу в університеті, мені довелося попрацювати у “цивільному
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секторі” контрпропаганди і спецпропаганди, завідуючи відділом
культури. У Києві зосереджувався потужний центр пропаганди і
контрпропаганди, орієнтований виключно на українську діаспору, і
в цій царині визначилося широке коло фахівців, серед лідерів яких
чи не найбільше проявив себе Валентин Маланчук, вирісши до
секретаря ЦК КПУ. Це – все, що дозволялося українцям.
Наукові дослідження в галузях, які стосувалися не тільки цієї
сфери, але й будь-яких проблем, пов’язаних із зарубіжним світом,
були монополією Росії, та й там зосереджувалися переважно в
Москві й почасти в Ленінграді. З великими труднощами Києву вдалося створити науковий інститут з економічних проблем зарубіжних країн, який все одно був обмежений тематикою досліджень.
Фахівців із контрпропаганди й спецпропаганди в Україні не готували. Півтора десятка хлопців (дівчат не брали) на факультеті
міжнародних відносин та міжнародного права по закінченню навчання діставали роботу переважно на посадах лекторів-міжнародників партійних органів. Зрештою, їх і приймали на факультет
не стільки для того, щоб надати фахову освіту з міжнародних відносин, міжнародного права чи міжнародних економічних відносин.
Їх туди брали передусім для того, щоб допомагати КДБ тримати в
полі зору студентів із зарубіжних країн (країн Варшавського договору та Третього світу), для підготовки яких і було цей факультет
створено. Відтак усі без винятку випускники цього факультету
(включно до набору 1991 року) були заангажовані радянськими
спецслужбами.
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Оскільки я не міг ні займатися науковими дослідженнями в галузі своєї військової фахової підготовки, ні викладати відповідні
дисципліни чи бодай спецкурси, з часом ці мої інтереси відійшли
на задній план. Мене не потягло до них і після розвалу СРСР, коли
втратила чинність моя розписка про нерозголошення і коли на запитання американських фахівців я міг відкрито пояснювати, звідки
у мене таке гарне знання того, чого не викладають в американських університетах.
Мабуть, і надалі я не повертався б до цієї проблематики, якби
не сталося спроби анексії Криму Росією й війни на Донбасі. Я зрозумів, наскільки Україна відстала від Росії у сфері пропаганди,
контрпропаганди, а у царині спецпропаганди виявилася взагалі
безпорадною. Відтак почав писати на ці теми, намагаючись спонукати відповідні державні структури й колег в Україні до активізації названих напрямів інформаційної роботи. На жаль, до мого
голосу ніхто не прислухався. Президент, Уряд, ВРУ, МінСтець, ЗМІ
в Україні не зробили жодного кроку для захисту інформаційного
простору й інформаційного суверенітету України.
Тим часом Росія продовжує домінувати в інформаційному просторі України, Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Естонії, Казахстану, Киргизстану, Латвії, Литви, Молдови, Узбекистану, які вийшли із складу СРСР, але не вийшли з інформаціного поля Москви. Кремль продовжує монополізувати наукові дослідження, а
відтак наукові й науково-популярні публікації в цій галузі. Не маючи формального організаційно-управлінського впливу на уряду-

✍

218

✍

вання на пострадянському просторі, Москва вдалася до неформального згуртування навколо себе тих поодиноких фахівців у нових незалежних країнах, які зацікавилися інформаційною політикою, інформаційними війнами, пропагандою, контрпропагандою,
спецпропагандою та іншими напрямами цієї галузі.
Одним із осередків для неформального контролю над інформаційною сферою, а отже — й над розумами учених, фахівцівпрактиків, а через них – і над відповідними відомствами згаданих
вище країн, є інформаційний ресурсний центр з наукової та практичної психології “Пси-фактор”. Ось як цей центр репрезентує
себе у світовій павутині:
“Пси-фактор” — открытый общественный проект. Он объединяет профессионалов в области психологии и социологии из
России, Украины, Литвы и других стран. В своих странах мы работаем в различных сферах бизнеса и политики, сотрудничаем
с коммерческими компаниями и банками, общественными организациями и политическими партиями. Мы живем в различных
уголках Земли и общаемся через всемирную Сеть. Многие из
нас никогда не увидят друг друга, однако это не мешает нам
быть друзьями и единомышленниками” (див.: www.psyfactor.org;
на даний час концепт проекту недоступний).
Я не звернув би на це увагу, якби мене не занепокоїли публікації на цьому ресурсі неросійських авторів, статті яких мають характер серйозних наукових досліджень – начебто об’єктивні, глибоко
аналітичні, без емоційних і оціночних пасажів... Впадає в око,

✍

219

✍

правда, використання переважно або виключно російських джерел, а в стилістиці – уникання називати називати речі своїми іменами і активне вживання евфемізмів натомість. Такі речі можуть
бути помітні лише фахівцеві, пересічний же читач сприймає позірну об’єктивність і нейтральність за чисту монету.
Таким чином, інформаційно-пропагандистська машина Росії заангажовує і втягує в активну участь на своєму боці фахівців з інших країн, які свідомо або несвідомо грають у команді Кремля. Якщо ці люди роблять це свідомо, співпрацюючи із тим же центром
“Пси-фактор”, тоді таку співпрацю треба кваліфікувати як зраду
національних інтересів своєї Батьківщини. Якщо ці люди роблять
це несвідомо, тоді які ж вони фахівці у своїй галузі, якщо не спроможні усвідомити такі очевидні речі?
Інформаційно-пропагандистська війна, яку веде Росія на світових обширах, власне, й породжує так звані “гібридні війни”, які такими собі “чирячками” спалахують то тут, то там. І не тільки у вигляді анексії чужої території чи розпалювання війни у проблемних
регіонах, а й невеликих терористичних актів, провокаційного групового хуліганства, брутального хамського поводження російських
“туристів” у далеких країнах та ін.
З усім цим нам треба щось робити. І перш за все хотілося б,
щоб українські вчені й фахівці-практики були обачнішими й стриманішими, співпрацюючи із своїми російськими колегами. Можливо, краще було б узагалі утримуватися від такої співпраці, а більше зосереджуватися на розв’язанні інформаційно-пропагандист-
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ських завдань, які стоять тепер перед Україною.
Як відомо, мова є одним із найважливіших чинників у захисті інформаційного простору й інформаційного суверенітету. Відтак моїм колегам варто було б свої публікації передусім у цій сфері робити українською мовою.
Нам треба терміново налагодити підготовку українських фахівців з інформаційно-пропагандистської, контрпропагандистської та
спецпропагандистської діяльності. Терміново!
Ніхто не знає, як відгукнуться на цей заклик Міноборони, МінСтець та Нацрада із ТБ як потенційні замовники на фахівців, а також МінГриневич та університети, які готують журналістів та інших
фахівців для ЗМІ.
Ми в Українському Університеті включили цю проблематику з
наукових досліджень і освітніх програм як окремий напрямок із
стратегічних комунікацій. Ми ще не готові, так би мовити, ставити
це на потік, але ми готові працювати уже зараз із невеликою групою бажаючих спеціалізуватися у царині інформаційно-пропагандистської діяльності, контрпропаганди та спецпропаганди.
16–30 червня 2016 р.
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Синдром перевернутої свідомості
“Ми віримо в Європу!” — стверджує президент України в інтерв’ю. Це, звичайно, добре як сподівання, що Європа нам допоможе. Вистояти у війні з Росією чи з “русскім міром”? Побудувати
європейську Україну ззовні чи зсередини?.. Запитання такого характеру можна множити… Як не крути, а скидається на те, що в
свідомості багатьох сконцентрувалося у “заграніцанампоможєт".
Отже, маємо класичний приклад синдрому перевернутої свідомості. Звичайно, ЄС та США укупі з НАТО можуть і напевно зможуть допомогти Україні не тільки вистояти, але й подолати російську аґресію, встановити мир на Донбасі й навіть повернути Крим.
Але ж усі ми добре знаємо, що провокатором, призвідцем і рушійною силою воєнної російської аґресії є неоімперська ідеологія
Кремля знана як “русскій мір”. Інструментами глобального поширення ідеології “русского міра” є:
(1) могутня російська інформаційно-пропагандистська машина, яка охоплює не тільки суміжні території, а й увесь світ. Вона
активно і досить ефективно працює навіть у таких, здавалося б,
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добре захищених інформаційних просторах, як США, Канада, ЄС;
(2) Російська православна церква та підпорядковані Московському патріархату, хоч формально й автономні чи автокефальні,
церкви. Серед них, між іншим, є й Американська православна
церква (АПЦ, англомовна абревіатура — AOC), яку було створено
під час Другої світової війни за домовленістю між Сталіном і Рузвельтом. Ця церква була й залишається прикриттям для роботи
російських спецслужб в США й інстументом впливу на американське суспільство. Але передусім це, звичайно, — УПЦ МП, яка неприховано й войовниче просуває “русскій мір” в українське суспільство. РПЦ укупі з УПЦ МП “відзначилася” у дуже далеких від духовно-релігійної активності діях, як пособництво російським воякам і сепаратистським бойовикам (складування зброї, набоїв, амуніції у храмах і монастирях), розвідувально-диверсійні операції
(скільки священиків-розвідників працює в Україні?), ба навіть створення так званої “Православної армії”. Агенти Москви інфільтруються в українське суспільство через церкви саме Московського
патріархату по всій території України. Їхнє скупчення зауважено
уже не раз у потенційно гарячих місцях, які з часом можуть перетворитися на справді гарячі точки (Київська й Почаївська лаври,
Одеса, Закарпаття і навіть Волинь-Полісся). Тривожним проявом
вороже наставленої до України є організована “русскім міром”
“хресна хода” від двох знакових українських монастирів до Києва.
Хоч російський інформаційно-пропагандистський монстр охоплює своїми щупальцями либонь увесь світ (завдяки інтернету, але
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не в останню чергу мережі RT), поки що лише кілька країн занепокоїлися інформаційно-пропагандистською загрозою з боку Росії,
заборонивши RT або випрацювавши заходи для протидії російській пропаганді. ЄС також уже замислився над цим. В США поки що
на це закривають очі, хоч RT — чи не єдиний зарубіжний канал у
цій країні, який удався було до активної рекламної кампанії, головною ідеєю якої була популяризація... “альтернативного погляду”.
Незважаючи на те, що після розвалу СРСР Москва не тільки
не дала Україні можливості спокійно розбудовувати свою державність, але й посилила свою інформаційно-пропагандистську експансію в Україну. Відтак русифікація українського інформаційного
простору й України взагалі пішло таким темпами, якими воно не
йшло навіть у той період за радянської влади, коли російській мові
було надано пріоритет і особливу підтримку в освіті, науці й культурі.
На жаль, тривожність цього процесу не було навіть зауважено
в роки президентства Л. Кравчука. А за президентства Л. Кучми
українська влада уже не просто закривала очі на русифікацію, а
навіть сприяла їй. Прикметно, що за президентства В. Ющенка,
здається, не помітили загрози, а В. Янукович цілком свідомо відчинив двері й вікна для кремлівської пропаганди, і вона брудними
русифікаційними потоками потекла в Україну.
Це не могло не збурити сепаратистські настрої в регіонах з переважанням російськомовного населення. Відтак туди подалася
московська агентура уже для суто організаційної роботи.
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Корупція на всіх рівнях влади, в усіх прошарках українського
суспільства стала благодатним грунтом для проростання й визрівання плодів кремлівської пропаганди, симптоматичним слоганом
чого стала “какаяразніца”.
Майдан 2013–2014 з його євроінтеграційною спрямованістю, а
потім і “революцією гідності” став передусім реакцією українського суспільства на ці явища. Стихійність Майдану, брак чіткої ідеолоґічної складової, національної ідеї, стратегічного бачення перспектив розвитку України спричинилися до того, що Майдан не народив якісно нову політичну силу, якісно новий національний
фронт боротьби за майбутнє. Зрештою, й євроцентризм та гідність виявилися позірними.
Відтак було цілком закономірним було те, що Майдан було використано певним колом політиків та певними політичними силами для, скажемо так, владного “батона”. Після завершення першого етапу цього процесу стало цілком закономірним непорушення
кримінальних справ проти бодай ключових фігур попередньої влади, ба навіть повернення багатьох із них у політику й урядування.
Звичайно, це не могло не викликати підозри щодо штучного,
навмисного проектування і Майдану, і подій після Майдану, які
пролилися спочатку ручаями, а відтак і ріками крові. Проросійські
сили вбачають у цьому “підступи американського імперіалізму”, а
прозахідні — “руку Москви”.
Ясна річ, кожна із цих сторін переслідує свій інтерес. І коли ходять чутки про те, що американці дуже зацікавлені в привласненні
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українських чорноземах, то можливо, що це так і є. Коли говорять,
що Росія розглядає Україну не просто як сферу своїх інтересів,
але як частину “єдіного русского народа” і своєї імперії, то можливо, що це так і є.
А тепер зверніть увагу на співвідношення інформаційно-пропагандистських зусиль, які докладають у боротьбі за Україну США
і РФ. Якщо зробити найпростіше дослідження — контент-аналіз
усієї інформаційно-пропагандистської діяльності Америки з Україною в центрі уваги, ми побачимо фактично нікчемний відсоток
уваги американських ЗМІ до українського питання. Тобто американське суспільство інформоване про події в Україні й навколо України мірою, достатньою для того, щоб бути в курсі справ.
Американська пропаганда на територію України здійснюється
через українську редакцію “Голосу Америки”, яка за останню
чверть століття (роки незалежності України) не розширила свого
мовлення. Фінансування і штат “Голосу Америки” взагалі мають
тенденцію до зменшення. Єдине суттєве надбання цього інформаційно-пропагандистського ресурсу — відеоінформація, поширювана через інтернет.
У мене немає відомостей про те, який сегмент “Голос Америки” займає в інформаційному просторі України і який вплив він
справляє на громадську думку й масову свідомість українців. (До
речі, цікаво було б дослідити це бодай через найпростіші соціолоґічні опитування. Сподіваюся, ця стаття спонукає Мирославу Ґонґадзе подумати над цим.)
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Я не певен, що “Голос Америки”, як і поширювані в Україні
україномовні та російськомовні версії усіх інших ЗМІ США,
справляють такий вплив на українське суспільство, який можна було б назвати достатньо ефективним для “американізації” населення України.
Завдяки інтернетові й супутниковому зв'язку всі ЗМІ США доступні усім громадянам України, які мають доступ до інтернету чи
до супутникових ретрансляторів. Цікаво було б знати, який вплив
американські ЗМІ справляють бодай на тих споживачів інформації
в Україні, чиє знання англійської достатнє для розуміння хоча б
частини контенту цього мовлення. У мене немає інформації й про
це, але я можу припустити, що вплив цієї інформації на громадську думку українців просто нікчемний.
Англійська мова як факт і фактор американського впливу взагалі не може навіть обговорюватися у контексті американських зазіхань на Україну. Навіть якщо П. Порошенко втілить у життя свою
програму навчання українців англійській мові, англійська мова не
стане ефективним засобом американізації українського суспільства, громадської думки в Україні.
А тепер подивіться, що робиться з боку Москви. Уся потуга
кремлівської пропаганди доступна кожному громадянинові України
в мовному відношенні й стовідсотково зрозуміла за змістом. Контент-аналіз російських ЗМІ покаже вам, що Україна, українська
проблематика, практично все, так чи інакше пов’язане з Україною,
є невід’ємною складовою усіх інформаційно-пропагандистських
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матеріалів, навіть якщо вони формально не пов’язані з Україною.
Сама Москва й власне регіони РФ відходять на задній план. Відтак складається враження, що у Кремля є лише дві проблеми:
перша — Україна, друга — усе, що пов’язане з Україною.
Ідейно-тематичний аналіз розкриє вам змістові зрізи кремлівської пропаганди, спрямованої на Україну, і нашарування там
набагато товще, ніж у торті “Наполеон”. Якби це була суто інформаційна діяльність з поширення правдивих новин і просто цікавої
інформації, навіть цих потоків було б достатньо, щоб громадську
думку в Україні звіряли за кремлівськими курантами. Але ж, як ми
знаємо, в російській пропаганді переважають вигадки, маніпулювання фактами, подіями та явищами, інші методи впливу на свідомість і підсвідомість споживачів інформаційного та розважального продуктів.
Нарешті є ще формальна сторона кремлівської пропаганди, і
зводиться вона не просто до використання (і нав’язування) російської мови, а й тих мовних засобів та ефектів, які впливають на
підсвідомість, душевний стан, емоції споживачів. Не застановлюючись тут на тих нюансах пропагандистського впливу на “підкірку”,
я не відкрию секрет, що сама російська мова є одним із найбільш
руйнівних фактів і факторів.
Таким чином, я не бачу інформаційно-пропагандистського протистояння США та РФ в українському інформаційному просторі.
Має місце тотальне панування Росії у цьому просторі. І навіть якби Америка хотіла допомогти Україні в цьому відношенні, така до-
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помога практично неможлива. Це — така сфера, в якій Україна
може лише сама собі допомогти. Це — фронт, на якому Україна
може і повинна перемогти самостійно, без будь-якої сторонньої
допомоги.
Єдина можливість зупинити й подолати наступ російської пропаганди на Україну — системна українізація України. Це мало б
стати першочерговим завданням виконавчої, законодавчої, судової влади, а також ЗМІ. Чинна Конституція є достатньою гарантією
для реалізації цієї можливості, і з цього треба виходити. Очевидно, що усе, що потрібно для цього, це — бажання й політична
воля відповідних політиків, політичних сил і владних структур.
Що, окрім перелічених щойно умов, заважає жорстко впроваджувати в життя, закладені в Конституції положення про те, що
державною мовою в Україні є українська мова і що однією з передумов найму на роботу державних чиновників різних рівнів є вільне
володіння державною мовою, що, у свою чергу, передбачає користування українською мовою у президентській адміністрації, в уряді, у Верховній Раді, в судах, у школах, у вишах, у діловодстві
будь-яких юридичних осіб (незалежно від форм власності) та ін.?
Ніщо! Окрім небажання й браку політичної волі. Отже, має місце саботаж, з яким і має боротися суспільство. Натомість маємо
апатію, найактивнішим вираженням якої є “какаяразніца”.
Цієї ситуації можна було б уникнути, якби система освіти України була дерадянізована й декомунізована ще в перші роки незалежності України, тобто якби вона стала українською, базувалася
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на національних традиціях і, звичайно ж, здійснювалася державною мовою.
Я вже писав про те, що усі державні загальноосвітні школи,
дошкільні заклади й виші мають бути україномовними. Без будьяких винятків! Створення шкіл і дошкільних закладів з використанням мов національних меншин у цивілізованому світі є проблемою самих етнічних груп. Звичайно, держава може й повинна надавати їм підтримку, зокрема й фінансову, але не брати на себе
непритаманні їй функції організації такого процесу.
Більше того, держава повинна контролювати додержання цими школами Конституції й законодавства України через процедуру
ліцензування, нагляду за відповідністю змісту й форми навчання
вимогам українських стандартів. Йдеться про те, щоб ці школи давали належну україноцентричну освіту і не завдавали шкоди українській державності.
На жаль, і досі спостерігаємо, що система освіти й просвіти в
Україні ніяк не може виборсатися із стандартів, заданих ще радянською владою. Це не в останню чергу сприяє тому, що Росія
продовжує впливати на шкільництво в Україні.
За моїми спостереженнями, в такій же ситуації перебуває й
вища школа та наука України, готуючи кадри, які дуже легко надаються в підручні російського впливу. Адже ці кадри не тільки не
спроможні свідомо протистояти “русскому міру”, а їх наче спеціально готують ставати підручними, а то й пропагандистами “русского міра”.
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У коментарях до моїх записів в соцмерех часто пишуть, що виші буквально вимушені користуватися російськими й російськомовними (тобто написаними в Україні) підручниками, оскільки, мовляв, уся серйозна наука творилася й продовжує творитися російською.
Цим людям, на жаль, невтямки, що перша в світі енциклопедія
кібернетики була створена в Києві й видана українською мовою. У
Києві ж працював центр, який займався випрацюванням української наукової термінології. І в Києві ж українські вчені на чолі з Г.
Добровим заклали основи науки про науку — наукознавство. За
радянської влади.
Тепер, коли немає диктату з Москви, коли Україна має навіть
свою ВАК, ініціатива академічних учених і професорів вишів виявилася скованою. Не так архаїчністю в організації й управлінні з
боку НАНУ й МОН, як власною совковістю.
Спостерігаючи за своїми українськими колегами, я звернув
увагу на те, що навіть ті із них, хто вільно володіє англійською, як
дослідники продовжують залишатися в російському інформаційному просторі: поширюють на своїх сторінках у мережах публікації
російських учених, посилаються у своїх публікаціях на російські
джерела (без будь-якого критичного осмислення їх), видають свої
книжки російською мовою...
За чверть століття можна було переорієнтуватися. Не на Захід. Я не є прибічником шарахання з однієї крайності в іншу. Тим
більше, що напрацювання західних учених також варто сприймати
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критично.
Серйозний, солідний учений не мусить вдаватися до плазування перед своїми колегами з великих країн, навіть цивілізованих. Знайомлячись із їхнім досвідом і їхніми напрацюваннями, український учений має творити науку. Світовий науковий досвід
приходить в Україну не через масоване цитування авторитетів інших народів і країн і, ясна річ, не через списування чи реферування їхніх досліджень. Він приходить через студіювання та осмислення й переосмислення, на основі чого й твориться власний національний продукт.
Це — не моя вигадка. Свого часу дуже активно в етномузикології дискутувалося питання про те, наскільки композитор О. Бородін використав народнопісенні традиції Новгород-Cіверщини у
хорі поселян (опера “Князь Ігор”). Наш славетний етномузиколог К.
Квітка з приводу цієї дискусії зауважив: не так важливо, чи використовує (“цитує”) композитор фрагменти музичного фольклору у
своєму творі на історичну тему — якщо він просто студіював цю
традицію, вона сама собою проявиться в його творчості.
Інакше кажучи, “підказки” з боку світових авторитетів можуть
бути важливішим вислідом студіювання їхніх досліджень, ніж власне цитування й переказування їхніх безсмертних думок.
Якщо ж учений чи професор захоплюється безкінечним цитуванням та реферуванням, аби лише створити враження позірної
академічної ерудиції, це може бути ознакою того, що йому просто
немає чого сказати своїм співвітчизникам.
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Думаю, це однаковою мірою стосується як близьких мені гуманітарних наук, так і наук природничих. І це — те, що ставить нас у
залежність від того ж “русского міра”, заважає нам творити національну науку, робить нас провінційними.
…О. Арестович говорить про те, що на сьогодні в Україні кишить від російської агентури, і прогнозує, що 2017 року цю агентуру буде позбавлено голови й вигнано з України (див.: Майдан ТБ
8.07.2016). Не станеться!
8 липня 2016 р.
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Україна в інформаційній війні,
нав’язаній світові Росією
Цікаву, мушу вам сказати, балачку викликає уже не вперше
чергова стаття професора Ґеорґія Почепцова. І все тому, що і сам
автор, і його коментатори чіпко тримаються за гачок російського
бачення явища і ніяк не можуть з того гачка зірватися.
Війни мілітарні, складовими яких були інформаційні війни чи
операції, відійшли в історію з завершенням Другої Світової війни.
Відтак почалася епоха інформаційних (деякі експерти довгий час
називали їх також психологічними) війн. А мілітарні операції ставали частиною, етапами цих війн: нога солдата на переможеній в інформаційній війні території стає символом перемоги.
Так звана "Холодна війна" була війною інформаційною, оскільки основою й рушійною силою її було протистояння ідеологій, війною вже не за території, а за уми людей. Вона, зокрема, визначала характер і вислід воєн (мілітарних операцій) у В'єтнамі, Афганістані, Югославії, Іраку.
Возз’єднання Німеччини й розпад СРСР — це також наслідок
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“холодної війни" як війни інформаційної.
Ідеологічне підґрунтя інформаційної війни тепер також відійшло в історію. Інформаційна війна стала Світовою, і багато хто
справедливо характеризує її як Третю Світову війну тому, що рушійною силою цієї війни стала цивілізаційна складова, і мілітарні
операції чи терористичні акти являють собою якщо не довершення окремих битв, то демонстрацію присутності агресора.
Проаналізуйте з цього погляду активність Алькаїди, “Ісламської держави” та ін., і ви побачите за окремими “багаттями” цілу
“пожежу”.
Нам, звичайно, цікавіша активність Росії як головної сили на
фронті, який безпосередньо охоплює передусім Україну. Ця війна
найбільшою мірою проявляє свій інформаційний характер.
Учені підрахували, що Росія ініціювала 22 війни проти України,
і якщо уважно придивитися до цих воєн, ми побачимо, що ці війни
були не тільки і не стільки за територію шляхом “добровільного
приєднання” (територіальна експансія — єдиний спосіб існування
Росії як імперії), навіть не тільки і не стільки як “примушування до
дружби”. Ці війни завжди мали передусім інформаційний характер,
бо це були війни за привласнену Росією давню назву Русі-України,
історію, релігію, мову і все інше, що відрізняє Україну від Росії цивілізаційно.
Перед тим, як у Крим прийшли “зелені чоловічки” і Росія формально анексувала Крим, відбулися численні інформаційні баталії
за уми кримчан. Україна програла інформаційну війну за Крим. То-
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му Крим так легко пустився українського берега.
Те саме сталося й на Донбасі. Україна похопилася, коли інформаційний фронт РФ уже надійно накрив Донбас і на його територію ступив чобіт російського солдата. Відтак розгорілася “гаряча” війна, названа гібридною.
Слава Богу, пожежа війни мілітарної не перекинулася на інші
реґіони України. Це — що стосується чобота російського солдата,
бодай у вигляді “зеленого чоловічка”.
При цьому пам’ятаймо, що російська агентура у незліченних
кількостях все одно топче українську землю (навіть у непроблемних місцях) у рясах православних ченців і священиків, під личиною бізнесменів чи базарових тіток.
Найбільша біда в тому, що РФ веде інформаційну війну проти
України від часу конвенційних мілітарних війн і на сьогодні, тобто у
часі Третьої Світової війни, домінує в інформаційному просторі України, і Україна практично нічого не робить (а якщо й робить, то
надзвичайно мало або просто не те, що треба було б робити) для
протистояння російській інформаційній експансії.
На превеликий жаль, специ-експерти в президентських адміністраціях, передусім — в адміністрації Л. Кучми, палець об палець
не вдарили, щоб спонукати президента, уряд, ЗМІ до випрацювання відповідної стратегії й тактики та активних дій.
І найбільша біда в тому, що ці фахівці або сплять непробудним
сном, або порпаються в російському інформаційному болоті, яке
поступово поширюється на цілий світ, і не тільки через мережу
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прекрасно фінансованої мережі RT, а й через інші ресурси інформаційної війни (наукові заходи, туризм, поширення брехливих, але
правдоподібних вигадок, чуток, пліток і под.).
Як фахівець-американознавець, підготовлений радянською
системою для ведення пропаганди і спецпропаганди, я бачу, наскільки розперезався Кремль на ґлобальному інформаційному фронті і наскільки далі він пішов у порівнянні із своїми попередникамиучителями.
Україна могла б легко виграти в інформаційній війні з Росією,
якби в Києві фахівці-експерти провітрили свої мізки від кремлівського мотлоху, якби не підігрували московським колегам, а взялися
за випрацювання комплексної програми захисту українського інформаційного простору, переходу до наступальних інформаційних
операцій проти кремлівської пропаганди й повної українізації системи засобів масової інформації.
7 серпня 2016 р.
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Час вибору для журналістів
Зловтіха (по-їхньому — злорадство) — справді погана штука, і
сприймати це також нелегко. Особливо — людям із невизначеністю світогляду й громадянської позиції. З Інтером щось погане мусило статися рано чи пізно. І не з чиєїсь злої волі, а, так би мовити, від внутрішнього перенапруження. І причину Інтеру треба шукати в собі. Очевидно, такі випадки траплятимуться і з іншими. На
жаль...
Якщо ж серйозніше, то скажу так: Україна перебуває у стані війни з Московією. Реальної війни, в якій гинуть люди. Хоч смерті
людей з обох сторін є трагедією, треба чесно глянути правді історії
в вічі: з українського боку гинуть кращі з кращих, а з російського —
переважно люди дна як російського, так і українського суспільства,
задурені ідеєю “русского міра”.
Інтер і подібні йому телеканали розносять цю заразу “русского
міра” по Україні, допомагаючи Московії панувати в інформаційному просторі України й паплюжити все українське.
Зневажений у своїй рідній країні український народ навряд чи
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довго ще терпітиме це все. Як правило, саме доведені до відчаю
люди можуть починати свій спротив з пускання півня.
Не виключено, що Інтер догрався саме до цього, давши привід
для зловтіхи тим, хто й півня пустити може.
Луценко та Аваков із своїми нишпорками розберуться, хто там
спричинився до лиха.
Як би там не було, але для українських журналістів це — дзвіночок: час визначатися.
І Соні Кошкіної це стосується не в останню чергу. Можливо, тому вона й занепокоїлася, бо відчула це інтуїтивно. Зверніть увагу
на коментарі під записом Соні Кошкіної: переважна більшість їх
виказують позицію справжніх громадян України. На тлі цих коментарів запис відомої журналістки звучить, як дитячий лемент.
4 вересня 2016 р.
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Що відбувається з нашими
журналістами
Останнім часом, читаючи написане провідними чи просто найактивнішими журналістами України, я звернув увагу на цікаву для
мене як журналіста і науковця спільну для них складову ментального характеру.
Порушуючи серйозні проблеми сьогодення, спілкуючись із діячами, які обіймають найвищі пости у державі, діймаючи своїми неспростовними доказами корупціонерів, демонструючи досить високий рівень журналістської майстерності, ці майстри пера, мікрофона та телекамери назагал поводяться, як підлітки, як далекі від
зрілості особи.
Причини цього явища передусім криються, очевидно, у їхньому дитинстві, коли через якісь стреси (у першу чергу внаслідок
розлучення батьків) гальмується становлення і розвиток особистості. І долі наших героїв, мабуть, є просто дуже схожими.
Але напевно не можуть не даватися взнаки й проблеми навчання, фахової підготовки. Очевидно, що система підготовки жур-
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налістів в Україні переживає величезну кризу, жертвами якої стають навіть неординарні особистості.
Де вже тут говорити про національну свідомість і громадянську активність українських журналістів?
4 вересня 2016 р.
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До питання про українізацію ЗМІ та
інформаційного простору
Наївні люди (навіть нардепи) радіють і називають це перемогою. Піррова це перемога!
Я вже не раз писав: усі загальнонаціональні теле- й радіоканали мають бути україномовними, державні — й поготів. Без жодних квот для нацменшин.
Нацменшини можуть створювати місцеві канали своїми мовами коштом громади або місцевого підприємця; фінансування з-за
кордону має бути категорично заборонене.
Держава може мати один телевізійний і один радіоканал, на
яких почергово давалася б змога національним меншинам вести
свої передачі своїми мовами. При цьому перевага має надаватися
тим меншинами, які фінансово не можуть забезпечити створення
власних каналів.
13 вересня 2016 р.

✍

242

✍

✍
Програш на інформаційному фронті
Національний інститут стратегічних досліджень відзвітував
про результати академічного теоретизування навколо особливостей сучасних гібридних інформаційних війн. МінСтець укупі з
НацРадою не поворушили пальцем для налагодження інформаційної, пропагандистської, контрпропагандистської, спецпропагандистської та іншої роботи. Два з половиною роки — коту під хвіст!
Московія продовжує монополізувати інформаційний простір
України.
У цьому контексті виникає запитання: який взагалі сенс ведення бойових дій під назвою “АТО”, якщо ці операції не супроводжуються належним інформаційно-пропагандистським
забезпеченням? Очевидно, сенс може бути лише в тому, щоб наповнити кишені тих, хто заробляє на війні, а заодно й викосити ту
частину суспільства, зусиллями якої тримається Україна як держава.
27 вересня 2016 р.
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Синдром Рентґена
З нотаток про стан
журналістикознавства в Україні
Давним-давно у Віденському університеті працював талановитий професор на ім’я Іван Пулюй. І відкрив він радіовипромінювання, яке за допомогою спеціально сконструйованого самим професором пристрою дозворяло бачити всередині людського організму те, що недоступне неозброєному окові. Увесь світ тепер користується цим винаходом, не знаючи імені професора, зате знаючи ім'я його лаборанта-асистента...
...Нещодавно я натрапив в інтернеті на підручник "Літературне
редагування" авторства мого колишнього асистента й наступника
Володимира Різуна, виданий ним 1996 року і досі вживаний у навчальному процесі. Так склалося, що я досі не був знайомий з цією книжкою. Відтак з цікавістю її переглянув. Краще б я її не
бачив...
Курс літературного редагування, коли я ще навчався на факу-
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льтеті журналістики МДУ, мені викладали філологи. Навчальний
посібник, який нам рекомендували, уже тоді був застарілий. Свіжим був “Практикум з літературного редагування”. Але що
таке практикум? Це збірник сирих, погано написаних текстів для
практичних занять з відповідно сформульованими завданнями, в
інших дисциплінах такі посібники називають збірниками вправ.
Словом, як редактор, в університеті я мало чому навчився. Дякувати хоча б за те, що ті лекції та практичні заняття хоч відрази до
редагування не посіяли.
Справжню редакторську школу я пройшов у відділі публіцистики редакції газети “Літературна Україна”, де мав нагоду щоденно
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спостерігати за роботою трьох моїх старших колег і наставників,
які, на моє щастя, були представниками трьох дуже відмінних за
методологією й методикою підходів до розв’язання редакторських
завдань.
Завідувач відділу Олексій Дмитренко мав звичку по суті переписувати авторські тексти, закреслюючи олівцем оригінальний вислів і зверху пишучи так, як написав би тільки сам Дмитренко.
До іншої крайності зводилася редакторська підготовка рукопису
до друку в Івана Білика. Сам чудовий майстер слова, він обмежувався виправленням помилок та очевидних смислових нісенітниць, щоб “дурість кожного автора було видно”.
Мені заімпонував підхід, сповідуваний Миколою Шудрею, який
навчив мене думати, співвідносити зміст і форму написаного перед тим, як глибоко переорати цілі абзаци чи делікатно просапувати авторський текст.
Усі три мої практичні навчителі мали базову журналістську освіту й чималий практичний досвід. Небавом мені ще довелося багато чому навчитися й від Юрія Костюка — редактора із ще довоєнним вишколом і володінням ще незрусифікованої української
мови. Так само мені пощастило і з знавцями англійської.
І от коли мене самого поставили за кафедру навчати редагуванню інших, мої знання й мій досвід повстали проти традиційного розуміння “літературного редагування” як неодмінного перелопачування тексту на редакторський копил. Незалежно від того,
чи є взагалі потреба втручатися в авторський текст.
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Жоден із моїх попередників, які викладали курси з літературного редагування для майбутніх журналістів, не наблизився до
реальних потреб щодо редагування як для журналістів, так і для
видавців. Відтак я почав експериментувати, шукати свої підходи й
формувати теоретико-методологічні підмурки, які надавалися б
для реальних редакторських потреб.
Перебрано було гори фахової й дотичної літератури. Багато
підказок прийшло із текстології, типології, психології та інших галузей. Особливо допомогла мені логіка, яку довелося переучува-ти
(в університеті мені її викла-дали без урахування фахової
специфіки), а словник-довідник Кондакова перечитувати безліч
разів.
Канву ж підказала мені книжка Аркадія Мільчина, який віддав десятиліття редакторській
праці у видавництві й написав
досі не перевершену працю з
методики редакторського аналізу й оцінки рукопису.
Отак народився мій новий
лекційно-практичний курс “Теорія і практика редагування” (К.,
1984). За підсумками курсу мої
студенти уже не тягли зі столу
формалізовані квитки, а захи-
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щали свій письмовий редакторський аналіз та оцінку вибраного
ними самими тексту.
Невдовзі на факультеті виникла потреба переформатування
викладання найважчого в друкованій журналістиці жанру — статті,
і мені запропонували узяти на себе цю ношу. А потім відійшов у
вічність професор Д. Прилюк, і я виявився крайнім із тих, чия теоретична підготовка й практичний досвід були достатніми, щоб замінити такого Метра у викладанні базового фахового курсу “Теорія
і практика журналістської творчості”.
Це спричинилося до низки вторинних перестановок, і відтак
курс теорії і практики редагування кафедра стилістики передала
на поталу Володимирові Різуну — моєму щойно тоді призначеному асистентові, філологові за освітою й людині без будь-якого
практичного досвіду роботи в редакції ЗМІ або у видавництві. Він
не мав часу відпрацювати навіть повний цикл передбачених програмою курсу практичних занять: кинули молодого чоловіка в воду
— пливи.
Можливо, мудрим рішенням було б залишити за мною лекції,
але декан на це чомусь не пішов. Навчального посібника підготувати я не встиг, та й видати його окремою книжкою в ті роки було
дуже проблематично. Правда, серію статей “Основи редакторської
майстерності” за матеріалами моїх лекцій було опубліковано в
журналі “Журналіст України” (див.: Володимир Іваненко. Основи
редакторської майстерності: Конспекти лекцій // Журналіст
України. – Київ, 1978. – №1. С. 43–46; №5. С. 42–45; №7. С. 40–
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44; №11. С. 43–46; 1979. -– №2. С. 33–36; №7. С. 29–34; №8. С.
41–46; №10. С. 39–46).
Мій асистент і наступник В. Різун, не маючи достатньої потуги
втілювати в життя випрацювану мною програму курсу, вирішив піти своїм шляхом. І найлегшим для нього виявилося просто повернутися до старого, заяложеного й дуже філологічного “Літературного редагування”. У ті роки мені не було коли навіть поцікавитися, як ідуть справи у пана В. Різуна, а він до мене із запитаннями та за порадами не приходив.
І ось аж тепер дійшли у мене руки прочитати виданий двадцять
років тому з грифом Мінвузу і анотований як перший в Україні підручник з редагування для студентів-журналістів (див.: http://
journlib.univ.kiev.ua/Books/Literaturne_redahuvannia.pdf).
Прикметно, що підручник залишається активною частиною сучасного навчального процесу в очолюваному професором Різуном Інституті журналістики.
Тут не місце піддавати детальному редакторському й загальному аналізові та оцінювати “Літературне редагування” В.В. Різуна. Тому обмежуся лише висловленням загального враження
від підручника.
Перше, що впадає в очі, так це реферативність книжки. Нічтоже сумняшеся, автор понасмикував що вважав за потрібне із застарілих книжок моїх московських учителів (дивним чином, правда, обійшовши ім’я либонь найбільшого авторитета з цієї дисципліни — професора Е. Лазаревич).
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Ще більше уваги приділено цитатам та переказам розлогих
місць із монографій та посібників Р. Іванченка, Д. Григораша, Ю.
Феллера та інших українських авторів, чиї праці, на жаль, не відповідали тоді і тим більше відповідають тепер потребам редакторської підготовки журналістських кадрів.
Мені байдуже, що в підручнику навіть не згадано цикл статей
за курсом моїх лекцій “Основи редакторської майстерності”, опублікований у популярному виданні. Але якщо вже автор дозволив
собі включити в перелік літератури недотичні до предмета підручника статті із наукового збірника “Журналістика”, то міг би узяти
звідти й велику (у двох частинах) статтю, присвячену редакторському аналізові й оцінці твору на прикладі книжки нарисів Леоніда Хінкулова, які свого часу публікувалися на шпальтах газети
“Вечірній Київ” (див.: Іваненко В.Г. Особливості редагування телевізійних жанрів // Журналістика: Преса, телебачення, радіо:
Респ. Міжвід. Наук. зб. / Мін. вищої і середньої спец. освіти УРСР,
Київ. ун-т ім. Т.Г.Шевченка // К., 1981. – Вип. 11. – С. 127–137;
Іваненко В.Г. Спроба редакторського аналізу змісту твору: (На
прикладі книжки нарисів Л.Ф.Хінкулова “Літературні зустрічі”) //
Журналістика: Преса, телебачення, радіо: Респ. Міжвід. Наук. зб.
/ Мін. вищої і середньої спец. освіти УРСР, Київ. ун-т ім.
Т.Г.Шевченка // К., 1982. – Вип. 13. – С. 142–157;

Іваненко В.Г.

Спроба редакторського аналізу форми твору: (На прикладі книжки нарисів Л.Ф.Хінкулова “Літературні зустрічі”) // Журналістика:
Преса, телебачення, радіо: Респ. Міжвід. Наук. зб. / Мін. вищої і
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середньої спец. освіти УРСР, Київ. ун-т ім. Т.Г.Шевченка // К.,
1982. – Вип. 14. – С. 124–136).
Проблема тут не тільки і не стільки у совковій традиції викреслювати своїх попередників і вчителів (це можна пережити), скільки
в такому неприродному для кінця ХХ століття відкаті назад, в епоху радянського застою.
Окремої розмови заслуговує інший науково-педагогічний інтерес професора В. Різуна — теорія масової комунікації — дисципліна (ба навіть комплекс дисциплін), якій не було місця в компартійно-радянській системі підготовки журналістських кадрів. Похвально, що В. Різун зацікавився масовою комунікацією й зробив
її предметом свого наукового й викладацького інтересу.
Масова комунікація як явище виникла у вільному світі і найбільшого розвитку набула в американському суспільстві. Тут же вона стала предметом наукових зацікавлень і, звичайно ж, навчальною дисципліною або й поділеною на цикл чи комплекс окремих
дисциплін. В США налічують близько трьох з половиною тисяч
університетів, і в більшості з них є якщо не окрема школа (коледж), то відділення (департамент) масової комунікації або журналістики. Ці центри активно займаються науковими дослідженнями,
публікують періодику, монографії і, звичайно ж, підручники для
студентів.
Отже, існує сила-силенна тільки американської літератури з
масової комунікації. А про неї ще пишуть і в Канаді, і в країнах
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Європи... І якщо начитатися цієї літератури, то можна створити
низку цілком пристойних і цілком самостійних (без списування)
праць з урахуванням українських реалій і потреб. Очевидно, можна знайти й нішу, де ще можна сказати й своє цілком оригінальне
слово, започаткувати новий напрямок досліджень, створити свою
школу і т. ін., що дало б змогу навіть претендувати на місце серед
академічних небожителів і довгожителів в НАНУ.
Те з написаного і пропонованого студентам у царині масової
комунікації професором В. Різуном, що мені вдалося прочитати,
на жаль, відгонить таким хуторянством, що жах бере морозом.
Праці В. Різуна можна знайти на сайті очолюваного ним Інституту
журналістики (див.: http://journ.univ.kiev.ua/node/431). Не хочу навіть застановлятися на змісті й формі написаного. Тексти — нудні
й нецікаві, нічого в них нового й оригінального… Зверніть увагу на
додані списки джерел. Вони — куці, є там по кілька зарубіжних
джерел (зазвичай другорядних за значенням і цілком можливо, що
вторинних за типом), але неодмінно — якісь попередні публікації
нашого класика. Можливо, найсоліднішим джерелом є книжка
професора Ґ. Почепцова, який пише про комунікації незрівнянно
грунтовніше, солідніше й привабливіше.
Професор В. Різун уже давно позиціонує себе як очільника цілої наукової школи, про яку також можна прочитати на сайті Інституту журналістики. Щоб належним чином оцінити цю “школу”, варто буде проаналізувати й оцінити напрацювання й тих численних
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уже фахівців з соціальних комунікацій, які вийшли з патріаршого
рукава академіка АН вищої школи. Прийде час — зробимо й це.
В електронній бібліотеці Інституту журналістики мою увагу привернула публікація під назвою “В.А. Рубан біля витоків українського журналістикознавства” (див.: http://journlib.univ.kiev.ua/
index.php?act=article&article=1671). “Актуальність теми зумовлена посиленням інтересу щодо професійної та педагогічної діяльності В. А. Рубана”, — читаємо в тексті дослідження.
У зв'язку з цим виникає запитання: з якого бодуна у провідному
українському центрі наукових досліджень у царині журналістики й
підготовки кадрів для ЗМІ незалежної й пострадянської України
раптом вирішили актуалізувати діяльність і спадщину не просто
найбільшого ортодокса партійно-радянської преси УРСР та однієї
з найодіозніших фігур української радянської системи підготовки
журналістів, а ще й чи не найближчого підручного Лазаря Кагановича — сталінського сатрапа в Україні.
Дослідження є по суті вихвалянням внеску професора В. Рубана у розвиток факультету журналістики Київського університету
без будь-якої спроби аналізу і оцінки його напрацювань хоча б у
контексті відповідної епохи. Про сучасне бачення явища мова не
йде взагалі. Автори дослідження, схоже, фактично не мають цілісного уявлення про об’єкт своєї уваги, і йдеться тут не тільки про
згаданий вище зв’язок Рубана з Кагановичем.
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Мова йде ще й про те, що автори знехтували знаковішими досягненнями В. Рубана. По-перше, їхньої уваги не привернув його
досвід як фахівця із спецпропаганди, який можна було б актуалізувати у зв’язку з агресією Росії проти України. Ще цікавішим для
дослідника діяльності та спадщини професора Рубана мала б стати його участь і роль у становленні й утвердженні системи підготовки журналістських кадрів на окупованій радянською армією
східній частині Німеччини, знаній як НДР.
Як спецпропагандист і знавець німецької мови В. Рубан був засновником і першим деканом відділення, а відтак факультету журналістики Лейпцигського університету. Там він написав і видав цілу серію навчальних і методичних посібників, які і змістом, і формою перевершують усе написане професором у Київському університеті. При цьому я свідомо не беру до уваги праці, опубліковані у співавторстві: участь у них професора Рубана була нікчемною.
Пропрацювавши з В. Рубаном півтора десятка років на факультеті журналістики, можу засвідчити, що він чинив опір будь-яким
новаціям декана факультету і був одним із організаторів “науковотерористичних” груп у вчених радах факультету та із захисту дисертацій, які займалися диверсіями, завалюючи кращі проекти.
Ну, і нарешті що стосується “витоків українського журналістикознавста”. Десь біля витоків чогось В. Рубан, безумовно, стояв. Але
тільки не “українського журналістикознавства”. По-перше, про-
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фесор Рубан зажив собі тривкої “слави” як відвертий українофоб.
Деталізувати цю тезу я просто не хочу.
По-друге, В. Рубан не мав і волів не мати будь-якого відношення до журналістикознавства. З одного боку, він був активний тоді,
коли наука про журналістику щойно зачиналася і коли категорії
“журналістикознавство” просто не існувало. З другого боку, коли
поняття “журналістикознавство” входило в обіг, професор Рубан
не сприйняв його. Ні, він не виступив у пресі з обґрунтуванням недоречності чи недоцільності терміна. У звичній для нього манері
він обмежувався висловлюванням своїх обурень у кабінеті декана,
на засіданнях кафедри чи ради факультету.
Тут буде доречно нагадати, що поняття “журналістикознавство”
першим у робочому порядку почав уживати професор Д. Прилюк,
але він не вживав термін у своїх публікаціях. Наукове ж обґрунтування й офіційне введення поняття “журналістикознавство” в науковий обіг здійснив автор цих рядків у спецільних статтях на сторінках збірника “Журналістика: Преса. Радіо. Телебачення” (див.:
Іваненко В.Г. Ефективність історикожурналістських досліджень // Журналістика: Преса, телебачення, радіо: Респ. Міжвід.
Наук. зб. / Мін. вищої і середньої спец. освіти УРСР, Київ. ун-т ім.
Т.Г.Шевченка // К., 1985. – Вип. 17. – С. 117–126; Иваненко В.Г.
Перспективы развития советского журналистиковедения в свете программных решений ХХVII съезда КПСС // Журналістика:
Преса, телебачення, радіо: Респ. Міжвід. Наук. зб. / Мін. вищої і
середньої спец. освіти УРСР, Київ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка // К.,
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1986. – Вип. 18. – С. 6–5; Иваненко В.Г. Теоретико-методологические и организационно-управленческие проблемы научных
исследований по истории журналистики народов СССР //
Журналістика: Преса, телебачення, радіо: Респ. Міжвід. Наук. зб.
/ Мін. вищої і середньої спец. освіти УРСР, Київ. ун-т ім.
Т.Г.Шевченка // К., 1987. – Вип. 19. – С. 6–5; Іваненко В.Г. Вагомий
внесок у розвиток журналістикознавства // Журналістика: Преса, телебачення, радіо: Респ. Міжвід. Наук. зб. / Мін. вищої і
середньої спец. освіти УРСР, Київ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка // К.,
1988. – Вип. 20. – С. 150–157. Про Д.М. Прилюка; Иваненко В.Г.
Наука о журналистике как явление: (К вопросу о понятийном аппарате) // Журналістика: Преса, телебачення, радіо: Респ.
Міжвід. Наук. зб. / Мін. вищої і середньої спец. освіти УРСР, Київ.
ун-т ім. Т.Г.Шевченка // К., 1989. – Вип. 21. – С. 122–134; Іваненко
В.Г. Що показує барометр? // Журналістика: Преса, телебачення, радіо: Респ. Міжвід. Наук. зб. / Мін. вищої і середньої
спец. освіти УРСР, Київ. ун-т ім. Т.Г.Шевченка // К., 1990. – Вип.
22. – С. 128–145. Огляд стану українського журналістикознавства за 1989 р. ).
Мені ж належить і фундаментальна праця “Журналістикознавство: Теорія, методологія, організація наукових досліджень з
жур-налістики”, над якою я працював у 1984–1991 роках і яка
залишилася неопублікованою окремим виданням. Рукопис моноґрафії зберігається у моєму архіві (ЦДАМЛМ України, фонд 1111.
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До речі, в цьому ж архіві-музеї зберігається й спадщина Д.М. Прилюка).
У цій праці грунтовно описано природу, понятійно-категоріальний апарат, методи і методики, функціональні форми журналістикознавства, а також організаційно-управлінські аспекти функціонування журналістикознавства як галузі тоді ще радянської науки,
координатором якої на рівні Держкомосвіти СРСР був автор, обіймаючи на той час посаду заступника декана з наукової роботи
факультету журналістики Київського універсиитету.
Завершуючи розмову про некритичну актуалізацію постаті й
спадщини В. Рубана, хотів би наголосити, що персональну відповідальність за якість наукових досліджень в Інституті журналістики несе передусім його директор, у другу чергу — заступник
директора з наукової роботи, а вже потім — завідувачі кафедр та
самі автори.
Схоже, що професор В. Різун як директор не переймається цими справами й допускає публікацію досліджень, які й науковими
назвати не можна. А тут же ще й має місце актуалізація того, що
тридцять років тому вважалося позавчорашнім днем і не має ні історичної, ні теоретичної цінності.
На сайті Енциклопедії Національного університету імені Т.Г.
Шевченка є розділ, присвячений науковим школам славного вишу,
а в тому розділі — стаття про Школу журналістикознавства та теорії масової комунікації. Автором статті є професор В. Різун. Висту-
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пає він тут не тільки в іпостасі
автора, але й героя статті, тобто нинішнього очільника цієї
школи. Дата заснування школи
– 1990 рік (див.: http://
e u . u n i v. k i e v. u a / s c h o o l s / ?
ELEMENT_ID=2834).
Якщо до цього підходити
формально, як це й зробив В.
Різун, записавши в засновники
всіх колишніх деканів факультету журналістики, то в цьому
нічого такого поганого й немає.
Був чи є першою особою —
уже має право на лаври. При
цьому немає значення, чи ім’ярек справді заснував свою наукову
школу, відкрив новий напрямок у науці чи взагалі достатньо
серйозно і кваліфіковано займався науковими дослідженнями в
галузі, а не просто від імені відділу пропаганди ЦК КПУ здійснював
загальне керівництво факультетом.
Наукову школу в галузі журналістики в Київському університеті
започаткували значно менше осіб, і я тут назву передусім професорів П. Федченка та Д. Прилюка. Але вони були лише предтечами власне журналістикознавства, яке фактично було пов’язане
вже з наступним поколінням і в першу чергу з іменами В. Іваненка
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(формально учень професора П. Федченка — за одним напрямком і професора В. Коптілова — за другим) та Б. Чернякова (учень
професора Д. Прилюка). Усе інше прийшло потім. Ясна річ, професор Різун про це навіть не згадує, хоч ці факти є в тій же енциклопедії, але уже в персоналіях, — описані вони іншими людьми, і
цих описів В. Різун, мабуть, навіть не читав.
Що стосується масової (чи соціальної) комунікації, то про внесок пана Різуна в науку я частково висловився вище. Як директор
Інституту журналістики й керівник, певно, чималої групи аспірантів
і докторантів “із соціальних комунікацій”, якусь школу, поза сумнівом, наш професор і академік вищої школи таки створив. Сподіваюся, знайдеться експерт, який докладніше проаналізує набутки
цієї школи.
Я тут скажу лише ось що: якщо наукові напрацювання відомого
вченого в царині соціальних комунікацій вирізняються реферативністю й браком будь-яких оригінальних результатів, якщо сам автор за десятиліття так і не сподобився затулити дірку у своїй базовій освіті, а практичний досвід зводиться до участі в кількох телерадіопередачах та низці газетно-журнальних публікацій, то про започаткування якого нового напряму в журналістикознавстві чи в
науці про масову комунікацію може йтися в принципі? Може тому
наш професор так активно актуалізує спадщину таких учених, як
професор В. Рубан, що на цьому тлі і рак може бути рибою?
Зрештою, робіть висновки самі.
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Дехто з моїх колег може подумати, що я пишу ці нотатки, аби
помститися своєму невдячному колишньому асистентові. Скажу
навіть більше: В. Різун прийшов колись на посаду асистента кафедри стилістики не без мого сприяння, був при мені як заступникові
декана з наукової роботи відповідальним за студентську науку, а
вже потім став ще й моїм асистентом і відтак перебрав від мене
курс з редагування. Немало, правда?
На цьому тлі бути викресленим як попередник В. Різуна у викладанні одного з засадничих фахових курсів, не потрапити в обойму батьків школи журналістикознавства (ну, правда ж: деканом
не був, дарма що очолював координаційну раду з наукових досліджень у галузі журналістики при Держкомосвіти СРСР), про те,
хто, власне, увів у науковий ужиток поняття “журналістикознавство”, ніде ні слова і т. д. — справді скидається на особисту образу. Хіба не так?
Марнославство мені байдуже. Я знаю ціну своїм науковим успіхам і невдачам. Як науковець, я завжди віддавав належне своїм
вчителям і попередникам, нічого ні в кого не зплагіатив, написав
чотири дисертації, дві з яких стали початком нових напрямів у науці, хоч і не були захищені (одна була не по зубах чотирьом провідним ученим радам Радянського Союзу), значно більше задумів
та ідей роздарував і дуже пишаюся тими своїми учнями, які пішли
далі за мене і які підтримують зі мною контакти.
Професор Різун вважає нижче своєї гідності відповідати на мої
листи, в яких немає жодного слова претензій до нього, а тільки на-
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магання налагодити зв’язок і, можливо, допомогти Інститутові журналістики розширити міжнародні контакти. Розумію: соромно переді мною моєму колишньому асистентові, який піджав хвіст і
занишк десь там у Києві.
Дехто мені підказує звернутися до суду з позовом до В. Різуна
й захистити свої авторські права. Мої дорадники не знають, що я
трохи студіював авторське право і досить поінформований, як можна нагріти зухвальця й зловмисника в суді. Не в українському, а в
американському. Але ж звідки пан Різун візьме пару мільйонів баксів, щоб відповісти на позов. Виграш пішов би не мені, а на фінансування профільного підрозділу в Українському Університеті.
А зараз хай би він краще пішов до ЦДАМЛМ України, зробив
копію мого “Журналістикознавства”, підготував його до друку та й
видав окремою книжкою. Київська школа журналістикознавства
набула б собі теоретико-методологічне опертя, а студенти-аспіранти-докторанти нарешті замали б пристойний навчальний посібник або й підручник до курсу з основ наукових досліджень, на який
журналістська наука і освіта за тридцять років після моєї спроби
так і не спромоглися на щось сучасніше і, ясна річ, краще. Марні
мої сподівання, чи не так?
Я не печалюся. Прийде час, і ця книжка вийде під грифом
Українського Університету.
17 жовтня 2016 р.
P.S. Мушу додати ці застереження:
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Деякі коментатори неуважно читають написане мною. Я ж висловився досить чітко: немає в мені образи на В. Різуна. Тому
прошу не переводити стрілки на особисте. Мені болить, що Різун
відкинув журналістську науку і освіту в доприлюківський період,
точніше — в епоху Рубана. Можливо, цей процес почав ще А. Москаленко (треба розібратися), але що на Різунові плечі ліг такий
провал — поза сумнівом. Навіть більше: Інститут журналістики як
провідний центр науки і освіти в царирні журналістики та ЗМІ повинен взяти на себе відповідальність за тотальну русифікацію ЗМІ
й інформаційного простору України.
Скільки піде часу на зализування ран, на відновлення бодай
того рівня, якого ми змогли досягти за Д. Прилюка й В. Здоровеги,
а потім — на ривок уперед? Я думаю над цим, працюючи над
проектом Українського Університету, а не тому, що мені раптом захотілося наїхати на В. Різуна.
18 жовтня 2016 р.
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Мене звинувачують у русифікації
інфопростору України!
Один із моїх френдів у соцмережах, розгніваний оприлюдненням поданого вище тексту статті “Синдром Рентґена”, виніс мені
такий вирок: “Те, що інфопростір України зрусифіковано, винуваті Ви особисто. Ви залишили Україну в критичний момент і гайнули до світлого життя в Америку”.
Хочеш стій, а хочеш падай! Історична закономірність така:
— батько автора цитати був стовідсотково україномовним
(знавши його особисто, я не чув від нього жодного російського
слова, якщо це не був анекдот);
— сам автор цитати належить до тих, хто сповідує принцип
“какаяразніца” і у своєму мовленні демонструє класичні зразки того, що Юрій Шевчук назвав “мовною шизофренією”;
— дочка автора цитати є стовідсотково російськомовною і до
української вдається, щоб похизуватися: “можу, як захочу”.
Виникає закономірне запитання: яке майбутнє у наступного
покоління?..
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Печальна тенденція... Особливо печально від того, що це —
люди, які можуть і повинні впливати на інших, причому на дуже
широкі маси. Ну, а стосовно того, що я гайнув в Америку, то вибір
був не мій, а України. Але і тут я не перестаю займатися українськими справами. Більшою мірою, ніж мої критики в Україні.
Наступний текст — відповідь одному з коментаторів перепосту цього запису, і я думаю, що доречним буде додати його
тут:
Українськість не зводиться до володіння українською мовою.
Україномовність — це форма, в якій виражений менталітет, свідомість, культура, додержання традицій і звичаїв свого народу і т. ін.
Тут я пишу про три покоління однієї родини: старшого — середнього — молодшого. Якби я розкрив, про кого саме йдеться,
кожен побачив би, якою величною постаттю був і як багато зробив
для України старший.
Середній у чомусь там порпається, має якісь напрацювання,
але головною метою його життя стало бабло, і саме ним він вимірює свої досягнення, не замислюючись над важливістю і значенням їх для України і народу. Виступаючи по телебаченню, ця людина — недорікувата (“косноязична”), перемішує українську мову з
російською, тобто є повним “мовним шизофреніком” (за визначенням Юрія Шевчука).
Молодший (молодша) — зразок особистості, яка виконує свої
суспільні (фахові) функції, не замислюючись над тим, що, як і ради
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чого вона це робить. Зовні гламурна, дівиця фактично є гнилою й
ницою всередині. Зажила слави повії не тільки у своїй публічній
фаховій діяльності, а і в особистому житті. Те, що і як вона робить,
мабуть, і не надається до вираження в українських (в т. ч. й україномовних) формах. По суті це і є апофеозом перемоги в ній “русского міра”.
18 жовтня 2016 р.
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Медійний ринок і кадри
Вибір фаху в цивілізованому світі є персональним, особистим
вибором індивіда і громадянина. Держава й окремі галузі приватного сектора можуть замовляти вишам підготовку фахівців потрібного їм профілю. Часом вони мають свої виші або й цілі мережі
(напр., військові заклади освіти). Але скорше вони візьмуть готових спеціалістів, довчать чи перевчать їх відповідно до своїх потреб і не матимуть клопоту з професійно непридатними молодими
спеціалістами, навченими за застарілими шаблонами.
Радянська система підготовки фахівців була плановою та уніфікованою і виконувала потреби одного й того ж замовника, хоч і
мала взаємонезалежні мережі вишів (військових, медичних, педагогічних та ін.), і таким замовником була держава. З розпадом
СРСР Україна, як і інші країни на пострадянському просторі, мимоволі переходить на звичні для всього світу методи і способи забезпечення себе фахівцями.
Щось, ясна річ, залишається, як і було. Наприклад, визначення
потреб і підготовка кадрів військовиків, безумовно, залишиться
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монополією держави (якщо, звичайно, олігархи не надумають відкривати училища й академії для своїх приватних батальйонів і
корпусів).
З розпадом Радянського Союзу і зникненням КПРС формально
припинила існування система партійно-радянської пропаганди та
агітації, але не зникла система ЗМІ. При цьому вона не тільки
трансформувалася, а й помітно розширилася: збільшилася системна кількість, а окремі ЗМІ збільшили кількість зайнятих творчих працівників і допоміжного персоналу.
Крім ЗМІ, виникли суб’єкти інформаційної, медійної, масовокомунікаційної діяльності, яких у минулі часи в принципі навіть не
могло бути. Я маю на увазі прес-центри та прес-служби, структури
для зв’язків з громадськістю (PR) та урядом (GR), інформації та
реклами та ін. Інтернет народив фактично окрему галузь в інфор-
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маційному просторі: веб-сайти, блоґи, форуми, спільноти і несть
їм числа.
Забезпеченням кадрів для ЗМІ і пропаганди в радянській Україні цілком справлялися відповідні підрозділи в шести вишах, і провідним для них був факультет журналістики Київського університету. Спроби деяких університетів (Дніпро, Харків, Донецьк, Запоріжжя) протовпитися на “ринок” не увінчалися успіхом.

У незалежній Україні київський факультет журналістики розширився й переріс в інститут, факультети й відділення виникли й досить успішно розвиваються не тільки в усіх провідних університетах, але й у другорядних, периферійних вишах, де колись був благенький педагогічний чи навіть учительський інститут і така ж благенька райгазета.
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За умов ринкової економіки такого кількісного (про якість поки
що промовчимо) злету відповідного сегмента у вищій освіті просто
не було б, якби не було реального інтересу молодих людей до
професії, з одного боку, й попиту на фахівців на медіаринку — з
другого. Чи не так?
На цьому тлі чи в цьому контексті більш ніж дивно звучить фраза директора Інституту журналістики Київського університету імені
Т.Г. Шевченка професора В. Різуна, що “у медійної галузі немає
запиту на підготовку кадрів”. Таке враження, що директор провідного закладу галузі живе поза часом і простором або не в змозі
виборсатися із тенет совкового уявлення про призначення очолюваної ним структури, усе ще сподіваючись, що держава й медійна
галузь доводитимуть йому план набору й випуску фахівців.
Очевидно, що собаку закопано не там, де шукає його В. Різун.
Проблема напевно полягає в тому, що якість кадрів, які готують в
Інституті журналістики та у відповідних підрозділах інших вишів
України, дуже відстає від потреб і вимог медійної галузі. Справді,
ну, кому тепер, у 21-му столітті, в епоху інтернету, потрібні журналісти, яких готують за лекалами навіть не кінця, а середини 20го століття?
Нещодавно в соціальних мережах фахівець з України, яка мала нагоду повчитися трохи в Гарварді, зауважила, що під час навчання вдома її вчили наздоганяти галузь, у Гарварді ж її вивели
так далеко попереду галузі, що їм, студентам, аж дух перехоплювало. Отож ті з медійної галузі в Україні, хто має кошти, напев-
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но пошлють свого абітурієнта на навчання якщо не в Гарвард, то в
інший закордонний виш, брутально ігноруючи школу імені Різуна.
Був би Інститут журналістики справжньою потугою в своїй галузі, медіаринок мав би його за свій мозковий центр, а заклади журналістської освіти й науки кували б тут для себе кадри вищої кваліфікації.
Знаю, знаю! Мені зараз заперечать: Інститут журналістики має і
аспірантуру, і докторантуру, і спеціалізовану ради для захисту дисертацій, а ще він є науково-методичним центром та ін. Справді,
так воно і є. Але… Назвіть мені бодай один напрям, за яким Інститут журналістики був би знаний як перший і єдиний. Хай це буде
не в цілому світі. Хай це буде навіть не в цілій Європі. Хай це буде
бодай на теренах того уже пострадянського простору, на якому за
радянської влади вивищувався київський факультет журналістики
— попередник інституту.
Попри спроби Москви русифікувати Україну, факультет журналістики, на відміну навіть від інших факультетів, які піддалися зросійщенню, залишався одним із форпостів української України, і навіть його випускники-неукраїнці виходили з його аудиторій з фаховим володінням українською мовою.
Чи не парадокс? Очолюваний філологом-україністом за базовою освітою, Інститут журналістики зажив слави розсадника українофобства, україноненависництва чи безпринципних представників “другої найдавнішої” із лейблом “какаяразніца”, а відтак взірцевих носіїв “мовної шизофренії”.
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З того, що можна прочитати на сайті Інституту журналістики, із
спілкування з викладачами, випускниками й студентами Інституту,
напрошується недвозначний і дуже чіткий висновок: цьому закладові журналістської освіти й науки потрібні десятиліття, щоб догнати світ, або ж потрясіння, яке спричинило б не еволюційні зміни, а прискорене оновлення. До такого оновлення треба стреміти і
бодай щось робити уже тепер, а не порпатися в порохові давно
віджитого.
19 жовтня 2016 р.
P.S. До написання цих нотаток спонукав мене один із підлеглих
і активних адвокатів мого колишнього асистента, професора В.
Різуна.
P.P.S. Тут мені підкинули цікаві факти з медійної галузі,
викладені в соцмережах:
"Учора ми прочитали інтерв’ю директора Інституту журналістики і активно розділяємо масові обурення в соцмережах. Не
дивно, що пафосні заяви пана Різуна на фоні низької якості освіти викликали шок у журналістів — як у новачків, так і тих, хто
за багато років зробив собі ім’я у професії. Не зрозуміло, як можна скаржитись на відсутність запиту від медіаіндустрії, і при
цьому жодного разу навіть не запропонувати поспілкуватись, не
звернутись за думкою до людей, які щодня працюють в цій сфері, а не займаються теорією на папірці? Пан Різун скаржиться
на те, що в часи СРСР були чіткі стандарти і розуміння того,
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що очікують отримати на виході. Проте він, напевно, забув, що
зараз компартії немає і вона не дає рознарядку, кого і куди ми
відправимо. І журфак тоді був один, а зараз їх багато. Чи, можливо, він хоче повернути монополію як його ВНЗ, так і компартії? І зараз замість того, щоб будувати сучасну й якісну систему освіти, він хоче за звичкою штампувати студентів, не
здатних якісно написати не те що статтю чи репортаж, а навіть особистий звіт про практику. Але однозначно можемо сказати: він не диктуватиме медійникам, що і як потрібно робити.
І, зрештою, як показує наша статистика, саме з цього інституту медіа найменше хочуть бачити випускників у себе в штаті. У нас 224 людини обіймають посаду журналіста і лише 31 з
них закінчили університет Шевченка. У 2016 році ми взяли на роботу 32 журналісти, і лише 4 з них – з університету Шевченка.
Й, здається, журналістами вони стали не завдяки своєму вишу,
а всупереч”.
19 жовтня 2016 р.
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Чи болить журналістам доля
українського інформаційного
простору?
Не перестають мене дивувати мої молодші й зовсім молоді
колеги-журналісти в Україні, особливо — ті, кому довелося поїздити по світах. Не буду тут розводитися про спробу захистити
й вигородити людину, яка нарешті пішла після років і років зросійщування Українського телебачення.
Вразило мене передусім те, що група журналістів вирішила
в славних радянських і російських традиціях звернутися до
президента України з листом не призначати на вивільнену посаду нардепа з БПП, ім’я якого навіть не називається.
Ну, добре, раз уже ви вирішили бити чолом до найвищої
посадової особи в Україні, наполягайте на призначенні свого
кандидата – відомого журналіста, непересічної особистості і т.
ін., – який спроможний зробити Українське телебачення справді українським, зробити його найактивнішим і найвпливовішим

✍

273

✍

гравцем в українському інформаційному просторі, вивести Українське телебачення в лідери формування україноцентричної
громадської думки та ін.
Жодного слова! Складається враження, що ініціатори проекту Суспільного (чи Громадського?) телерадіомовлення навіть
не поцікавилися, як створювалося таке мовлення в інших країнах, зокрема в США, для чого варто було бодай заглянути в
Вікіпедію.
Не можна державний ЗМІ трансформувати в суспільний чи
громадський без зміни форми власності. Поки він належатиме
державі, ЗМІ не стане справді суспільним чи громадським.
Роздержавлення ЗМІ в Україні, разом з тим, несе в собі ризик
прихватизації, внаслідок чого суспільне чи громадське може
потрапити під контроль особи або групи осіб, які не переймаються суспільними чи громадськими справами.
Недавній досвід створення громадського телебачення як
окремого проекту, ініційованого Романом Скрипіним, нічого,
крім розчарування, не викликає. Що там громадського?
Національне громадське телерадіомовлення в США було
створене спеціальним законом, який убезпечив його від контролю з боку уряду, а з другого – від поглинання приватним сектором. Відтак воно розвинулося в широку й ефективну мережу.
Нарешті, найважливіше. Мої колеги-журналісти навіть не
згадують у своїй чолобитній, що український інформаційний
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простір повністю монополізований “русскім міром”, що інформаційний суверенітет України незахищений, що ЗМІ України
зросійщені до краю, що у часі війни з Росією журналісти і ЗМІ
України не займаються антиросійською пропагандою, контрпропагандою та спецпропагандою, що журналістська освіта
продукує кадри низької кваліфікації, що наука про журналістику
й ЗМІ відкотилася назад і продовжує залишатися совковою
тощо.
Їх влаштовує цей статус-кво. Якщо у цих, провідних українських журналістів рівень національної свідомості й громадянської відповідальності, м’яко кажучи, залишає бажати кращого,
то чого тоді можна сподіватися від журналістів з далекої глибинки України, де якість і журналістських кадрів, і ЗМІ традиційно відставали й відстають від столиці й великих міст?
Тільки повна українізація інформаційного простору, системи ЗМІ, журналістської науки й освіти може стати запорукою змін, яких ми всі прагнемо. Якщо журналіст, науковець
чи освітянин у цій галузі не розуміє, не усвідомлює цього й нічого не робить для цього, він мимоволі працює на русифікацію
або стає посібником “русского міра”.
2 листопада 2016 р.
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Феномен Ганапольського
“Двомовність” як інструмент відверто ворожої
діяльності в Україні
Українізація інформаційного простору України має стати свого роду люстрацією для таких, як Ганапольський, Шустер та їм подібні.
Шустер, Кісєльов та інші зайди не сподобилися вивчити українську
навіть на побутовому рівні й були допущені до роботи в галузі, яка
апріорі передбачає вільне фахове володіння українською.
Матвій Ганапольський небезпечний тим, що він володіє
українською, хай і не на належному рівні (прислухайтеся до
його вимови, артикуляції), але
його свідомість викривлена,
він використовує саме “двомовність” як інструмент своєї
ворожої діяльності щодо України.
Навіть якби інформаційний простір залишався російськомовним,
цим монстрам “русского міра” треба було б піти. Мушу додати тут у
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відповідь деяким коментаторам, які мій попередній абзац неуважно
прочитали: Ганапольський небезпечний навіть у російськомовному
просторі. Як журналіст, він – слабак, але високомайстерний у підлості і підступності.
Проблема, на жаль, не в Ганапольському. Про нього не скажеш,
що він аморфний у своєму світогляді й публічній активності. Він –
концептуальний і дуже послідовний, і він знає, що робить і заради
чого. Проблема в тих, чий рівень національної свідомості не дозволяє
зрозуміти усю небезпечність
ганопольських для української державності й українського суспільства і чий рівень
громадянської відповідальності й активності не дає їм
сили й рішучості боротися з
такими відвертими й агресивними ворогами.

Один “математик, програміст” притомною українською мовою запитав у мене, “а в чім власне проблема?” Що тут скажеш? Якщо люди
з розвиненим математичним мисленням не бачать і не усвідомлюють
“феномен Ганапольського”, то що ж тоді говорити про пересічного, з
шкільною й незакінченою “верхньою” недоосвітою, громадянина. “Какаяразніца”, виявляється, має значно ширший спектр, ніж можна було
навіть припустити. Прикметно, що ще один, до речі, шанований мною
представник точних наук бачить у Ганапольському “висококласного
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журналіста” й розхвалює його на всі заставки.
Віддавши журналістиці, журналістській освіті й науці півстоліття,
мушу сказати, що тут не місце аналізувати “висококласність” Ганапольського як журналіста. А от коротко скажу так: журналіст, який маніпулює фактами, аудиторією й поводить себе неетично, апріорі не вписується в стандарти фахівця у своїй галузі. Подивіться уважніше
відеозаписи передач Ганапольського, і ви побачите, що маємо справу
з шахраєм від журналістики.

Тут ще можу додати, що Ганапольський далеко не унікальний у
своєму амплуа. Набагато унікальнішим і, ясна річ, ще шкідливішим
для української справи є захворювання на “мовну шизофренію” якогонебудь професора від журналістики. Цей шкідливий не так тим, що у
своїх виступах у ЗМІ демонструє ганапольськість найнижчої проби, як
тим, що навчає й виховує нові покоління українських журналістів.
Прикметно, що навіть зовнішньо ці люди дуже подібні. Отже, можна говорити про характерність явища навіть на генетичному (?!) рівні.
3 листопада 2016 р.
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Між іншим…
Реалізація закону про квоти саботується не стільки самими радіостанціями, скільки державним органом, завданням якого є контроль за додержанням цього закону й проведенням державної політики в галузі взагалі. Це є наслідком того, що Нацрада сформована з людей, у яких дуже низький або узагалі відсутній рівень національної свідомості, громадянської відповідальності, а можливо
– й фахової підготовки. Це – також свідчення того, що жодні часткові заходи (а квотування і є половинчитістю, навіть третинчістю) не можуть вирішити проблему, яка вимагає кардинального
розв’язання.
Тільки повна українізація системи ЗМІ й усього українського
інформаційного простору може припинити цей потужний процес
русифікації. Ганапольські, шустери, кисельови і їм подібні мають
або повністю перейти на державну мову, або бути витісненими з
теле- й радіомовлення.
5 листопада 2016 р.
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Українізація інформаційного простору
як фактор забезпечення
інформаційного суверенітету й
посилення інформаційної безпеки
України
Інформаційний простір України – напевно найслабша ланка
українського державотворення, і криза в цій сфері від часу проголошення незалежності лише поглиблюється. Це обумовлено тим,
що інформаційний простір України монополізований Росією і проросійськими російськомовними суб’єктами, й україномовний сегмент має тенденцію до зменшення. Тільки українізація може кардинально виправити ситуацію й повернути інформаційний простір
країні й посилити її державний суверенітет та національну безпеку.
Інформаційний суверенітет України за роки незалежності, по
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суті, втрачено. Русифікація в таких масштабах, яких держава не
знала за всі роки радянської влади, і монополізація інформаційного простору російськими і проросійськими суб’єктами – головна
загроза інформаційному суверенітету країни. Формально незалежна держава й суб’єкт міжнародного права та міжнародних відносин, Україна однозначно не може бути визначена як суверенна
держава в інформаційній сфері. Тільки українізація може й повинна стати умовою і чинником забезпечення інформаційного суверенітету країни.
Інформаційна безпека України фактично зруйнована вщент.
Упродовж років, від часу проголошення незалежності, країна не
спромоглася налагодити, закріпити й посилити свою інформаційну безпеку. Внаслідок цього російська пропаганда змогла безперешкодно використовувати ситуацію, задіявши в Україні свої можливості для підриву національної безпеки держави. Наслідком цього
і стала окупація Росією Криму, розв’язана війна на Донбасі. Тільки
українізація може стати вирішальним фактором і засобом утвердження інформаційної безпеки України.
Українізація інформаційного простору, а відтак і забезпечення
інформаційного суверенітету і зміцнення інформаційної безпеки,
перш за все, можливі за рахунок максимально можливого розширення вживання державної, української мови в усіх сферах життя
українського суспільства.
Виконавча влада (адміністрація президента України й уряд, а
також структури обласних і районних адміністрацій) має форму-
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ватися виключно за рахунок осіб, які вільно володіють державною
мовою, які добре обізнані з історією України, з традиціями і звичаями українського народу і які справді переймаються долею країни
й українського народу. Мовний фактор значно знизить вірогідність
проникнення в урядові структури кремлівської агентури й агентів
впливу “русского міра”. Принаймні, Москві доведеться витрачати
більше зусиль і матеріальних засобів, щоб ретельніше готувати
своїх агентів для роботи в українських урядових структурах.
Законодавча влада (Верховна Рада України, ради областей,
міст і районів) має формуватися з депутатського корпусу, який
вільно володіє державною, українською мовою. Виступи на сесіях
рад недержавною мовою мають бути законодавчо заборонені. Ця
умова різно зменшить кількість антиукраїнських елементів у законодавчих органах, а отже — і кількість антиукраїнських ідей, антиукраїнських законів та ін. Вимога вільного володіння державною
мовою, знання історії, традицій і звичаїв українського народу, бодай на рівні середньої школи, має бути обов’язковою умовою для
реєстрації кандидатів у депутати всіх рівнів.
Судова влада всіх рівнів формально вже здійснює правосуддя
на більшості території України державною мовою: судді послуговуються в процесі й виносять вироки та рішення українською мовою.
Однак інші учасники процесу (прокурори, адвокати, позивачі та
відповідачі) здебільшого послуговуються російською, і це створює
ситуацію, яку Юрій Шевчук назвав “мовною шизофренією”. Це явище становить велику загрозу інформаційному суверенітету й під-
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риває інформаційну безпеку України. З ним можна і треба боротися, зобов’язавши державних службовців (прокурорів) послуговуватися державною мовою, для інших учасників процесу увівши
обов’язковість використання перекладачів на комерційній (платній
основі). Платність перекладу вдарить по кишенях позивачів і відповідачів і змусить їх переходити на державну мову, якщо вони
володіють нею, але не користуються. Такі заходи посилять інформаційний суверенітет і інформаційну безпеку України в системі
судової влади.
“Четверта влада” — влада громадської думки, головним суб’єктом якої є система засобів масової інформації (ЗМІ). ЗМІ чи не
найбільшою мірою можуть і повинні повернути український інформаційний простір Україні, утверджувати інформаційний суверенітет і посилювати інформаційну безпеку країни. З метою забезпечення цих функцій і ефективної реалізації цих завдань усі без винятку ЗМІ з державною формою власності мають бути переведені
на державну, українську мову. При цьому іномовні учасники радіой телепередач мають озвучуватися перекладом, виводячи звучання оригінальної мови мовця на задній план. Усі комерційні національні, регіональні й місцеві ЗМІ приватної форми власності
так само мають бути переведені на державну мову, і ця умова має
бути обов’язковою складовою реєстрації та ліцензування.
Держава через законодавство (можливо, навіть окремим законом) має гарантувати етнічним меншинам та їхнім представникам (місцевим підприємцям) право засновувати будь-які ЗМІ мо-
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вами меншин для обслуговування своїх інформаційних потреб. Це
ж законодавство має обумовлювати фінансування й інше матеріальне забезпечення ЗМІ етнічних меншин виключно їхніми внутрішніми можливостями й обумовлювати неможливість фінансування та будь-якої матеріальної підтримки з-за кордону. За порушення цього принципу повноважні державні органи мають позбавляти ЗМІ етнічних меншин відміною реєстрації та відкликанням
ліцензії, а також порушувати кримінальні справи та передавати їх
до суду.
Повноважні державні органи в порядку нагляду (не попереднього цензурування контенту) повинні моніторити зміст тих ЗМІ,
які викликають занепокоєння в українському суспільстві щодо лояльності цих ЗМІ до української держави, українського суспільства,
етнічних груп тощо. Будь-які прояви в будь-яких ЗМІ тенденцій до
публікацій антиукраїнського й українофобського характеру й нелояльності до української держави та українського суспільства мають стати предметом серйозного розслідування відповідно до законодавства, яке, у свою чергу, має передбачати наслідки за такі
дії: від відміни реєстрації та відкликання ліцензії до адміністративного чи кримінального покарання. (Зразком такого законодавства
може бути, скажімо, американський закон, відомий як Hate Crime
Law — закон проти ненависництва).
Важливими чинниками окреслення національного інформаційного простору, захисту інформаційного суверенітету й утвердження інформаційної безпеки є пропаганда, контрпропаганда і спец-
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пропаганда.
Після проголошення незалежності Україна фактично відмовилася від пропаганди, яка була потужною складовою комуністичного режиму в СРСР, тоді як Росія зберегла всю радянську пропагандистську машину й задіяла її на повну силу в інформаційному
просторі України, завдяки чому Кремлю вдалося захопити цей
простір без спротиву з боку України й утримувати державу й українське суспільство у сфері свого імперського впливу. Намагання
України відірватися від Москви й переорієнтуватися на Європу за
такого стану в інформаційній сфері і призвели до втрати частини
території, до напруги в проблемних із пропагандистського погляду
регіонах та українсько-російської війни на Донбасі.
У протистоянні пропагандистській машині Кремля й наступові
“русского міра” проявилися проблеми інформаційного характеру,
про які в Україні за всі роки незалежності навіть не думали.
Перша проблема: Україна не налагодила належну інформаційну роботу, зокрема — українську пропаганду на територіях, де
переважає російськомовне населення (значну частину якого складають етнічні росіяни), яке було використано Московією для антиукраїнської й українофобської пропаганди та просування ідей
“русского міра”, унаслідок чого Кремлеві і вдалося монополізувати
інформаційний простір України й підготувати грунт для дестабілізації політичного, економічного, культурного життя України і зрештою — для військової агресії проти України. Отже, Україні треба
серйозно замислитися над створенням потужного пропагандист-
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ського механізму.
Друга проблема: дестабілізація ситуації в південно-східних
областях України російською пропагандою (і агентурою), окупація
Криму й війна на Донбасі показали, що навіть для цих викликів
Україна не спромоглася створити потужний центр для налагодження системної й масованої контрпропаганди для протидії російській пропагандистській машині. Створення спеціалізованого Міністерства інформації, знаного в народі як МінСтець, не принесло
навіть мінімального результату. Міністерство інформації, як і Міністерство оборони, не спромоглося налагодити ефективну контрпропаганду хоча б у зоні воєнних дій та проблемних регіонах.
Третя проблема: потужним чинником виправлення ситуації,
що склалася в інформаційному просторі України, для захисту інформаційного суверенітету і зміцнення інформаційної безпеки України мала б стати спецпропаганда — пропаганда серед військ і
населення супротивника, а також на ті зарубіжні країни, де супротивник (Росія) проводить активну пропагандистську роботу проти
України. Для реалізації цього завдання у відомствах, які відповідають за воєнні дії на сході України (СБУ, ЗСУ, МВС) мали бути створені потужні підрозділи спецпропаганди, об’єднані єдиним пропагандистським проєктом. Наскільки мені відомо, цього не зроблено
і, здається, цим взагалі ніхто не переймається. Так само під егідою
МЗС у співпраці з державними ЗМІ мав би бути створений потужний центр інформаційно-пропагандистського впливу на країни зарубіжжя, передусім – хоча б на ту частину території Росії, яка іс-
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торично була і є ареалом розселення українців (Чорноземна зона,
Кубань, Ставропілля та ін.), а також країни, у яких компактно проживають великі українські громади. На жаль, мушу констатувати,
що в Україні нічого не було зроблено й нічого не робиться в царині
спецпропаганди.
Таким чином, питання інформаційного простору, інформаційного суверенітету й інформаційної безпеки України залишаються
відкритими. Якщо держава цими проблемами не переймається,
цим має занепокоїтись суспільство, принаймні його національно
свідома і громадянськи активна частина. Очевидно, що розв’язання всіх зазначених вище проблем буде можливе лише в умовах українізації України.
7 листопада 2016 р.
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Про національну свідомість і
громадянську відповідальність
журналістів та ЗМІ
Дуже добре, що нарешті хтось в Україні проявив ініціативу й
започаткував публічне колективне обговорення проблеми, про яку
я регулярно пишу від часу ЄвроМайдану та “Революції Гідності”.
Тому я щиро вітаю захід, влаштований газетою “День” (див.: Чи є
“національний характер” у Національної спілки журналістів?). Дуже прикро, що НСЖУ практично продемонструвала незацікавленість у цьому заході, що його проіґнорували представники провідних (?) медійних інституцій. Мене вразило, хоч і не здивувало,
ставлення НСЖУ до цього “круглого столу” й відверто проросійська позиція керівництва. Разом із М. Полтораніним та А. Єжелєвим свого часу мені довелося очолювати перебудову СЖ СРСР й
реформування СЖУ. Дуже прикро, що СЖР та СЖУ потягло в совкове минуле. Ще прикріше, що в “круглому столі” не взяли участь
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представники системи журналістської освіти й науки. У звіті про
захід, правда, не сказано, чи їх взагалі запрошували.
Журналістська освіта та наука, до речі, на сьогодні є одним із
найслабших місць як у системі журналістики та ЗМІ, так і в системі
освіти й науки. Деякі провідні науковці в цій галузі ніяк не можуть
вибратися з російського інформаційного поля.
Якою б доброю не була ініціатива газети “День”, виклад виступів учасників “круглого столу” свідчить, що обговорення носило досить поверховий характер і навіть не зачепило глибинні проблеми
й першопричини такої важкої кризи в українській журналістиці й
ЗМІ.
Розмова за “круглим столом” була б предметнішою й грунтовнішою, якби її учасники зосередили свою увагу на рівні національної свідомості й громадянської відповідальності української журналістів та ЗМІ, на необхідності деокупації, дерусифікації й українізації інформаційного простору України, забезпечення інформаційного суверенітету й інформаційної безпеки України, на нагальній
потребі налагодження україноцентричної пропаганди, контрпропаганди та спецпропаганди, на піднесенні рівня фахової підготовки й перепідготовки журналістських кадрів, журналістської освіти
та науки, на реорганізації професійних організацій журналістів та
ін.
Українська журналістика і ЗМІ мають українізуватися й стати
авангардом і рушійною силою українізації України, розбудови України як незалежної й успішної держави. На жаль, газеті “День” та
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її очільниці Л. Івшиній надзвичайної ваги тема виявилася непосильною.
Будемо сподіватися, що цей “круглий стіл” був лише першим
“млинцем” і що газета розгорне широку дискусію про стан української журналістики і ЗМІ, про національну свідомість і громадянську відповідальність українських журналістів, залучивши до обговорення якомога ширше коло фахівців та визнаних авторитетів.
15 грудня 2016 р.
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На інформаційному
фронті без змін
(Тези)
Три явища привернули мою увагу сьогодні.
1. Бої під Світлодарськом. Загороджувальні загони РФ на Донбасі. Бойовики, очевидно, уже не хочуть воювати за “русскій мір”.
Ультиматуми Кремля стали порожнім звуком. Прогрес у воєнних
діях України.
2. Заходи на вимогу відновлення дружби і співпраці з Росією.
Спочатку на рівні окремих підприємств. Тепер — на рівні областей. Очевидно, що за цим стоїть якась сила, хоч сама ця сила себе не проявляє. Зате проявили активність проросійські ЗМІ.
3. Громадянська платформа РУНА Надії Савченко. Хитро поєднано синьожовту й червоночорну символіку. Не зрозуміло, що
криється за абревіатурою, і це свідчить про те, що символ вибрано неспроста, але без опертя на ідею. При цьому проголошено як
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реформи, так і зміну системи.
Отже, маємо:
1. Очевидний перелом на мілітарному фронті, означений хай і
малим, але успіхом. Наскільки цей успіх спланований і прогнозований — ще питання, але факт говорить сам за себе. Цей перелом був би ефективнішим і напевно відбувся б набагато раніше,
якби в Україні належним чином було налагоджено пропаганду,
контрпропаганду і спецпропаганду. На жаль, інформаційна складова у протистоянні агресії Росії не була задіяна і продовжує залишатися незадіяною. Симптоматично, що тим часом очільник Російського інституту стратегічних досліджень, професор МГІМО і одіозний Стрєлков об’єдналися навколо ідеї знищення українців як
нації.
2. Жодних змін з боку України на інформаційному фронті не
спостерігаємо. Україна за майже три роки російської агресії так
нічого й не зробила для відвоювання інформаційного простору,
зміцнення інформаційної безпеки й інформаційного суверенітету.
Кремль це використовує, популяризуючи в українському суспільстві ідею відновлення дружби та співпраці з РФ. Оскільки на
Донбасі “бліц-кріґ” не вдався через несподівано потужний опір добровольчих збройних формувань України, а завдяки Мінську протистояння перейшло в позиційну війну з перевагою на користь України (особливість справедливої, оборонної війни), Москва актуалізувала й активізувала свої інформаційні операції, спрямовані
на ті частини українського суспільства, які залишаються під інфор-
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маційним впливом Кремля або належить до категорії “какаяразніца”.
“Український вибір” у цій операції напряму не проявляється,
але його прихильники своїми публічними виступами додають інтелектуальну підтримку ідеї. Прикметною в цьому відношенні є позиція директора Інституту розвитку економіки України.

3. Під чергову інформаційну кампанію Кремля тепер підверстується “громадська платформа” (з прицілом на партію), в основу
якої закладається натяк на те сакральне, що залишається ще не
прихватизованим Московією, хоч там масово й намагаються останнім часом перелицювати на свій лад і видати за своє українські
традиції й звичаї. Суперечливість закладена в саму ідею платформи РУНА: вони хочуть реформ і зміни системи водночас. Реформи, якими вони не були б, зазвичай зосереджуються на косметичному ремонті або на “перебудові” існуючої системи. Реформи
не передбачають системні зміни за визначенням.
Зміна системи — це відмова від “ремонтних робіт”, знесення
існуючої системи і будівництво нової “споруди” зовсім іншої конст-
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рукції. Зміна системи можлива лише революційним шляхом (не
тільки збройним, але й мирним, до речі), і реформи тут ні до чого.
Зважте й на те, що цю ідею передбачається реалізувати через
“революцію українського народу” (що означає це запозичене від
інших осіб стилістично неоковирне словосполучення, сподіваюся,
невдовзі довідаємося).

Прикметно, що “позафранційний народний депутат” Надія
Савченко “вирішила” реалізувати через проект РУНА — практично
нікому не відомий проект, особливо — у порівнянні з Народним
Рухом України, на який вона спочатку начебто робила ставку.
Зверніть увагу на те, яким чином РУНА уже проявлена принаймні
в соціальних мережах — як (1) Революція українського народу
(РУНА), або у перекладі з англомовної назви — Революція українських людей та (2) Українське козацьке військо (?!).
Залишу аналіз символіки проекту РУНА для фахівців. Зверну
лише увагу на колористику прапора, під яким Савченко намірила-
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ся змінювати систему через “реформи” й “революцію українського
народу”: білий-червоний-чорний. Відтінок чорного може бути й дуже-дуже темносинім... Вам він нічого не нагадує? Це ж треба так
проколотися ще перед стартом! Олександр Чернов напевно зовсім не випадково розшифрував абревіатуру “РУНА” як “РУсская
НАдежда”.
...Чого тільки не придумають для цієї Надєжди, а шило все
одно лізе із мішка.

Тим часом на інформаційному просторі України триває затишшя. “Русскій мір” утримує свою монополію. НацРада і МінСтець

✍

295

✍

охоче надають цьому ділові індульгенцію. Українська журналістика й українські ЗМІ навіть не виявляють намірів українізовуватися,
нарощувати м'язи й починати свій бодай волонтерсько-добровольчий рух. І все це обумовлене не якимись там Мінськими домовленостями, а зовсім іншими причинами, серед яких рівень національної свідомості й громадянської відповідальності еліт (еліти та
“еліти”) займають далеко не останнє місце.
25 грудня 2016 р.
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Про національну свідомість і
громадянську відповідальність
членів НацРади
Прочитайте уважно матеріал від фахового (!!!) ресурсу і спробуйте зрозуміти, якою проблемою заклопотана НацРада по відношенню до "Радіо Вєсті”. Я особисто в шоці: регулятор причепився
до формальностей і намагається вдарити не по конях, а по оглоблях. Справді, ну, визнає це кремлівське радіо, що його власником
є розшукуваний злочинець, а далі — що? Можна продовжувати
свою антиукраїнську діяльність?
Наскільки нам відомо, ці "Вєсті" — один із найлютіших ворогів
України, який безкарно веде кремлівську пропаганду, та ще й мовою країни-агресора. Напевно за допомогою простого контентаналізу можна нашкребти матеріалів на тисячі кримінальних справ
за антидержавну діяльність і не тільки позбавити цю банду від
журналістики ліцензій, а ще й притягти до відповідальності біль-
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шість журналістів за підривну діяльність. Тільки у такий спосіб
можливе очищення інформаційного простору України.
У цьому зв'язку мене просто дивує, що члени НацРади не проявляють ні своєї активності відповідно до своїх функціональних
обов’язків, зате знаходять час на зайняття іншими справами й піаряться в мережах своєю надмірною активністю у справах, якими
могли б займатися інші люди.
Я не мав наміру продовжувати ці нотатки, але несподіваний
поворот у подіях навколо нього спонукав мене до цього. Справа в
тому, що серед причетних до НацРади осіб є й мої студенти. Коли
суспільні шторми зачастили над тихою заводдю НацРади, я спробував викликати своїх давніх виучнів на щирість. Після того, як
публічного розщирення не сталося, я закинув закинув вудочку в
приват, сподіваючись хоч на якусь інсайдерську інформацію про
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те, що ж там відбувається у тій НацРаді. Особисте звернення викладача до своєї колишньої студентки було просто проігнороване.
Вище у першій частині нотаток я не хотів називати ім'я цієї
студентки, хоч подана там інформація для багатьох моїх студентів
і колег є пізнаваною. Але не для загалу. Як же були сприйняті мої
нотатки? А дуже просто — моя колишня студентка розфрендилася. Ну, типу сховала голову в пісок.
Раз так сталося, мені не залишається нічого іншого, як назвати
це ім'я — Ольга Герасим'юк, яка в НацРаді обіймає посаду першого заступника голови. Кому, як не їй, за посадою годилося б проявляти максимум публічної активності: пояснювати й роз'яснювати
політику НацРади, заспокоювати, коли треба, громадськість або
хоча б про людське око відбріхуватися, коли дії НацРади підвищують температуру пристрастей у суспільстві.
На жаль, пані Герасим’юк абсолютно нічого в цьому відношенні не робить, і чим вона займається в НацРаді, за що справно одержує зарплату як державний чиновник, ніхто не має жодного уявлення. На моє глибоке переконання, О. Герасим'юк є однією з тих
високопоставлених осіб в Україні, які сьогодні несуть пряму персональну відповідальність за все, що коїться в інформаційному просторі України і які абсолютно нічого не роблять для українізації
цього простору, забезпечення інформаційного суверенітету й посилення інформаційної безпеки.
Буду вдячний усім, хто запостить у коментарях до цього запису або надішле мені в приват будь-які документальні свідчення
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того, що моя колишня студентка бодай щось робить для того, щоб
українська журналістика й українські засоби масової інформації
виборсувалися з-під кремлівського впливу й ставали “четвертою
владою”.
В усякому разі на ФБ сторінці пані Ольги ви годі знайти бодай
один запис із роздумами на цю тему — на тему її фахової й державної діяльності. Зате наша славна журналістка любить запощувати розлогі репортажі з численними фотографіями про благочинну акцію, спрямовану на захист від руйнування сільських шкіл,
свого часу спроектованих нашим ще славнішим художником Опанасом Сластіоном.
Звичайно, збереження сільських шкіл — справа дуже важлива
й потрібна. Тим більше, що вони освячені іменем талановитого художника, ім'я якого за радянської влади навіть згадувати було ризиковано. Кажу про це з власного досвіду, бо знав досить багато
про свого видатного земляка задовго до того, як пані Ольга уперше довідалася, що, виявляється, жив на світі такий чоловік. Звичайно, добре, що О. Герасим'юк перейнялася ідеєю збереження й
реставрування спадку О. Сластіона.
Що насторожує у цій справі, так це те, що доброчинне захоплення перекрило собою виконання прямих службових, державних
обов'язків надзвичайної ваги. І ось тут напрошується висновок про
те, що державна чиновниця високого рангу з чудовою освітою, з
величезним досвідом журналістської й політичної діяльності, схоже, не усвідомлює свого місця і своєї ролі в українському суспіль-
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стві та в державотворчому процесі.
Замість того, щоб докласти максимум зусиль для українізації
інформаційного простору України, для розбудови українських
журналістики і ЗМІ, Ольга Герасим'юк занишкла, як миша, у своєму чиновницькому кабінеті й залюбки розпіарює себе як велику
патріотку України через заходи, яким з руки було б займатися не
їй, а вчителям, краєзнавцям, місцевим журналістам із тих околиць,
де збереглися школи Сластіона. Це і є свідченням надзвичайно
низького рівня національної свідомості й громадянської відповідальності нашої героїні. Настільки низького, що можна говорити про
повну безвідповідальність перед Україною й українським суспільством.
Оце мені й болить, і я ще тішу себе надією, що Ольга Герасим’юк спохопиться, передумає себе й таки проявиться в НацРаді як
достойна випускниця факультету журналістики Шевченківського
університету і достойна учениця своїх навчителів.
28–29 грудня 2016 р.
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Проект суспільного мовлення як
дзеркало стану системи ЗМІ в Україні
Схоже, активізувалися намагання реформувати чи переформатувати державне телерадіомовлення в Україні. Наскільки я зрозумів дискусію з цього питання, обрано варіант перетворення державного на... державне ж, але під псевдонімом “суспільне”, формально начебто нічиє. Ну, як за радянської влади було всенародне з усіма відповідними наслідками.

Дискусія ж в основному звелася до перепалки Романа Скрипіна з Христиною Стебельською, і обмежується з'ясуванням від-
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мінності між поняттями “громадське” й “суспільне”. Словом, заблукали між двох сосен і не можуть вийти з лісу.
Причини тут прості.
Перша. Я вже писав раніше, і досить докладно, що годилося б
почати з вивчення досвіду США з його розвинутою системою публічного (сиріч громадського, суспільного) телерадіомовлення: телебачення (PBS — Public Broadcast System або Public Television
Network) і радіомовлення (NPR — National Public Radio, а також
Public Radio International).
Цю систему було створено півстоліття тому спеціальним законом США; це, до речі, було порушенням Конституції, яка говорить,
що Конгрес не може ухвалювати законів стосовно свободи слова і
преси. Як вона побудована і як вона функціонує, дуже добре розписано в Вікіпедії. Я радив заглянути бодай туди і давав навіть
посилання.
Виглядає, що ніхто в Україні або взагалі не заглянув хоча б у
Вікіпедію, або — заглянувши — нічого не зрозумів. Пригадую, в
США перебувала група українських журналістів. З тиждень чи що.
Найбільш пропіареним заходом того тижня була зустріч у посольстві України. Начебто були й екскурсії на NPR та PBS. Екскурсії!
А варто було б двом групам українських фахівців — телевізійникам і радійникам — прожити на PBS та NPR по півроку: обнишпорити усі закапелки, придивитися до роботи американських колег
і — що найважливіше у даному випадку — узяти участь хоча б в
одній кампанії з фандрейзінґу. Одна з них проходить навесні, а
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друга — восени. Тоді, можливо, і в Україні збагнули б відмінність
між “публічним”, “громадським” і “суспільним”. Поки ж що затія відгонить душком московського ОРТ.
Друга. Я також не раз писав про те, що засадничою для ЗМІ є
форма власності. ЗМІ як основа основ “четвертої влади” апріорі не
можуть бути державними, не можуть перебувати у державній власності, не можуть бути на утриманні у держави. Це зовсім не означає, що держава не повинна підтримувати їх та опікуватися вільним функціонуванням їх. За цієї умови й можливий вільний розвиток як хоч суспільного, хоч громадяського, хоч публічного (називайте як хочете) телерадіомовлення. І досвід цих же США вам, мої
українські колеги, в руки.
Уряд США володіє лише тими ЗМІ, які розраховані на формування іміджу країни у світі, тобто — для пропаганди, контрпропаганди і спецпропаганди (тому в Америці й не люблять самого поняття “пропаганда”). Цю функцію виконує відомий вам “Голос Америки” (про це вам краще розповість Мирослава Ґонґадзе). Зараз
ідуть розмови про відновлення роботи USIA — Інформаційного
агентства США, яке було ліквідоване після розпаду СРСР.
Усі інші ЗМІ в Америці — приватні або ж публічні, тобто громадські, суспільні. Цей досвід вартий якнайретельнішого студіювання, запозичення й освоєння.
Третя причина лежить у сфері, яку я окреслив би як державну,
суспільну й громадську політику в інформаційному просторі, спрямовану на захист інформаційного суверенітету держави і суспіль-
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ства. В Україні ця сфера занедбана до краю. І про це я також писав. З розпадом СРСР Україна не подбала ні про формування
власного інформаційного простору, ні про захист свого інформаційного суверенітету. Чого за таких умов варті проголошення державного суверенітету (1990 р.) та незалежності України (1991 р.)?
Вони – лише голослівні заяви, папірці на кшталт протоколів про
наміри. Остання чверть століття українських журналістики й ЗМІ –
красномовний доказ цього.
Інформаційний простір України, який за радянської влади мав
бодай якісь національні чи хай навіть квазінаціональні обриси,
повністю опинився в руках Кремля. Москва підім’яла під себе й русифікувала навіть те, що було більш-менш виразно українським.
Не тільки за мовою – за ментальністю.
Можна, звичайно, кивати на погану неукраїнську владу, на
“проіскі” “русского міра”, на російських, проросійських і просто базбатченків олігархів, які прихватизувати систему ЗМІ й фактично
формують державну політику (якщо така є взагалі) в галузі інформації й пропаганди. Відтак маємо те, що маємо. Але не можна знімати відповідальності і з суспільства. Я розумію: значна частина
українського суспільства заражена не так вірусом “русского міра”,
як вірусами синдрому меншовартості, постґеноцидного синдрому,
“какаяразніца” та ін.
Майдани 2004 та 2013–2014 років показали, що в українському суспільстві є достатня критична маса тих, хто здатний переломити ситуацію, але для цього треба доводити справу до кінця.
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Проблема і одного, і другого Майдану, як і Народного Руху кінця
80-х – початку 90-х років, у тому, що вони не пішли до кінця. І тут
укотре доводиться нагадувати про рівень національної свідомості
й громадянської відповідальності суспільства, і в першу чергу —
його еліти, інтелектуальної частини, до якої, безумовно, належать
(мусять належати) й журналісти.
Так-от, коли з цього погляду глянути на інформаційний простір
України, на стан і становище журналістики й системи ЗМІ, можна
виявити, проявити й активізувати те начало, завдяки якому може й
повинна сформуватися україноцентрична й націєтворча інформаційна потуга.
Дозволю собі знову нагадати про американський досвід. Отже,
система ЗМІ в США майже повністю знаходиться в приватній власності. Причому власниками ЗМІ є не тільки американські “олігархи”, а й зарубіжні (австралійські, британські). Здавалося б, ці
ЗМІ, як любили говорити нам за блаженної пам’яті СРСР, повністю залежать від “грошових мішків” їхніх власників. Але...
Супутникове мовлення й інтернет уможливлюють споживати
американські телерадіопродукти будь-де. Якщо ви знаєте англійську бодай на невисокому рівні, подивіться й послухайте, відтак
придивіться й прислухайтеся.
Придирайтеся до кожнісінької картинки й кожнісінького слова і
знайдіть у їхніх передачах бодай якесь намагання нав’язати американській спільноті будь-який неамериканський спосіб мислення,
будь-яку нотку, що свідчила б про антиамериканські настрої теле-
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маґнатів. Не знайдете! Бо найменший прояв антиамериканізму
одразу знайде опір з боку американських журналістів і відразу в
суспільстві. У цьому контексті навіть RT (Russia Today) – марґінальний телеканал в США – пристосовується до місцевих традицій, пропонуючи “інший погляд”, але не наважуючись нагліти.
24 січня 2017 р.
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Компартійно-радянська традиція і
ефективність преси
Національна, й зокрема мовна, політика радянської влади обростає леґендами… Для впливу на нинішні покоління середнього
й молодшого віку людей із совковою ментальністю, можливо, леґенди й можуть бути корисними. Не знаю… Очевидно, леґенди
можна поясннити одним: компартійні ідеологи переймалися додержанням певного рівня культури преси, телебачення і радіо. На
жаль, зараз про це не дбають взагалі.
До того ж, пресу, ТБ і радіо цілком щиро боялися не тільки як
інструменту пропаганди й агітації, а і як інструменту реального
впливу на суспільство. Про ефективність “партійно-радянської
преси” свідчить такий епізод періоду моєї роботи у “Вечірньому
Києві” за редакторства там Івана Семенця.
Була в розпалі кампанія боротьби з алкоголізмом. Кореспондент газети, студент-заочник Володимир Олефіренко одержав за-
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вдання написати репортаж про продаж спиртних напоїв на розлив.
Десь, здається, на Сирці зайшов він до продуктового магазину,
в якому вилаштувалася велика гамірна черга до “водкопою”, а
продавчиня вправно обслуговувала спраглих. Скромний і неговіркий журналіст не знав, як підступитися до продавчині. Зрештою,
відважився заговорити до неї через голови покупців. Здійнявся
лемент, що, мовляв, хлопець напідпитку лізе поза чергою.
Тут якраз і нагодилися пару міліціонерів, очевидно, пригодованих магазином. Вони взяли нашого Олефіренка під білі ручки і – у
відділення міліції. Ситуацію ускладнило те, що у хлопця не було
при собі редакційного посвідчення. Номер газети з його публікацією, ясна річ, не допоміг.
Зрештою, через декілька годин міліція Володю відпустила. Не
виконавши редакційне завдання, наступного ранку молодий репортер постав перед ясні очі редактора. Іван Давилович (перепрошую, Данилович) сказав: “Пиши!” – “Так я ж…” – почав виправдуватися Олефіренко. “Пиши, як ти в міліції побував”, – наказав
Семенець.
У черговому числі газети відтак появився репортаж “Як я в міліції побував”. А ще через день на першій сторінці газети великим
шрифтом, як зазвичай тоді публікували повідомлення про особливо значні події (засідання політбюро, пленуми ЦК, з'їзди, сесії),
було опубліковано: “Редакції відповідає міністр внутрішніх справ
УРСР ім’ярек”.
Міліціонери, які нечемно обійшлися з журналістом, втратили
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роботу в той же день. Згори, ясна річ, перепало на горіхи й тодішньому “Авакову”. Щоправда, не поздоровилося за зухвалість і нашому редактору.
Не кожен редактор, ясна річ, тоді був таким сміливим. Тому в
журналістському середовищі жартували: “Семенець – всім редакторам взірець”. Ну, а потім прийшли Щербицький з Маланчуком, і
відтак редакторство І. Семенця закінчилося.
25 січня 2017 р.
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Між іншим…
Мало б ітися не про “переконування креолів”, а про україноцентричну інформаційну кампанію, звернену до національної свідомості й громадянської відповідальності всього українського суспільства. Креоли поважали б українську, якби тубільці поважали
себе й свою мову. Проблема передусім у рівні національної свідомості й громадянської відповідальності у першу чергу тубільців,
а потім уже креолів.
Друга проблема захована в системі ЗМІ й журналістській спільноті, рівень національної свідомості й громадянської відповідальності яких, на жаль, є нижчим, ніж у суспільстві взагалі. Взірець
саме такого рівня демонструє один із лідерів інформаційного сектору України Вікторія Сюмар, яка виступила проти всіх трьох законопроектів про державну мову, що передбачають українізацію ЗМІ.
Рівень свідомості й відповідальності цих лю-дей мав би бути на
порядок вищим... Як у цивілізованих країнах.
30 січня 2017 р.
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Про необхідність і особливості
захисту національного
інформаційного простору
Вельми ризикована заява й саме шкодування про те, що українці не мають повного уявлення про зміст інформаційно-пропагандистського одурманювання населення в Росії. Передусім з фахового погляду. Чим менше українці дивляться телеканали ворожої
сторони, тим краще. Одно діло, коли ворожі канали дивиться
більш-менш підготов-лений фахівець або людина із “щепленням”
проти впливу ворожої пропаганди, і зовсім інше — коли це робить
обиватель, який може легко піддатися її впливові.
Це добре розуміли в СРСР, коли обмежували доступ громадян
до будь-яких зарубіжних ЗМІ. Наклади журналу “Америка”, який
надходив до СРСР в обмін на журнал “Совєтскій Союз”, знищували прямо в порту, а радіостанції “Голос Америки”, “Свобода”, “Вільна Європа” й под. – нещадно глушилися. Більше того, за читан-
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ня ворожої літератури й слухання ворожих голосів суворо наказували. Радянська влада у такий спосіб “захищала” і зачищала свій
інформаційний простір від будь-яких “вірусів”.
Як фахівець у галузі контрпропаганди і спецпропаганди, я належав до категорії радянців, які були зобов’язані регулярно слухати “ворожі голоси” й читати той же журнал “Америка”. Радянська
влада вважала, що як фахівці ми маємо щеплення проти ворожого
“інформаційного вірусу”, тим більше, що нашим фаховим обов’язком було протистояння ворожій пропаганді. Ми ж були достатньою
мірою підготовлені для того, щоб розуміти без підказок, чого насправді була варта внутрішня пропаганда й агітація – локшина, що
її навішували на вуха населенню Радянського Союзу компартійні
преса, радіо та телебачення. Отоді доводилося щиро жалкувати,
що переважна більшість населення не підозрює, чим їх годують.
На жаль, в Україні і так набагато більше, ніж можна допускати,
“своїх” ЗМІ й журналістів, які несуть у маси українців з низьким рівнем національної (та і взагалі) свідомості й громадянської відповідальності ідеї “русского міра” й розколюють українське суспільство
на догоду й на користь ворогові. Оскільки українській владі бракує
політики, спрямованої на захист національного (державного) інформаційного простору, й україноцентричної інформаційно-пропагандистської роботи задля виховання в громадянах України справжніх патріотів, воно навіть добре, що обивателі не мають доступу
до ворожих ЗМІ.
1 лютого 2017 р.
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Між іншим…
До проблеми захисту українського інформаційного простору...
Війна за територію — занадто витратна річ, якщо нічого не робити для захисту території інформаційної.
1 лютого 2017 р.
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На смерть Бориса Олійника
Мені було років двадцять,
коли почалося моє особисте
знайомство з Борисом Олійником. Бував у нього вдома. Він
стежив за моїми публікаціями у
той період моєї літературнокритичної діяльності, коли
предметом моїх інтересів була
поезія.
В одному товстому літературному журналі вийшла друком моя рецензія на збірку поезій
одного одеського поета. Зустрівши мене на Хрещатику, Б. Олійник дорікнув мені, що не треба було надто критично оцінювати майстерність автора збірки. Мотивував він тим, що той –
один із небагатьох україномовних літераторів в Одесі, і його
треба підтримувати.
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Як критик, я ніколи не писав про поезію Олійника. Але в мене
є стаття “Борис Олійник як публіцист”, написана, здається, з
нагоди його п'ятдесятиріччя.
Мало хто тепер пам'ятає, що Борис Олійник був однокурсником таких відомих людей, як Василь Симоненко, Микола Шудря, Анатолій Москаленко та ін.
Цікаві деталі: за всі роки нашого знайомства я не пригадую,
щоб Б. Олійник говорив про Симоненка. Правда, й М. Шудря був
скупим на спогади про Симоненка: навіть коли О. Дмитренко
писав свою книжку про Симоненка, і ми в редакції “ЛітУкраїни”
багато говорили про Симоненка. Через роки уже від А. Москаленка я почув про Симоненка деталь, про яку ніхто інший не
згадував. Москаленко сказав мені, що Симоненко був дальтоніком, тобто не розрізняв кольори. Відтоді, перечитуючи поезію
Симоненка, я по-особливому сприймаю колористику його лірики.

Смерть Бориса Олійника поляризувала українську спільноту в
мережах. Прихильники таланту й політичних поглядів покійного
залишилися в меншості, особливо – якщо зважити на агресивність тих, хто не злюбив цього, мабуть, останнього справді видатного поета-комуніста.
Борис Олійник, безумовно, володів видатним поетичним талантом, який не кожному дано. Він був комуністом за своїм світоглядом, що найбільшою мірою проявився в його не найкращих
літературних творах, починаючи з поеми “Гора”, присвяченої Ле-
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нінові. Будучи націонал-комуністом, як поет і громадський діяч,
Олійник виявився послідовним прихильником комуністичної ідеї і
не поступився своїми принципами, коли Україна здобула незалежність і відмовилася від комуністичної ідеології, на відміну від тих
своїх однопартійців, які лягли спати комуністами-інтернаціоналістами, а прокинулися незалежниками-націоналістами. Звичайно, у
багатьох із нас це викликало несприйняття або бодай подив: як це
так, що такий талант не перефарбувався з червоного на жовтоблакитника чи синьо-жовтого, як це зробили інші?
Симптоматично, що Б. Олійник був останнім партійним
вождем українського радянського міністерства літератури –
Спілки письменників України і
саме йому здавали свої партквитки Олесь Гончар та інші не
менш відомі за самого Олійника українські “інженери людських
душ”, для яких перебування в КПРС перед розвалом радянської
імперії просто втратило сенс.
Послідовність і принциповість Олійника не могли не викликати
повагу. Хоча ці послідовність і принциповість не завжди були чином порядності, загалом властивої покійному як людині. Ось вам
приклад із меженя горбачовської перебудови. Дмитро Павличко
видав чудову антологію світового сонета у власних перекладах.
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Моя стаття про це видання була опублікована у двох товстих часописах — українському та московському.
Скорочений варіант тексту готувався до друку в газеті “Правда”. Щойно вичитавши гранки в корпункті газети й діставши запевнення, що моя колонка буде опублікована “завтра – після-завтра”,
зустрів я на Хрещатику Д. Павличка й порадив йому не проґавити
номер газети. “Сумніваюся, що вона (рецензія) вийде”, – посміхнувся поет. “Чому ж? Я вже гранки вичитав…” – наполягав я. “Ну,
побачимо…” – сказав Павличко.
Ні “завтра”, ні “післязавтра” моя публікація про Павличкову
збірку світового сонета так і не побачила світ у газеті “Правда”. А
ще за пару днів по тому на сторінках головної компартійної газети
Радянського Союзу появилася величезна розгромна стаття про Д.
Павличка, підписана іменем... Бориса Олійника. І була вона не
про поетичну творчість колеги по цеху, а про зв’язки Павличка –
ще підлітка – з українським націоналістичним підпіллям, з УПА
тощо...
Це був публічний донос Олійника на Павличка, пліч-о-пліч з
яким він брав активну участь у рухові “шістдесятників”. Йшов час,
коли не менше відомих майстрів слова (Іван Драч, Віталій Коротич, Ліна Костенко та ін.) ідеологічні не(з)годи розносили на різні
сторони барикад.
Комусь здавалося дивним, що Борис Олійник не пішов тією
дорогою, яку він почав було протоптувати разом із своїм земляком
і однокурсником по університету Василем Симоненком. Знавши
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Олійника досить близько упродовж десятиліть, я не пригадую
більш-менш серйозних проявів симпатії до Симоненка. Тепер пишуть, що в останні роки свого життя Олійник повернувся до Симоненка й навіть здійснив до нього паломництво.
Очевидно, мав на те якісь причини...
Я симпатизую Борисові Олійникові як безумовно талановитому майстрові слова, хоч і не писав про його поетичну творчість.
Усе, що я написав свого часу про нього, звелося до невеликої
статті “Борис Олійник як публіцист”, написаної для університетського видання на прохання іншого Олійникового однокурсника –
Анатолія Москаленка.
Хоч мені довелося знати Бориса Олійника досить близько
упродовж тривалого часу й немало говорити з ним на численні побутові й літературні теми, багато що залишалося незрозумілим і
незбагненним, як і багатьом із тих, хто сьогодні дивується суперечливості постаті Олійника як творчої особистості, аж поки...
Треба входити у дуже вузьке коло найближчих друзів, щоб до
кінця збагнути людину. Один із моїх найближчих старших друзів,
Олійників земляк та однокурсник Микола Шудря, який, власне, й
спричинився до початку мого знайомства з Олійником, так і не
спромігся прояснити для мене загадковість Олійника як особистості. Навіть при тому, що на початках нашого знайомства мені
траплялося бувати навіть у його помешканні.
Була, звичайно, у Б. Олійника група більш-менш наближених
до нього друзів у літературних і кололітературних колах. Назива-
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ють різні імена, і я міг би додати пару. Борис Ілліч був людиною
привітною й товариською. Наближчим його другом, стверджує Іван
Бокий, був поет Михайло Шевченко.
На момент, коли я відкрив для себе феномен Бориса Олійника, я навіть припустити не міг, що його бодай щось може єднати
більше, ніж навчання в університеті, з такою специфічною особистістю, якою був згаданий вище А. Москаленко.
Москаленко, ясна річ, не ввів мене в коло найближчих друзів
Олійника, але прочинив у те коло віконце, через яке можна було
побачити й зрозуміти феномен Бориса Олійника. Воістину: скажи
мені, хто твої друзі...
Про вузьке й замкнуте коло друзів Б. Олійника я вже якось писав у своїх нотатках з інших нагод, але це не зайве повторити й
тут.
Отже, вузьке й замкнуте коло друзів Олійника упродовж тривалого часу складали не поети, прозаїки, літературні критики чи
літературознавці. Ні! Борис Ілліч міг, звичайно, розслабитися з
цими людьми (і я не раз ділив пляшку вина з Олійником), але на
шашлики як спеціальні заходи з метою “втечі від світу цього” він
їздив з іншими людьми.
Ось перелік цих людей в алфавітному порядку:
(1) Юрій Єльченко — колишній комсомольський діяч, а наприкінці кар’єри — секретар ЦК КПУ з ідеології;
(2) Олександр Капто — також колишній комсомольський діяч,
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потім також секретар ЦК КПУ з ідеології, зрештою — останній, Горбачовський посол СРСР на Кубі;
(3) Леонід Кравчук – колишній завідувач сектору, потім завідувач відділу пропаганди й агітації, пізніше також секретар ЦК КПУ
з ідеології, нарешті голова Верховної Ради УРСР і президент уже
незалежної України;

(4) Анатолій Москаленко — колишній завідувач партвідділу газети “Радянська Україна”, один із помічників першого секретаря
ЦК КПУ В. Щербицького (склад групи промовистий: Продан, Потурнак, Москаленко), потім керівник групи помічників другого секретаря ЦК КПУ І. Соколова, понижений до посади старшого наукового співробітника Секції суспільних наук АН УРСР (відділ науко-
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вої інформації) і нарешті декан факультету журналістики Київського держуніверситету імені Т. Г. Шевченка.
У цьому переліку немає імені ще однієї особи. Москаленко ніколи не називав мені те ім’я, але неодноразово наголошував на
статусі цієї особи. Це був... сантехнік, який кожному з перелічених
осіб (і Б. Олійникові в тім числі) встановлював і утримував у належному стані унітази і все інше, об’єднане категорією “сантехніка”.
Анатолій Захарович зауважував, що їхнє коло друзів цілком
щиро пишалося своєю дружбою з представником... робітничого
класу. Хоч очевидно й те, що шоста особа цієї компанії була не
більше, ніж “шестіркою”.
Я намагався спонукати своїх колег-журналістів випитати при
нагоді у когось із ще живих перелічених осіб або їхніх родичів ім’я
того таємничого сантехніка. Щоб принаймні розвіяти підозру щодо
однієї відомої особи, яка починала свій трудовий шлях як сантехнік і яка уже в іншому амплуа дуже специфічним чином була причетна до президента Кравчука.
З’ясування цієї та й інших обставин, пов’язаних із належністю
до цього “закритого клубу”, допоможе нам краще зрозуміти таку
непросту й непересічну постать сучасної української історії, як Борис Олійник.
Час, звичайно, розставить усе на свої місця. Вщухнуть емоції,
забудеться відраза й відійде на задній план упередженість. І Борис Олійник залишиться в анналах української історії таким, яким
він був об'єктивно: із своїм поетичним обдаруванням, із своїми на-
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ціонал-комуністичними поглядами, із своїм українством патріотамалороса, із своєю полтавською добродушністю...
Хіба у нас мало було саме таких неоднозначних, суперечливих
особистостей? Ми можемо й повинні засуджувати їхні неправедні
вчинки. Разом з тим, нам належить не робити з них кумирів, а
помірковано й розважливо аналізувати їхню роль у поступі України
й українського суспільства, щоб брати для себе відповідні уроки.
Борис Олійник, як і Олесь Гончар, був сином свого часу й вихованцем Системи, в якій йому доводилося виконувати функцію
“гвинтика”, “привідного паса” та “інженера людських душ”. Сільському хлопцеві із Зачепилівки судилося вибрати не той шлях, яким
пішли його земляки-полтавці Василь Симоненко та Григір Тютюнник, а дорогу, на яку спокусив його син шахтарського парторга
й майбутній сват майбутнього президента України Анатолій Москаленко.
...Таким мені й запам’ятався блаженної пам’яті Борис Олійник.
Вічная пам'ять!
30 квітня 2017 р.
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Між іншим…
Українські журналісти за старою радянсько-російською традицією сьогодні святкують День Радіо, упевнені в тому, що до російського винахідника Олександра Попова радіо як такого просто не
існувало.
Я запитав у Ґуґла, хто винайшов радіо, і він мені видав аж три
особи, а росіянина Попова там і не стояло.
Колись, як відзначався якийсь ювілей Попова, пригадую, промайнула в мережах публікація з натяком на те, що ідею радіо він
просто запозичив у своїх зарубіжних колег.
Хіба не так було і з паровою машиною Івана Ползунова, який
“винайшов” свій паровик, коли винахід Джеймса Уатта уже застосовували в промисловості?
7 травня 2017 р.
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Як “русскій мір” інформаційно
впливає на український плебс
“Русскій мір” таки міцно вчепився в горло українського плебсу.
Зверніть увагу, з якою затятістю чимало цілком освічених людей
стали на захист російської “ліберальної журналістки” Ксенії Собчак. Смакують не сам факт, що в російській журналістиці немає
важливішої теми від “українського питання”. Обурюються діями
тих, хто намагаються збити температуру пристрастей і нагадують,
що московський “Дождь” — така ж частина кремлівської пропагандистської машини, як і будь-який інший ЗМІ.
Прикметно, що захисниками Собчак та “Дождя” виступають
переважно “російськомовні патріоти” України, які водночас завзято
критикують владу, зокрема президента. Тут уже й не розбереш,
хто кому Рабинович, хто порохобот, а хто просто провокатор.
Я собі роблю висновок однозначний: ця історія навколо Собчак і “Дождя" засвідчує, що як не рвали б на грудях вишиванки

✍

325

✍

“російськомовні патріоти”, вони все ще є частиною “русского міра”
і “єдіная страна” для них не просто слова.
Не хочуть вони брати приклад з цивілізованих країн: всередині
країни вони чубляться до чортиків, але коли йдеться про світовий
чи міжнародний контекст, вони – єдині у своєму прояві патріотизму.
Оце роздвоєння свідомості існуватиме доти, поки українське
суспільство не пройде через чистилище українізації. Тоді Москва
перестане не тільки втручатися у внутрішні справи України, але й
обговорювати українське питання, тим більше у менторському
тоні.
21 травня 2017 р.
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Злидні й ницість української
журналістики
Чим тільки не переймається українська журналістика, точніше
– журналістика в Україні, але тільки не піднесенням національної
свідомості й громадянської відповідальності українського суспільства, не формуванням громадської думки як “четвертої влади”.
Дуже мені прикро, що українська журналістика та ЗМІ, що їх
ми мали на час розвалу СРСР, втратили величезні можливості, які
треба було використати на утвердження незалежної України, для
згуртування суспільства й перетворення його в нову українську націю як могутню потугу розбудови успішної держави Україна-Русь.
У цій статті я хочу пороздумувати над нашим уже історичним
досвідом, сучасними проблемами й можливрстями їх розв’язання.
1. Що ми мали і які можливості ми втратили
Станом на 1990 рік в Україні паралельно існували практично
дві системи ЗМІ.
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Перша – та, яку створила КПРС як засіб пропаганди, агітації й
організації суспільства для утвердження авторитарно-тоталітарного устрою. Завдяки горбачовській перебудові ця ситема почала набувати “людського обличчя” і втрачати пряму залежність від Москви. Це був час, коли Верховна Рада проголосила державний суверенітет України.
Друга – та, яка стихійно виникла із підпільного самвидаву й
фактично ще залишалася самвидавом, набираючи силу й авторитет у суспільстві та створюючи потужну конкуренцію офіційним і
здебільшого ще офіціозним ЗМІ.
Як науковець і голова Київської організації СЖУ, я очолював
робочу групу Верховної Ради України для випрацювання першого
в історії України закону про пресу та інші ЗМІ. Ми не копіювали,
перекладаючи українською, відповідний закон СРСР. Урахувавши
його кращі набутки, ми досить ретельно вивчили досвід ряду європейських країн і врахували його у своєму проекті. Закон став законодавчою базою для подальшої демократизації першої, ще компартійної системи ЗМІ, а також для легалізації й виходу на фаховий рівень самидавівської преси й нових ЗМІ, що почали виникати, як гриби після дощу.
Як науковець, я тоді зосереджував свою увагу на питаннях
свободи слова і з лекціями саме на цю тематику мав півторамісячне турне по університетах США. Я тоді повіз і передав у Бібліотеку
Конгресу США близько двохсот зразків нових видань, зібраних
спеціально для цієї нагоди моїми колегами.
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Було у тій колекції й перше число незалежної газети київських
журналістів “Четверта влада”, якою ми започатковували цілий комплекс періодичних видань, з поміж яких з часом мали появитися
дайджест “Україна сьогодні”, пізнавальне видання “Україна інкоґніта”, а також зухвало грандіозний проект — п’ятимовна газета
“Ноосфера".
Як журналістикознавець і один із очільників тодішнього журналістського корпусу України, можу стверджувати, що ми мали тоді
такий рівень свободи й культури (не буду категоричним лише щодо майстерності) журналістики та ЗМІ, якому могли б позаздрити
наші колеги з найдемократичніших у цьому відношенні країн.
Отже, ми мали величезні стартові можливості для формування, розбудови й розвитку системи журналістики і ЗМІ незалежної вже України. На превеликий жаль, ми цими можливостями не
скористалися. І зрештою втратили той шанс, який у нас був.
З одного боку, стара агонізуюча система не хотіла здаватися, і
компартійна номенклатура робила все для того, щоб утриматися
при владі. Вони зуміли це зробити, застосовуючи найбрудніші методи (зараз це стало свого роду “нормою”, а тоді тільки починалося). З другого боку, національно-демократичні сили були аж надто молоді, розпорошені, легко піддавалися маніпуляціям і розколам. Стиль і методи керівних структур нових політичних партій
практично копіювали стиль і методів їхнього ідеологічного противника – їм більше ні в кого було вчитися. Отож і преса їхня відрізнялася лише ідеологією.
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Я стояв і стою на тому, що журналістика і ЗМІ мають бути відчуджені як від держави, так і від політичних партій (досить їм інформаційних бюлетенів). Тому підтримував приватизацію ЗМІ журналістськими колективами. З газетами та журналами переважно
так і сталося, а от телебачення та радіомовлення, а також видавництва й друкарні залишилися нероздержавленими.
Оскільки перший президент незалежної України Л. Кравчук
мав досвід компартійно-радянського структурування журналістики
і ЗМІ, йому, звичайно, і в голову не прийшло ініціювати створення
умов для закріплення свободи слова й вільного функціонування
журналістики і ЗМІ як “четвертої влади” в українському суспільстві.
Ну, а потім Л. Кучма випестував в Україні кланово-олігархічну
систему, яка підім’яла під себе журналістику і ЗМІ, яку навіть не
намагалися змінити на краще його наступники. Формально вільні,
журналістика і ЗМІ опинилися в руках олігархів, організованих злочинних груп і Кремля. Маючи фінансовий, ідеологічний, кадровий і
значною мірою адміністративний вплив на власників ЗМІ, Кучма
перетворив українську журналістику і ЗМІ на інструмент зросійщення українського суспільства і всіх гілок влади, якого Україна не
знала навіть за комуністичного режиму.
Маленькими острівцями в монополізованому Москвою інформаційному просторі України залишаються поодинокі ЗМІ, які не
роблять погоди в дезорієнтованому суспільстві. Журналістська освіта й наука, формально розширивши свої можливості, по суті перестала продукувати україноцентричні кадри кваліфікованих жур-
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налістів і науковців з журналістики та ЗМІ.
2. Ідеї заснування й розбудови незалежних ЗМІ в Україні
Не з чуток, не з вістороненого спостереження знаю, як нелегко
й накладно створювати в Україні незалежні періодичні видання,
видавництво й налагоджувати роботу друкарні. Упродовж п’яти років намагався це робити, уникаючи залежності від чиїхось неправедних мільйонів “зелених”...
Уже в Америці, у другій половині 90-х років продовжував думати над створенням такої незалежної системи журналістики і
ЗМІ, яка охопила б усі області, райони, міста й села України, а
також світове українство незалежно від країн проживання.
Бум інтернетного бізнесу підказав форму, за якої проект можна було реалізувати за допомогою невеликих інвестицій. Для старту онлайнового проекту потрібні були журналісти-ентузіасти з підприємницькою жилкою на місцях, але, на жаль, їх не виявилося.
Я повернувся до цього задуму на початку 2000-х під еґідою
Міжнародної асоціації громадян України. Був створений (у загальних рисах) проект, ухвалений Радою директорів МАГУ й було підраховано, скільки приблизно коштів треба для втілення його в
життя.
Так-от, для створення ефективної сучасної мережі ЗМІ, яка
спроможна була б покрити територію України, а також зв’язати її з
діаспорою та світом, потрібні інвестиції приблизно на два мільярди доларів. Можливо, колись ми, українці, колись на таке й спро-
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можемося.
Тим часом справді можна почати з порівняно невеликого, але
водночас і масштабного проекту з малим коштом, почавши із створення добре структурованої мережі інформаційно-аналітичних сайтів. Потім на основі цих сайтів з часом можна буде створювати
інтернетні радіо- й телеканали, які в дальшій перспективі зможуть
виокремитися з інтернету. Так само можуть народитися й друковані видання нового типу.
Докладніше опис цього проекту подаю у Додатку.
Щоб закласти основу для цього проекту, ось що нам треба
тепер:
(1) сформувати групу україноцентричних журналістів і блоґерів, які готові підключитися до цього проекту на волонтерських
засадах;
(2) створити базовий веб-сайт та мережу підсайтів і почати наповнюватии їх інформацією та популяризувати серед потенційних
читачів.
Що стосується системи сайтів, то реєстрацію та обслуговування їх ми візьмемо на себе.
Головне для нас зараз — згуртувати навколо себе групу, як
сказано вище, україноцентричних журналістів та блоґерів, які готові почати на волонтерських началах співпрацювати з нами як
редактори, автори статей та оглядів, репортери, відеоператори,
фотографи, адміністратори та ін.
Нам потрібні перелічені ентузіасти в Києві, в кожному облас-
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ному центрі, в кожному великому місті, в кожному райцентрі України, а також в усіх країнах компактного проживання українців за
межами України, в окремих регіонах цих країн, де є українські громади. Ясна річ, ми розраховуємо на співпрацю навіть з тими одинокими українцями, яких доля закинула в країни, де немає українських громад.
3 червня 2017 р.
Додаток:

Загальний опис проекту
“ЧЕТВЕРТА ВЛАДА”
Українізація інформаційного простору України, піднесення національної свідомості й громадянської відповідальності суспільства, відродження національних традицій та звичаїв і відтак українізація України будуть можливі за умови створення відповідної цим
завданням системи ЗМІ, яка могла б стати лідером формування
україноцентричної громадської думки і за короткий строк вирости
в потужну четверту владу.
З цією метою ми започатковуємо неприбутковий самоокупний
проект “Четверта влада”, який має стати свого роду вудочкою для
україноцентричних журналістів і блоґерів.
Проект складатиметься і трьох рівнів по вертикалі:
- Національний
- Реґіональний (області й мегаполіси)
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- Місцевий (райони, міста, містечка, села)
По горизонталі проект розгортатиметься за видами ЗМІ:
- Веб-сайти
- Телерадіо канали
- Газетно-журнальний напрямок
- Книжковий напрямок
- Рекламно-інформаційний напрямок
Основою мережі будуть сайти й підсайти “Четвертої влади”.
Разом з тим, з мережею можуть бути афілійовані на договірній основі й інші сайти, телерадіоканали, газети, журнали, видавництва,
інформаційно-рекламні агентства.
Політику проекту визначатиме Наглядова рада на основі рекомендацій Науково-аналітичного й навчального центру з подвійним підпорядкуванням — Наглядовій раді та Українському Університетові.
Практичне управління проектом як системою здійснюватиме
шеф-редактор, який очолюватиме Головну редакційну раду, до
якої входитимуть головні редактори за напрямками та головні редактори регіональних підсистем.
Управління реґіональних підсистем здійснюватиметься за таким же принципом. Головний редактор реґіональної мережі очолює Редакційну раду, до складу якої входять редактори за напрямками та редактори місцевих мереж.
Фінансування проекту. На початковому етапі Засновник/Видавець забезпечує стартове базове фінансування веб-сайтів та їх
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обслуговування.
В усьому іншому система буде самофінансуватися за рахунок
підтримки громадськості (фандрейзінґ) та доходів від реклами.
П’ятнадцять відсотків від доходів з нижчого рівня відраховуватимуться на фінансування управління й менеджменту всієї системи та її науково-аналітичного й навчального центру.
З метою забезпечення фінансової підтримки з боку громадськості будуть сформовані групи друзів “Четвертої влади”, а потім
буде створено фундацію “Четверта влада” для фахової організації
кампаній з фандрезинґу.
Засновник/Видавець не переслідує мету одержання комерційних прибутків від мережі, задовольняючись доходами лише від тих
послуг, які він надаватиме системі на платній основі після виходу
мережі на самоокупність.
Формально “Четверта влада” як мережа залишатиметься приватною до переходу на самоокупність, на підставі чого буде ухвалено рішення про повну юридичну автономізацію проекту як громадського/суспільного.
3 червня 2017 р.
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Навколо справи Ґеорґія Ґонґадзе
Олексій Подольський припускає, що Мирослава Ґонґадзе “утомилася” боротися за справедливість у справі вбивства її чоловіка
Ґеорґія. Я цього не розумію, але здогадуюся.
В. Теличенко як адвокат,
схоже, капітулювала досить давно; щиро кажучи, я від самого
початку був скептичний щодо її
ролі у справі убивства Ґ. Ґонґадзе. Ні, вона не була “Медведчуком біля Стуса”, але щось
там було не так: надто багато
вона робила лементу і мало
діла.
У ставленні до справи убивства Ґонґадзе найбільше бентежить мене позиція журналістського корусу України.

✍

336

✍

За надзвичайних обставин загинув колега, який відіграв ключову роль у відстоюванні свободи слова і прав журналістів, який
поклав життя у боротьбі з корупцією й організованою злочинністю…
Об’єднавшись і згуртувавшись, ставши реальною “четвертою
владою”, журналісти могли і повинні були збурити суспільство, поставити на вуха першу (виконавчу), другу (законодавчу) й третю
(судову), щоб убивство колеги було розслідуване належним чином, у строк і з відповідним результатом і щоб таке не повторилося.
Прикладом їм міг би бути досвід американських колег у справі
імпічменту Р. Ніксона. Не сталося. В українській журналістиці перемогла інша сутність – “друга найдавніша”.
Відтак була акція "Україна без Кучми", була Помаранчева революція і був Євромайдан з революцією Гідності, які перейшли в
нову якість – окупацію Криму й кровопролитну війну на Донбасі...
Яких могло б і не бути! Якби журналістика і ЗМІ були “четвертою
владою”, а не денаціоналізованими статистами.
...У справі Ґонґадзе мене також непокоїть підозріла роль окремих журналістів, які могли бути навіть співучасниками злочину.
Але ця тема навіть не обговорюється.
5 червня 2017 р.
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Олег Ляшко — творець
проукраїнської журналістики?
В інформаційному просторі появилася леґенда, яка говорить
буцімто Олег Ляшко творив проукраїнську журналістику… І де ж
вона, ця проукраїнська журналістика? “Комерційні вісті”? Цікаво
було б їх переглянути з погляду проукраїнськості. Російськомовна
й за радянської влади компартійна "Правда Украіни", яка проголосила себе незалежною після
розпаду СРСР, але від того не
стала проукраїнською, і назву
якої наш автор тепер соромливо подає українською?
...Пам'ятаю, як десь улітку
1990-го, хлопці з редакції газети “Четверта влада”, яку ми якраз готували до друку при Киї-
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вській організації СЖУ, привели до мене хлопчиська, що шукав
журналістського щастя в Києві. Він назвався Олегом Ляшком. Відвідувач був амбітний, але без знань і досвіду. Я порадив йому піти
спочатку набути знань...

Як тепер О. Ляшко пише, на факультет журналістики його не
взяли. І тоді він узявся брати журналістські узвишшя авантюрними
методами. Авантюризм у журналістиці переріс у радикалізм у політиці. Створивши персональну партію, яка дивним чином пов’язала ім'я Олега Ляшка з ім'ям... Івана Франка. Проукраїнська журналістика, як і проукраїнський радикалізм РПЛ – чистої води популізм, заправлений авантюризмом. У цьому вся печаль.
7 червня 2017 р.
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Безпорадність української
контр- і спецпропаганди
Український сегмент соціальних мереж розганяє публікацію
російської “Новой ґазєти” про те, як гостинно Україна зустрічає матір російського єфрейтора В. Аґеєва, який озброєний прибув в Україну з єдиною метою – вбивати українців і був полонений.
Здавалося б, що тут такого. Тим більше, що демонструють гуманність українських властей щодо захопленого в полон ворога. У
цьому якраз і проблема.
Очевидно, що українська розвідка й СБУ провели з полоненим
росіянином В. Агеєвим всі передбачені допити і відтак вирішується
питання, що і як з ним робити далі.
І ось тут мала б підійти черга українських пропагандистів,
контрпропагандистів і спецпропагандистів. Не російська “Новая
ґазєта” мала б правити бал, а українські військові журналістиспецпропагандисти мали б витиснути все, що тільки можна, і з самого полоненого, і з його матері, зробивши обох рупорами пропа-
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ганди, котрпропаганди і спецпропаганди.
Ця історія мала б звучати в українській інтерпретації для всієї
України, для всієї Росії, для всього світу. Цей Агеєв днями й ночами повинен був сидіти в телерадіостудіях та на передовій з гучномовцем і говорити, говорити й говорити про скоєний ним злочин,
про злочини, скоювані його співвітчизниками і його країною, і закликати їх припинити агресію. А мати – учителька англійської мови! – мала б більшість часу свого “гостювання у сина” те саме робити в студіях, які ведуть мовлення на англомовну, тобто світову,
аудиторію.
Нічого подібного не робиться. Ні в цьому випадку. Ні в інших. А
ще матір-сина годилося б вивезти до Києва для зустрічі з дипломатичним корпусом та прес-конференції для зарубіжних ЗМІ.
От вам безпорадність Генштабу ЗСУ, СБУ, МінСтеця (Юрій
Стець), а про цивільні незалежно-олігархічні ЗМІ годі й говорити.
Яка ганьба! Три роки втовкмачую їм це в голови, а вони і в вус
не дмуть. Тим часом ситуація на Донбасі та в Криму на користь
України не змінюється. Бої тривають, українські вояки гинуть, мирне населення залишається без домівок, Мінськ зайшов у глухий
кут, Захарченко з Донецька обіцяє Україні переформатування в
“Малоросію”, а світ споживає російську пропаганду — “іхтамнєт”.
Про Будапештський формат ніхто й не заїкається.
22 липня 2017 р.
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Майбутній світовий інформаційний
центр “русского міра” уже в Києві?
Український сегмент соціальних мереж радіє тому, що Медіаголдинґ (пардон, Холдінг) з Києва (sic!), почавши з африканської
Ніґерії, виходить на світові обшири. А от мене цей феномен насторожує, бо він несе у світ... “русскій мір”. Якщо цьому інтернетному
бізнесу справді вдасться підкорити світ, людство буде переконане
в тому, що пуп “русского міра” й самої Росії справді закопаний у
Києві.
В Московії так і думають. Тому зовсім не випадково компанію з
наполеонівськими планами не просто так розташували в серці України, та ще й демонстративно на чолі її посадили людину з таким
класичним прізвищем — Боборикін. Зверніть увагу на те, що, зокрема, цей Боборикін каже (цитую мовою оригіналу):
"Мы не просто вмешиваемся, мы полностью формируем контент. Это задача редакционного менеджера в Киеве, который
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есть у каждого проекта. А локальный главный редактор непосредственно работает в контакте с местной командой. Роль
главного редактора у нас, на самом деле, больше представительская”.
Це — проект, який невдовзі повністю замінить RT, але вже не
проявлятиметься як явище, пов’язане з РФ.
Недобре, що українці не навчилися критично читати російську
класичну літературу й вивчати історію Російської імперії.
І ще одно: Ніґерію вибрано неспроста. Ця країна за багатьма
критеріями дуже схожа на Московію своєю поведінкою у світовому
інформаційному просторі.
Чи не найбільшою мірою користувачі інтернету з Росії та Ніґерії проявилися в інтернетному шахрайстві. Є навіть жанр, який закріпився у нашій свідомості не меншою мірою, ніж поняття “російська мафія”, — “нігерійські листи”. Хто не знає, що це таке, запитайте в Ґуґла.
На переломі 20-го й 21-го століть мені довелося упродовж десяти років відстежувати й аналізувати інтернетне шахрайство для
закритого дослідження, і Ніґерія серед інших країн (Велика Британія, ПАР, Росія та ін.) займала перше місце (при найменшому
охопленні населення інтернетом!) і проявлялася практично всіма
формами шахрайства.
Російські інтернетні шахраї своїх форм не вигадували, але, за
моїми спостереженнями, брали уроки передусім у ніґерійців. Зокрема, це стосується тих же “ніґерійських листів”, але найбільше
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росіянам припало до душі обкрадання кредитних карток — вони
поставили це “на потік” і дрібні операції ніґерійців вивели на рівень
великих бізнесів.
Отже, не просто так “русскій мір” почав завойовувати світову
павутину з Ніґерії. Там — дуже живильний грунт для кремлівських
павуків.
23 липня 2017 р.
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Інформаційна складова
Піднесення національної свідомості й громадянської відповідальності українського суспільства, його згуртування, зміна соціального устрою й системи урядування, українізація, освіта й просвіта, розбудова успішної України неможливі без належного інформаційного забезпечення, у незахищеному інформаційному просторі, без інформаційного суверенітету України.
Захист інформаційного суверенітету — один із обов’язків держави, оскільки інформаційний суверенітет і інформаційна безпека
є одним із стратегічних факторів національної безпеки і оборони
будь-якої країни.
На превеликий жаль, від часу проголошення незалежності українська держава не мала добре продуманої й виваженої інформаційної політики. Незважаючи на те, що ухвалювалися якісь закони, утворювалися відповідні міністерства, відомства та агентства,
інформаційна сфера була й залишається либонь найслабшою ланкою як державного організму, так і суспільного життя.
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За роки незалежності Україна не змогла пристосувати до своїх
потреб і удосконалити систему ЗМІ, яку вона дістала у спадок після розпаду КПРС та СРСР. Не змогла вона створити й нову україноцентричну систему ЗМІ, яка працювала б для консолідації
суспільства і стала б рушійною силою державотворення й націєтворення.
Не забезпечивши інформаційний суверенітет, не встановивши
правил гри на інформаційному полі, Україна фактично піддалася
російській інформаційній експансії, дозволивши російським і проросійським олігархам приватизувати ЗМІ й відтак допустила монопольне панування кремлівської пропаганди в українському суспільстві.
Наслідком прорахунків передусім в інформаційній політиці стала окупація Росією Криму й війна на Донбасі. Як ми знаємо, кремлівський проект “Новоросія” був частиною російської інформаційної інтервенції, яку не тільки допустила на свою територію, але
якій значною мірою й сприяла держава.
Окупація Криму й війна на Донбасі так нічому й не навчила
українську державу. Жодних системних заходів для захисту інформаційного простору не зроблено, контрпропаганду й спецпропаганду для протидії російській інформаційній агресії не налагоджено.
Українська держава виявилася безпорадною в царині захисту
ініормаційного суверенітету й українізації інформаційного простору. Журналістська освіта втратила навіть ту україноцентричність,
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яку вона мала в минулому.
Внаслідок цього зусилля окремих приватних та громадських
ЗМІ не дають того ефекту, на який хотілося б розраховувати.
За умов, як вони склалися, українському суспільства варто самому подбати про наведення порядку в своєму інформаційному
просторі, об’єднавши свої зусилля з українською діаспорою, яка,
схоже, більшою мірою зацікавлена у розбудові успішної України,
ніж українське суспільство і українська держава.
10 жовтня 2017 р.
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Стати “четвертою владою”
Це справді жахливо, що побиття журналістів відбувається в
Україні, та ще й за президента, який є власником ЗМІ і який, як
пригадуєте, говорив “журналістові” Савикові Шустерові майже словами Вольтера, що за вашу свободу висловити свою думку він
готовий… Ну, ви напевно пам’ятаєте, чи не так?
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Разом з тим, хто, як не журналісти, мають знати й пам’ятати,
що ні перша (виконавча), ні друга (законодавча), ні третя (судова)
влади не зацікавлені в існуванні потужної “четвертої влади” —
влади громадської думки, яку репрезентують журналісти та ЗМІ.
Тому нічого дивного немає в тому, як поводить себе в Україні
перша влада по відношенню до журналістів та ЗМІ. Але це показує не силу першої влади, а слабкість влади четвертої, по суті її
неміч.
Ростислав Демчук зауважив, які міжнародні журналістські організації мають зреагувати на те, що коїться із журналістами та
ЗМІ в України. Звичайно, можна апелювати до цих організацій, ба
навіть до Папи Римського чи й до самого Бога.
Прикметно, що автор навіть не згадав ні Спілку журналістів, ні
Незалежну профспілку журналістів України. Та вони й самі на такі
випадки давно перестали реагувати, а НСЖУ, здається, займає і
провладну, і навіть проросійську позицію. То що з неї візьмеш?
Мені особливо прикро стосовно НСЖУ, оскільки свого часу я
доклав чимало зусиль до того, щоб перетворити компартійне об’єднання “підручних партії”, як називали колись СЖУ, на професійну організацію, покликану відстоювати свободу слова та ЗМІ.
Прикро тому, що я заплатив дуже високу ціну за те, щоб це
сталося, а воно не сталося, бо комуністам вдалося взяти реванш,
і НСЖУ не стала гідним представником “четвертої влади”.
Мені прикро за кожного журналіста і за весь журналістський
корпус України, які фахову честь і гідність проміняли на служіння
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олігархічним кланам та організованим злочинним угрупуванням, і
славу “другої найдавнішої”.
Часом, грішним ділом, думаєш: можливо, й добре, що їх
б’ють? Можливо, це потрібно для того, щоб вони прокинулися,
усвідомили себе, очистилися, стали україноцентричними й узялися українізувати національний інформаційний простір, формувати
україноцентричну мережу ЗМІ, а відтак і україноцентричну “четверту владу”.
Чую багато про необхідність деолігархізації та дерусифікації
журналістики і ЗМІ в Україні. Мої україноцентричні колеги-журналісти чомусь переконані, що цим має займатися держава.
Можливо. Але лише до певної міри. Якщо ви хочете справляти
вплив на владу, а отже — брати активну участь у націєтворчому
та державотворчому процесі, формувати громадську думку і бути
справжньою “четвертою владою”, ви мусите унезалежнитися від
держави, від політичних сил, від фінансових кіл і навіть від суспільства, національну свідомість і громадянську відповідальність
якого вам належить формувати.
Досвід створення громадського чи суспільного мовлення в Україні свідчить, що держава й олігархат намагаються контролювати
цей процес за межами законодавчої компетенції держави.
Це означає, що держава в Україні не сприятиме розвоєві україноцентричної мережі ЗМІ доти, поки не зміниттся суспільний устрій і система державного управління в Україні.
На жаль, без провідної ролі україноцентричних ЗМІ вони не
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можуть змінитися. ЗМІ мають стати фактом і фактором, рушійною
силою цих змін.
Отаке виникає протиріччя, яке нагадує нам закон діалектики
про єдність і боротьбу протиріч. Чи можемо ми розв’язати це протиріччя? Безумовно, можемо.
Я закликаю україноцентричних журналістів та україноцентричні ЗМІ (газети, телеканали, радіостанції, інформаційні веб-ресурси) об’єднатися в Українську Світову Інформаційну Мережу
(УСІМ) з метою створення потужної незалежної україноцентричної
системи ЗМІ для України.
Це — проект, ідея якого зародилася ще 1990 року в Київській
організації СЖУ і який залишився нереалізованим. Я двічі повертався др нього десять і п’ятнадцять років тому. Зараз є шанс почати втілювати його в життя.
Ми можемо реалізувати цей проект, наслідуючи приклад громадського радіомовлення в США (National Public Radio та Public
Radio International). Це — конгломерат переважно університетських та неприбуткових приватних студій, які фінансуються з пожертв громадськості та незначної допомоги з боку уряду.
24 жовтня 2017 р.
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Сергій Лещенко як явище
української журналістики і політики
Багато разів я вже звертав увагу на те, що наш найактивніший
борець з корупцією не туди б’є і марнує свої зусилля. Якщо це робиться заради того, щоб “стригти купони”, тоді все на місці — можна підмінювати політичну (чи
депутатську) діяльність журналістикою (здійснюючи суто журналістські розслідування) і викривати наслідки корупції замість того, щоб викорінювати її
причини.
Якби наш Сергій Лещенко справді серйозно переймався розбудовою незалежної України, він має достатньо таланту, знань і
досвіду, щоб самостійно (без підказок) зрозуміти, де “заритий собака”.
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Проблеми нинішньої України в тому, що вона ніяк не може виборсатися із свого совкового минулого, і все тому, що її псевдоеліта — кров і плоть компартійно-радянської номенклатури, зрощеної з криміналом, причому в кращих “чекістських” традиціях.
Двадцять років тому я почав писати про це.
З розпадом СРСР Україна не спромоглася побудувати силові
структури, які стояли б на сторожі законності і які виконували б
функції, властиві силовим структурам цивілізованих демократичних країн. Нещодавно я написав кілька матеріалів про необхідність декадебізації, до якої треба було вдатися, коли КДБ УРСР
перейменовували на СБУ. Так само годилося б учинити і з МВС.
Усі бачать, що перейменування міліції на поліцію й зміна одностроїв не змінили суті. НКВС продовжує жити в нутрі цього відомства. Отож воно також потребує декадебізації. Декадебізацї потребує все життя українського суспільства і української держави.
Це — ключ до ефективної боротьби з корупцією.
Це — шлях, яким пішли чехи і словаки на чолі з Ґавелом та
литовці на чолі з Адамкусом.
Припускаю, що пан Лещенко усвідомлює й розуміє ці фактори,
але якісь об‘єктивні, тобто непідконтрольні йому причини спонукають його діяти саме так, як він і чинить.
Є й суб‘єктивні фактори, і вони очевидні, які спонукають до
висновків, чому С. Лещенко увесь час збивається на манівці.
Головним є те, що він, позиціонуючи себе як українського журналіста й українського політика, не є особистістю україноцент-
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ричною. Давно стежачи за ним, я не бачу Україну ні в його душі,
ні в його творчості, ні в його політичній діяльності.
Так, я свідомий того, що Лещенко — ліберал, і відтак не
сподіваюся в його поглядах ні
консервативного, ні поміркованого, ні навіть соціально орієнтованого націоналізму. Але я
хотів би бачити в ньому та інших лібералах бодай йоту українського лібералізму.
Як часом бачимо прояви україноцентричності в комуністах (наприклад, покійний Борис Олійник) чи соціалістах (наприклад, Іван
Бокий). Так, у них своє бачення розвитку України, але Україна живе чи жила в їхніх душах.
Прикметно, що Рух Нових Сил, учасником яких є і наш герой,
зібрав під свої знамена саме таких лібералів і спирається на денаціоналізовані прошарки українського суспільства, які дивним чином проявляють себе, я сказав би, в опозиції до самих себе. Про
феномен цього явища я, зокрема, пишу в нотатках, присвячених
М. Саакашвілі.
За великим рахунком, молоді мислячі сили усіх можливих політичних орієнтацій в Україні мали б замислитися над тим, як піднести національну свідомість та громадянську відповідальність українського суспільства, як згуртувати його й підготувати тривке
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підґрунтя для зміни соціального устрою та системи урядування.
Це — те, про що завжди мріяли й намагалися щось зробити
для цього в українській діаспорі. Виходить так, що й тепер в діаспорі цим переймаються більше, ніж в Україні.

Пан Лещенко і його колеги — часті візитери у Сполучених
Штатах. Вони тут піаряться на різних рівнях і в різних колах. Але
вперто, як і Геннадій Балашов, уникають контактів з українською
громадою. Чому? Відповідь, думаю, очевидна. Нічого особистого
— тільки констатація очевидних фактів.

Коли три роки тому Сергій Лещенко переходив із журналістики
в політику, я писав про те, що він прагне посісти місце серед тих,
світ котрих руйнує своїм нещадним пером (парафраз за виступом
Віктора Гюґо на похороні Оноре де Бальзака). На відміну від Ба-
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льзака, Лещенко досяг більших успіхів: він таки посів місце в омріяному світі й цілком комфортно в ньому почувається. А от затишку він там не знаходить. Тому й продовжує жити ілюзіями.
26 жовтня 2017 р.
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Про ідею заснування українського
літературного журналу
Як ми знаємо, з українського інформаційно-культурного простору практично зник цілий сеґмент періодики, знаний як “товсті” літературно-художні й громадсько-публіцистичні журнали. Вікіпедія
подає сумний перелік зниклих видань і констатує тривожне становище видань, які продовжують своє існування.
Декілька років тому з листування із своїм давнім другом Владиславом Бойком (Василем Шукайлом) я довідався про те, як помирав журнал “Вітчизна”. Я запропонував тоді взяти журнал “на
буксир”, але редакція журналу відмовилася від пропозиції. Відтак
журнал відійшов у небуття водночас із смертю мого друга та свого
відповідального секретаря — заступника головного редактора.
Нещодавно до мене звернувся один із моїх фейсбучних друзів
із запитанням щодо літературних періодичних видань діаспори.
Відповідаючи йому, я піймав себе на думці, що літературно-худо-
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жні видання українського зарубіжжя позникали ще раніше. Лише
журнал “Сучасність” протримався довше, перебравшись на терени України, і доля його також вельми сумна.
У перші роки свого життя в США я пробував започаткувати видання тонкого часопису загальнокультурного характеру “Українська місія”, перше число якого було видруковано невеликим накладом. Захоплення інтернетом перекрило реалізаіцію проекту.
Тимчасом у діаспорі народилися пару пристойних тонких часописів, і я не бачу відтак сенсу плодити ще один журнал такого ж
типу. Згаданий вище лист спонукав мене покопатися в Ґуглі, Вікіпедії та інших джерелах, проаналізувати наші потреби й можливості. Зрештою, я дійшов думки про те, що нам напевно треба
створити товстий літературно-художній та публіцистичний журнал
для світового українства.
Цей журнал має виходити як у традиційному паперовому форматі, так і бути доступним у світовій павутині у форматі .pdf на відповідному підрозділі нашого сайту, а з часом і на окремому сайті.
Публікувати будемо: поезію, прозу, драматургію, публіцистику,
літературну й мистецьку критику, сатиру і гумор, твори для дітей,
бібліографію, новини та огляди тощо.
Я перебрав багато варіантів назви журналу і дійшов висновку,
що хай він буде називатися просто — “Україна”.
Думаю, що ми можемо почати з україномовного видання. З часом можна буде додати англомовну версію у форматі “Ukrainian
Literature Digest”, а потім — і іншими мовами, на які буде виникати
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попит.
Оскільки останнє збігається із задумом “Бібліотеки Українського Університету”, очевидно, журнал може стати спільним проектом корпорації Ukraïna, Inc та Українського Університету.
На даний момент ми не маємо вільних коштів, які можна було
б інвестувати в цей проект. Тому пропонується такий варіант: видавничі клопоти й витрати, а також витрати на інтернет візьме на
себе корпорація Ukraïna, Inc.
А от збір і підготовку до друку рукописів добре було б узяти на
себе волонтерам-ентузіастам — по одному на кожен вид чи жанр
(поезія, проза, драматургія, публіцистика, літературна й мистецька
критика, сатира і гумор, твори для дітей, бібліографія, новини та
огляди тощо).
Я пишу ці нотатки, щоб прощупати ґрунт щодо зацікавленості
громадськості в цьому проекті, а також з огляду на те, що відгукнуться ентузіасти, які візьмуть на себе формування портфелю
журналу за тематичними розділами, означеними вище. Якщо все
складатиметься благополучно, ми випустимо перше число в міру
готовності, потім двічі на рік, раз на квартал і зрештою вийдемо на
щомісячну періодичність.
Пропоную на розгляд та обговорення також формат паперового варіанту (останній визначить і формат .pdf). Перший - стандартний для сучасних журнальних видань на розмір (215.9 х 279.4
мм), а другий — книжковий формат (139.7 х 215.9).
Я більше схиляюся до першого варіанту, який нагадує мені од-
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не з найпопулярніших видань журнального типу радянського часу
— “Роман-газету”, а також є зручним форматом для макетування.
Я не бачу великої потреби в красивому оформленні (на мою думку, воно має бути строгим і вишуканим за рахунок гри шрифтів).
29 жовтня 2017 р.
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“Russia Today” в США та
її проблеми
Дмітрій Гордон пише: “Президент РФ Владимир Путин
на пресс-конференции во Вьетнаме 11 ноября заявил об
“атаке на российские СМИ" в
США. Об этом сообщает
пресс-служба Кремля.
"Атака на наши СМИ в
США – это атака на свободу
слова, без всякого сомнения.
Мы разочарованы, как в таких
случаях говорят. Ответ мы
обязательно должны будем
какой-то сформулировать, и он будет зеркальным. СМИ дают
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информацию, трактуют ее и высказывают свою точку зрения.
Можно с ними поспорить, но не путем закрытия или создания
условий, невозможных к осуществлению прямой профессиональной деятельности, а путем представления своей точки зрения, доведения своей информации до аудитории. Нет, пошли по
пути фактического закрытия. Ответ будет адекватным,
зеркальным”, – сказал Путин.
Минюст США обязал телеканал RT зарегистрироваться в
реестре иностранных агентов. 9 ноября главред телеканала
Маргарита Симоньян заявила, что Russia Today “подчинится”
требованию министерства юстиции США.
Как отмечало Yahoo News, регистрация в качестве иностранного агента не означает
прекращение вещания RT в
США. Изменяется схема подачи финансовых отчетов
филиала, а произведенные им
программы должны быть маркированы как пропаганда иностранного правительства.
1 октября Симоньян говорила, что из-за давления властей телеканал Russia Today
может прекратить вещание в
США.
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Спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что ведомство планирует принять ответные
меры в отношении американских СМИ, работающих в России,
если в США будут продолжать давление на российский телеканал Russia Today.
РБК со ссылкой на источник в Совете Федерации писало,
что на территории России может быть ограничена деятельность CNN, “Голоса Америки” и “Радио Свобода”.

З цього випливає, що і Путін, і Гордон плутають божий дар з
яєшнею. Почнімо з кінця і з запитань. Чи CNN, “Голос Америки” й
“Радіо Свобода” зареєстровані й функціонують в Росії як російські
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компанії? Здається, ні. Я пробував виґуґлити бодай якусь інфу у
пошуках відповіді на це запитання, але не знайшов. Акредитовані
представництва “нє в счьот”.
Крім того, майте на увазі, що CNN є приватним каналом телебачення. “Голос Америки” ж є державним каналом США, але він,
здається, не має статусу окремого каналу в Росії — його транслюють місцеві канали, і то з власного інтересу.
RT (Russia Today) ж зареєстрована в США як американська
компанія (не як представництво) і здійснює мовлення не через
американські канали, а через свій власний.
Свого часу я писав, що під час переходу з аналогового мовлення на цифрове, у американських компаній був технологічний
збій. Через це перехід спочатку було відкладено (здається, на півроку), а потім він здійснювався повільно і з труднощами.
Тому якийсь час RT був єдиним каналом, який домінував у
просторі цифрового телебачення: Росія постаралася своєчасно
забезпечити його найновішими технологіями.
Мовлення на RT здійснюється дуже хитро. Якщо не звертати
увагу на зелену марку з абревіатурою, то ви ніколи не довідаєтеся, що це не американський канал. Таке враження, що це —
питомий американський канал, який пропагує ідеї, опінії й “новини” за участю осіб з російськими мордами й прізвищами.
CNN, “Голос Америки” й “Радіо Свобода” ніколи не завуальовують себе. Вони безперестанку нагадують, хто вони є, в процесі
мовлення. І в цьому є принципова відмінність між американцями й
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росіянами.
Що непокоїть американців з RT, так це використання недозволених методів ведення пропаганди, “подлічанія” в ефірі тощо.
Росіяни роблять це настільки відверто й похабно, що воно переходить усякі межі.
Забороняти, звичайно, RT ніхто не буде. Конституція США
взагалі забороняє втручання в свободу слова та будь-яке регулювання діяльності ЗМІ.
А от відверте лобіювання інтересів іншої країни, до чого, власне, й придираються власті США, звичайно, має відповідати тим
вимогам, які встановлює відповідне законодавство країни.
І нічого в цьому надзвичайного немає. Американці не менше
вимогливо ставляться до діяльності й своїх юридичних та приватних осіб, які переступають межі дозволеного.
12 листопада 2017 р.
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Журналістсько-блоґерський
експеримент
Мої нотатки про безвідповідальність деяких ЗМІ в Україні у наданні можливостей для висловлювання антиукраїнських та українобіжних поглядів підказали мені ідею своєрідного журналістикознавчого експерименту. Усі інформаційні ресурси, сайти засобів
масової інформації в Україні декларують щось подібне до того, з
чого я зробив копію на сайті ліга.net:
“Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства “ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и
комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя”.
Як дипломований журналіст (автор тисяч і тисяч журналістсь-
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ких публікацій), як науковець (автор сотень наукових досліджень) і
як громадський діяч з активною україноцентричною позицією, я
вирішив виклопотати собі блоґомісце на провідних інформаційних
ресурсах України.
З фахового погляду, жоден ресурс не має формальних підстав
мені відмовити. Формально мені не можна відмовити й за мовною
ознакою, хоч я й пропонуватиму свої блоґи українською, англійською чи якоюсь іншою мовою.
Відмовити мені можна лише на одній-єдиній підставі — ідеолоґічній, попередньо ознайомившись із моєю позицією (Ґуґл у поміч). Отож я починаю розсилати електронні листи з клопотанням/
пропозицією власникам і керівникам ресурсів. Відтак подивимося,
яка буде реакція. За позитивного розв’язання питання, ви почнете
читати мої публікації на відповідному інформаційному ресурсі. За
неґативного висліду, одержані відмови я оприлюднюватиму для
широкого обговорення на доступних мені ресурсах.
Знаю, що в багатьох випадках мій лист із клопотанням/пропозицією буде просто проіґнорований. Це буде розглядатися як відповідь неґативного змісту. Більше того, це буде також розцінюватися як прояв непрофесіоналізму. Бо як ще можна розцінити іґнорування офіційного листа колеґи (див. українське законодавство про роботу з листами). Я з повагою і розумінням поставлюся до
обґрунтованої, умотивованої відмови, ніж до відвертого фахового
хамства.
Запрошую моїх колеґ-журналістів та блоґерів приєднатися до
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цього експерименту. По-перше, буду вдячний вам, якщо перешлете мій лист “Про відкриття персонального блоґу на Вашому ресурсі” (див. нижче) за призначенням, підтримавши його своїми рекомендаціями. По-друге, ваш досвід співпраці з інформаційними ресурсами як позаштатних кореспондентів та блоґерів буде цікавий
при обговоренні цієї проблеми.
ДОДАТОК:
Про відкриття персонального блоґу на Вашому ресурсі
Шановні колеги!
Прошу надати мені можливість вести персональний блоґ на
Вашому ресурсі.
Це буде україноцентричний блоґ, який я хочу присвятити висвітленню проблематики, пов’язаної з моїм баченням піднесення
національної свідомості й громадянської відповідальності українського суспільства, а відтак і розбудови незалежної та успішної України. У разі необхідності готовий надати орієнтовну тематику майбутніх блоґів.
Коротко про себе. Я журналіст за базовою освітою з досвідом
роботи в українській періодичній пресі, а також журналістикознавець, який тривалий час викладав базові фахові дисципліни на
факультеті журналістики Київського університету імені Т. Шевченка
і займався науково-дослідною та науково-організаційною діяльністю.
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Маю причетність до державотворчого процесу в Україні. Очолювана мною робоча група підготувала проект першого закону України про пресу та інші ЗМІ, який було ухвалено 1990 року. Я був
також причетний до випрацювання третього варіанту проекту Конституції України (1993).
Останні двадцять два роки я живу й працюю в США. Співзасновник Міжнародної асоціації громадян України. Засновник компанії “Україна, Інк” (від 1996 р.; www.ukrainainc.com). Співзасновник і президент некомерційної установи “Український Університет” (2015 р.; www.ukrainianuniversity.org).
Як науковець і як публіцист, зосереджуюся на осмисленні системних змін в Україні, стану українського суспільства, українського інформаційного простору й інформаційного суверенітету України, національної ідеології та ін.
Певен, що мій блоґ буде цікавим і корисним для користувачів
Вашого ресурсу.
11 грудня 2017 р.
P.S. Як і варто було сподіватися, за результатами цього експерименту мені не вдалося замати блоґ на жодному з ресурсів, до
яких я звертався.
Моя колишня студентка, яка, був час, цікавилася в мене, чому
я не пишу для редагованої нею газети, моє бажання замати блоґ
на сайті редагованої нею газети проіґнорувала.
Співробітники кількох ресурсів викручувалися, як в’юн на сковорідці, вигадуючи причини різного характеру, щоб уникнути пря-
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мої відповіді — “так” або “ні”, не обов’язково переконливо арґументованої.
Один із найвідоміших в інформаційному просторі України ресурсів з багатим набором блоґів, повідомив мені, що вони розглянуть моє клопотання після того, як я опублікую на їхньому сайті кілька “колонок”. Я запропонував їм пару текстів, які були забраковані якоюсь молодою особою як такі, що “не відповідають вимогам жанру”. На моє прохання пояснити мені, який жанр вона має
на увазі і якими є критерії визначення того жанру, вона припинила
спілкування зі мною.
Я свідомо не називаю ресурси. Очевидно, що брак інтересу з
боку їхніх власників чи представників власників свідчить про те,
що місце для блоґів на українських ресурсах знаходиться тільки
для своїх.
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Інформація vs дезінформація
Заголовок “Тотальне стеження в Україні”, а за ним і підзаголовок “Хто потрапить у поле зору спецслужб” привертають увагу читача. Я купився на це нагнітання теми стеження за громадянами…
Відкривши відповідне посилання, я зрозумів, що заголовок і підзаголовок банально не відповідають змістові тексту. Ні стеження, ні
спецслужби у тексті навіть не згадано. Йдеться про домовленості
між приватними операторами мобільного зв’язку і профільним міністерством уряду про відстежування загальних статистичних даних, необхідних для планування, налагодження управління й
ефективного функціонування цілих галузей економіки України. У
тексті навіть наголошено на тому, що ця інформація не має за мету збір даних про конкретних осіб. Авторові невтямки, скільки має
бути задіяно людей і технолоґій для того, щоб відстежувати десятки мільйонів мобільних ґаджетів, сотні мільйонів чи й мільярди випадків їх використання з метою тотального стеження за користувачами, яку гіпотетично можуть переслідувати спецслужби.
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Навіть за тієї несумлінної роботи з реалізації їхніх конституційних повноважень, спецслужбам України навіть теоретично не по
силі бодай дещиця з того, що примарилося авторові. Такого роду
дезінформація, на жаль, робить надзвичайно шкідливу справу не
тільки і не стільки для держави (яка часом може вдаватися до неприйнятних у цивілізованому світі кроків щодо своїх же громадян),
скільки для українського суспільства. Чому? Та тому, що у такий
спосіб нагнітається істерія як недовіри громадян (членів суспільства) до державних структур, які не мають нічого до діла із спецслужбами, так і членів суспільства один до одного. Культивування
багатовекторних підозр спричинює манію переслідування, призводить до психічних розладів у членів спільноти, а головне — унеможливлює їхні устремління до консолідації сил, до об’єднання
суспільства для розв‘язання своїх завдань, серед яких одним із
найважливіших є побудова успішної і справедливої держави.
...Треба віддати належне тому, хто зробив це “вкидання”: нікчемна по суті замітка, безумовно, робить своє чорне діло. Конкретний її автор напевно пишається своїм “журналістським” успіхом,
можливо, навіть і не усвідомлюючи свою ганебну роль ляльки у
чиїхось явно ворожих щодо України руках. Ось чому нам треба
звернути особливу увагу на підготовку національно свідомих, україноцентричних і висококваліфікованих журналістів і серйозно
зайнятися створенням незалежної україноцентричної системи засобів масової інформації.
28 грудня 2017 р.
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УСІМ як можливість творчої й
кар’єрної самореалізації
Поширена в мережах звістка про Українську Світову Інформаційну Мережу (УСІМ) спонукала мене виокремити тему можливості фахової реалізації й кар’єрного зростання україноцентричних
журналістів, блоґерів, медіа менеджерів в Україні та діаспорі.
Справа в тому, що, як і раніше в таких випадках, я почав одержувати запити й пропозиції щодо роботи в Мережі за наймом, та
ще й із можливістю... еміґрації. І надходять вони від цілком серйозних людей.
Хто уважно читає мої публікації, той напевно розуміє, що я не
є прибічником масової еміґрації українців з України. Навпаки —
від часу заснування Міжнародної Асоціації Громадян України
(1997 р.) я був зосереджений на ідеї повернення українців на свою
“землю обітовану” та розбудови успішної самостійної України.
Діло, яким я займаюся, і цей проект Української Світової Ін-
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формаційної Мережі, звичайно, не виключає створення можливостей для необмежених поїздок українців по світу, зокрема й для
тривалої роботи за межами України.
Напевно з часом будуть і в УСІМ потреби, і змога для того,
щоб наймати для роботи в США чи іншій країні світу фахівців з України, оскільки саме їхні знання й досвід будуть необхідні для виконання завдань, які на той час стоятимуть перед Мережею.
Ми щойно починаємо, і ні змоги, ні потреби для цього у нас
зараз немає.
Нарешті, я хотів би наголосити на тому, що сама ідея і задум її
втілення в життя не зводиться до того, щоб створити максимально
можливу кількість робочих місць і, отже, платити людям зарплату.
Йдеться передусім про можливості для самореалізації українців, у нашому випадку — журналістів, блоґерів, медіа менеджерів, допомогти їм зробити самих себе, а отже — й заробити.
Кожен учасник Мережі, ясна річ, у перспективі може стати роботодавцем, який відкриє робочі місця для тих, хто хоче бути просто виконавцем завдань, які доручає йому чи їй менеджер.
Як нам уявляється реалізація творчих і кар’єрних можливостей тих, хто хоче стати учасником УСІМ?
Підстави для членства, напрями й умови співпраці, права і
обов’язки сторін у загальних рисах окреслені в проекті пропонованої угоди.
Це — документ, який ще буде удосконалюватися, поглиблюва-
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тися, деталізуватися, але він уже дає загальне уявлення про те,
що і як ми будемо робити для створення, становлення й розвитку
нашої Мережі як станового хребта української системи ЗМІ.
Першочерговим завданням, яке ми ставимо перед собою, є
залучення до участі в УСІМ україноцентричних ЗМІ та блоґерів, в
Україні та діаспорі сущих, об’єднуючи їх навколо нашої спільної
мети і наших спільних завдань: створення потужної україноцентричної системи ЗМІ в Україні, яка відіграє ключову роль в українізації інформаційного простору України, стане вирішальним чинником піднесення національної свідомості та громадянської відповідальності суспільства й підготує Україну й українське суспільство
до системних змін.
Ми свідомі того, що в силу різних і об’єктивних, і суб’єктивних
причин одного лише такого об’єднання буде недостатньо: надто
мало в Україні й діаспорі україноцентричних ЗМІ й блоґів, навіть
об’єднаних зусиль яких буде достатньо для подолання викликів,
розв’язання завдань і досягнення мети.
Другий напрямок, який УСІМ активно розвиватиме, — це створення і підтримка нових ЗМІ і блоґів, які будуть самостійними суб’єктами Мережі, хоч і використовуватимуть наше лоґо та інші атрибути.
Щоб зберегти єдність ідейно-тематичного спрямування і спорідненість функціональних форм Мережі, ми вибрали франчай-
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зинґ як основу розбудови Мережі.
Це означає, що ми надаватимемо учасникам Мережі допомогу
в реєстрацію домена, в налагодженні роботи та в обслуговуванні
веб-сайту, консультаційно-методичну допомогу, підтримку інформаційними та аналітичними матеріалами, сприятимемо фаховому
журналістському та редакторському навчанню або підвищенню
кваліфікації та ін.
Членство в Мережі — перша сходинка до опанування іншими
вершинами. Якщо вас цікавить участь у нашому проекті, приєднуйтеся із своїм сайтом чи блогом або зголошуйтеся на створення
свого інформаційно-аналітичного ресурсу — сайту чи блоґу.
З часом, завершивши перший організаційний етап, ми структуруємося і, очевидно, визначимося з координацією нашої діяльності на національних, регіональних і обласних рівнях.
Сподіваюся, на той час визначаться й ті журналісти та блоґери, які зможуть узяти на себе функції координаторів, щоб проявитися ще і як медіа менеджери.
Зараз дуже важливо, щоб наші завтрашні партнери й учасники
Мережі зрозуміли найважливіше: пріоритетним для нас є створення україноцентричної системи ЗМІ для України й світового українства. Реалізація творчого потенціалу й задоволення амбіцій
кожного має бути підпорядковане цій меті, а не навпаки.
18 січня 2018 р.
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Ризики ситуативної, формальної
українізації ЗМІ
Ось вам — результат, якого можна досягти заходами ситуативної, формальної (на мовному рівні) українізації ЗМІ. Ви відкриваєте сайт Ґордона, і вам впадає в око україномовний текст інтерв’ю знаної української журналістки із знаним ізраїльським, тобто
неукраїнським бізнесменом Корогодським. “Думаю основна діюча
особа Майдану Фірташ, мільйон-другий доклав Коломойський, банальна зміна еліт, але, на жаль, на крові…” — читаєте ви.
“Круто!” — вигукуєте ви, радіючи несподіваній українізації сайту Ґордона, раніше російськомовного і більшою мірою проросійського чи принаймні українобіжного, хоч власник і наголошує на україноцентричності, ресурсу.
Зрештою, чому на таке й не сподіватися? Адже Дмітрій Ґордон
— український журналіст, який вільно володіє українською мовою.
Хоч і не є насправді україноцентричним. Скорше він належить до
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тієї частини “інтелектуальної еліти” України, яка формує ідеологічну базу й культивує живучість і відтворення такого величезного
сегменту українського суспільства, як “какаяразніца”.
Тому не дивуйтеся, коли відкривши відео для перегляду, ви
почуєте, ну, не зовсім “чістєйшій”, але все одно “вєлікій і могучій”...
Втім, уявіть собі,
що й відеозапис ви чуєте сподіваною мовою:
журналістка говорить
чудовою українською, а
гість її говорить чудовим івритом, який з волі вправного тлумача виливається на вас
чудовою українською...
Треба буде — Ґордон вам і це забезпечить. Питання тільки в
тому, чи українізується Ґордон як ЗМІ за своєю суттю.
Прийнявши україномовну форму інформаційного товару за
цілком фахову, спробуймо розібратися в ідейно-тематичному
спрямуванні, у змісті, у смисловому навантаженні, у суті запропонованого нам продукту.
Я міг би зробити для вас найдокладніший журналістикознавчий аналіз цього твору й переконати вас у його нікчемності в контексті інтересів українського суспільства. На жаль, це забере багато часу й місця. Воно цього не варте.
Одна прибічниця ситуативної українізації справедливо звернула увагу на, либонь, найсуттєвіший нюанс цього інтерв’ю — на йо-
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го, можна сказати, родзинку.
Цією родзинкою є намір гостя студії відмовитися від ізраїльського громадянства, прийняти (чи повернути?) українське громадянство, щоб зайнятися бізнесом, а потім і політикою в Україні.
Політична мета нашого героя — вибитися в мери Києва (sic!) і “змінити його” (Київ, звісно).
Тут би журналістці й присікатися до гостя із запитаннями:
змінити на чию користь? Чи має
намір відновити в Києві маґдебургське право? Як він має намір українізувати Київ? Що він
знає про традиції і звичаї
українського народу? Ну, й таке
інше. Нічого навіть подібного у розмові не трапилося. Україна й українські справи зведено до картярських зацікавлень колишнього
президента та окремих політиків...
Чи треба бути Айнштайном, щоб допетрати, що до Ґордона
навідався не україноцентричний ізраїльтянин, а екстравагантно
вбраний шулер?
Україноцентричний, національно свідомий і громадянськи відповідальний журналіст припер би картяра до стінки, показав би
нутро зайди своїм співвітчизникам... Цього не сталося...
Нагадаю: текст інтерв’ю оприлюднено українською мовою.
26 січня 2018 р.
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Феномен Євґєнія Кісєльова в
контексті українських медійних реалій
Послухавши інтерв‘ю Євґенія Кісєльова “Русскому ТВ в Канадє”, я хочу звернути увагу на деякі нюанси, що стосуються українського інформаційного простору і функціонування в ньому системи
ЗМІ.

Перше. Є. Кісєльов підтвердив мої побоювання щодо ризиків
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допуску (як через запрошення, так і політичний прихисток) російських журналістів на український медійний ринок, особливо на головні чи ключові ролі, оскільки і об’єктивно, і суб’єктивно навіть на
підсвідомому рівні вони приносять в українське суспільство небажаний вплив російської інформаційної культури.
Так-от, Кісєльов тут прямо каже, що він знайшов в Україні значну частину своєї давньої і звичної аудиторії, яка напевно стала
для нього благодатним грунтом для сіяння, вирощування і, отже,
примножування впливу російської культури в українському суспільстві і на українське суспільство.
Досвід самого Кісєльова, а також Шустера та йому подібних,
засвідчує, що такі гастарбайтери й політіміґранти спричинюють небажані ризики для українського націєтворення й державотворення, тобто не приносять жодної користі для згуртування українського суспільства, піднесення його національної свідомості й громадянської відповідальності. Навпаки, вони тільки підточують здобутки самостійної України.
Друге. На запитання про інформаційну війну Росії проти України Є. Кісєльов відповів, що кремлівська пропаганда в основному
спрямована на внутрішні потреби і що її вплив на українське суспільство був і залишається незначним, в чому він, мовляв, переконався, коли почав працювати в Україні.
Симптоматично, що він послався на статистику охоплення інформаційного простору України власне російськими телеканалами, наголосивши на тому, що їхню ретрансляцію зрештою взагалі
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було припинено.
При цьому Є. Кісєльов навіть не згадав про те, що в Україні
працює потужна мережа телеканалів, власниками яких є російські
та проросійські олігархи, і заборона власне московських каналів
фактично не змінила ситуацію на українському медійному ринку
на користь України.
Це, до речі, засвідчує
також, що Кісєльов не усвідомлює своєї русифікаторської ролі в українському
інформаційному просторі,
незважаючи на його антипутінську позицію. Зрештою, він навіть не зважив
за необхідне вивчити українську мову, що є проявом традиційної
для росіян неповаги до України. В інтерв’ю він зізнається, що знайшов в Україні “прівичную аудіторію”.
Третє. Є. Кісєльов висловлює, безумовно, цікаві й справедливі
думки про деструктивну пропагандистську роль телеканалу “Russia Today” у світовому інформаційному просторі, і в цьому контексті зауважує, що Україна не має такого потужного засобу протидії
російській пропаганді.
Як тямущий аналітик, Кісєльов добре розуміє виклики, які постали перед Україною у зв‘язку з російсько-українською війною
(він не боїться навіть називати цю війну війною), як і важливість
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протидії

України

московській пропаганді.
У цьому зв’язку напрошується висновок (цю думку я неодноразово висловлював і раніше) про те,
що Україна, даючи політичний притулок Є. Кісєльову, мала б використати його непересічний талант, багатющий пропагандистський досвід і
його широку популярність на російському медійному просторі для
організації й налагодження роботи потужного контрпропагандистського і спецпропагандистського каналу, який був би спрямований
на окуповані частини території України, та, власне, й на саму Росію, тобто на ту “прівичную аудіторію”, за якою він скучає в Україні.
Певен, це був чи не найбільший прокол МінСтеця, який не додумався належним чином використати такий потужний ресурс. Ніколи не пізно повернутися до такого проекту і примусити російського політичного біженця відпрацьовувати свій притулок і максимально реалізуватися на звичному для нього інформаційному полі
на благо не тільки України, але й майбутної демократичної Росії
(якщо така можлива).
Зрештою, у такий спосіб було б знівельовано той неґативний
вплив, що його Є. Кісєльов свідомо чи несвідомо справляв і справляє на українське суспільство своєю участю в проектах на вираз-
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но проросійських каналах.
Останнє, що не має прямого відношення до теми моїх нотаток. Помітне місце в інтерв’ю російсько-канадському телеканалу
займає обговорення трирічної викладацької роботи Є. Кісєльова в
КДБ (на штатній посаді).

Цілком можливо, що і в Афганістані він працював не тільки в
ролі тлумача. Оскільки колишніх кадебістів не буває, не можна виключати, що і в Україні пан Кісєльов може працювати якще не резидентом ФСБ, то принаймні агентом впливу. Сподіваюся, СБУ
відстежує його можливу нелеґальну діяльність. Але й українське
суспільство мало б ставитися до нього з великою насторогою. Іде
ж війна...
27 січня 2018 р.
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Перспективи суспільного
мовлення в Україні
Шановні колеги! Я розумію й до певної міри поділяю вашу
стурбованість перебігом формування так званого Суспільного телерадіомовлення, ставлення до цього владних структур і т. ін. Мушу вас розчарувати: ваші сподівання на те, що держава створить
вам омріяне вами Суспільне телерадіомовлення, марні. В умовах
залишків авторитарно-тоталітарного устрою й адміністративно-командної системи урядування це просто неможливо. Навіть якби за
це взялися найпорядніші і найчесніші фахівці та урядовці.
Коли перша українська делегація приїздила до США знайомитися з досвідом публічного (тобто суспільного) телерадіомовлення
й відвідувала PBS (Public Broadcast System — Систему Публічного
[Теле]мовлення) та NPR (National Public Radio —Національне Публічне Радіо), члени делегації так і не зрозуміли суть цих сеґментів
американських ЗМІ. Такий висновок я зробив за тими публікація-
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ми, що появилися внаслідок того візиту. Тоді ж я порадив учасникам проекту Суспільного мовлення ознайомитися бодай із тією інформацією про публічне телерадіомовлення США, яку можна знайти в Вікіпедії. Не певен, що бодай одна особа туди заглядала.
На жаль, до мене також ніхто не звернувся із жодним запитанням щодо того, як функціонує система публічного мовлення в
США, як вона фінансується й управляється, а також яку роль у її
функціонуванні відіграє держава.
Суспільне телерадіомовлення в Україні, наскільки я розумію,
створюється на основі уявлень конкретних осіб (не буду називати
їхні імена), які володіють обмеженим запасом знань, мають досвід
роботи в державних ЗМІ і які просто не уявляють собі Суспільне
мовлення поза його залежністю від владних структур.
Досвід же США засвідчує, що держава гарантує лише умови
для вільного формування й функціонування публічного телерадіомовлення, може надавати часткову фінансову підтримку (наприклад, у формі звільнення від податків або незначних субсидій) і не
більше. Суспільне мовлення на те і суспільне, що воно формується й фінансується членами громадянського суспільства — за рахунок спонсорських внесків і пожертв від юридичних і фізичних
осіб. Прикметним є те, що публічне (суспільне) мовлення як некомерційний інститут не має права навіть розраховувати на доходи
від реклами.
Американські системи PBS та NPR двічі на рік проводять спеціальні кампанії для збору коштів на свою діяльність, і різні орґа-
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нізації та приватні особи охоче підтримують їх. Раду публічного
(суспільного) телерадіомовлення складають представники найбільших чи найактивніших спонсорів, провідні журналісти та інші
відомі громадські діячі. Публічне (суспільне) мовлення тримається
на високому професіоналізмі журналістів, які не сподіваються на
надвисокі зарплати й гонорари. Розміри зарплати визначають їм
за якісними показниками ефективності їхньої роботи.
Я не певен, що в Україні можна створити справжнє Суспільне
телерадіомовлення до зміни суспільного устрою й способу урядування. Не тільки тому, що держава в особі владних структур не зацікавлена в такому мовленні. Вагоміша перешкода — низький рівень національної свідомості й громадянської відповідальності
українського суспільства, а також його фінансова неспроможність.
З цих причин суспільство навряд чи стане надійним суспільним і
матеріальним ґарантом ефективного функціонування Суспільного
телерадіомовлення.
Сказане зовсім не означає, що не варто займатися цим проектом. Роботу треба продовжувати, але з іншим підходом і з іншими
людьми. Я радий буду надати посильну консультаційну допомогу
за умови, що створенням Суспільного мовлення займуться україноцентричні фахівці високого класу, відкриті для продуктивного
обговорення. Робота над Суспільним мовленням також не виключає втілення в життя ідеї створення незалежної україноцентричної
системи ЗМІ на таких комерційних засадах, як франчайзинґ.
10 лютого 2018 р.
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Тривожна тенденція у мовленні
“Голосу Америки”
Звернув увагу, що частішають і частішають російськомовні випуски передач від... української редакції “Голосу Америки”. Хотілося б почути переконливо обгрунтоване пояснення, чому раптом
український “Голос Америки” почав русифікуватися.
Директор українського “Голосу Америки” Мирослава Ґонґадзе зреагувала на мій запис
таким чином (цитую, як є):
“Володимире, українська
редакція Голосу Америки робить пятихвилинну програму
російською вже четвертий рік.
Цьому є багато обгрунтувань
у тому числі фінансових. Програму дивляться на сході України у прикордонних областях і

✍

388

✍

дуже за неї вдячні, не лише глядачі , але й уряд України. Ваше зауваження, що програми почастішали не правдиве і не коректне”.
Моя молодша колега в журналістиці своєю відповіддю по суті
спровокувала мене на продовження розмови, яка набуває суспільно важливого характеру. По-перше, з суто фахового, журналістикознавчого погляду. По-друге, йдеться про проблеми українізації
інформаційного простору України, в якому “Голос Америки” завжди лунав авторитетно і впливово.
З огляду на це моя відповідь директору українського “Голосу
Америки” буде такою:
Пані Мирославо! Я не зауважив, що це вже триває четвертий
рік. Дякую за підказку. Очевидно, мені це впало в очі завдяки тому,
що почастішало чи стало регулярним випощування цієї програми
в мережах.
Для мене, і для притомної частини українського суспільства й
діаспори також, той факт, що програму дивляться на сході України, не є переконливим арґументом. Скорше, навпаки — годилося
б нести туди українське слово. Якими вдячними не були б глядачі
з тих країв та особливо уряд України, який здав інфопростір Росії і
який українізувати його не збирається.
До речі, русифікація українського “Голосу Америки” проявляється ще й у тому, що без україномовного супроводу усе частіше
появляються розлогі матеріали, в яких надається можливість довго прямим текстом звучати російськомовним голосам “української”
діаспори, які зазвичай є українобіжними або принаймні україно-
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байдужими (про україноцентричність і говорити не доводиться).
“Гарний” приклад для українського суспільства та його взаємин з
діаспорою….
Класичний український “Голос Америки” таких речей собі ніколи не дозволяв; для того є російськомовна редакція. Я активно
співпрацював із тим “Голосом Америки”, приятелював з його керівниками, і говорю про це як фахівець.
Не можу навіть уявити, які ще можуть арґументи на користь
російськомовних передач, а тим більше — до чого тут фінансовий
аспект. “Голос Америки”, на відміну від Інституту Кеннана, як відомо, фінансується не з пожертв, а з бюджету США. Тому я розумію,
проросійську налаштованість Інституту Кеннана, де господарюють
російські гроші, але я не можу і напевно не зможу зрозуміти потакання “русскому міру” в передачах свого часу найфаховішої і найпринциповішої радіостанції.
До речі, після того, як набула публічності справа Катерини
Смаґлій, “Голосові Америки” годилося б обговорити тему прокремлівського “мозкового центру”, який затишно пригрівся якраз посередині між Білим Домом і Trump International Hotel.
Етичний аспект Вашої відповіді залишу без коментаря.
Очевидно, в процесі обговорення цієї справді тривожної тенденції ми зможемо осмислити й ширші питання ідейно-тематичного спрямування й функціональних форм “Голосу Америки”.
21—23 лютого 2018 р.
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Українська журналістика: проблема
вибору між краваткою і трусами
Дуже багато з нас висловлюють критичне ставлення до президента України П. Порошенка. Це — наше право і наш обов’язок
як людей незаангажованих. Але в моїй голові ніяк не вкладається,
коли я спостерігаю нищівну, та ще й особистісну критику з боку
відповідальних осіб, які однією рукою годуються від влади, яку
очолює пан Порошенко, а другою гамселять його по чім попало —
і не так за його чин яко президента, як за суто людські якості (що є
неприйнятним).
Одним із таких оплачуваних владою критиків очільника цієї ж
влади є журналісто-нардеп Сергій Лещенко. Останнім часом політикові Лещенкові усе більше й більше уподібнюється журналісточиновник високого рангу Алєксандр Кочетков.
Безумовно, і президента, і всю владу треба критикувати, допомагаючи їм служити українському суспільству й розбудовувати Україну як успішну державу.
Журналістика та ЗМІ як рушійна сила “четвертої влади” мо-
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жуть і повинні надзвичайно багато зробити для цього, підносячи
рівень національної свідомості й громадянської відповідальності
суспільства. Це стало б можливим за умови очищення інформаційного простору України від російської пропаганди та українізації
системи ЗМІ.
Нардеп Лещенко, об’єднавши навколо себе колег-журналістів,
міг би зробити неймовірно багато на законодавчому рівні, щоб ЗМІ
в Україні мали тривку базу для розвитку й ставали україноцентричними. Це сприяло б і системній боротьбі з корупцією, яку С.
Лещенко намагається побороти ситуативними методами, та ще й
вибірково. На жаль, він цього не робить, і пояснення тут просте:
українобіжність, в кращому разі — українобайдужість.
Член НацРади з телебачення й радіомовлення А. Кочєтков, як
і моя колишня студентка Ольга Герасим’юк, одержує від очолюваної критикованим президентом “першої влади” заробітну плату як-
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раз за те, щоб він докладав усі свої зусилля на розбудову системи
україноцентричних ЗМІ та україноцентричної ж “четвертої влади”.
На жаль, він цього не робить, і пояснення тут так само просте:
українобіжність, причому, судячи з його ж текстів, українобайдужість тут навіть не ночувала. А що вже сподіватися на україноцентричність?..
О. Герасим’юк у відповідь на моє прохання через приватну пошту пояснити мені як своєму викладачеві дивну якусь і явно недержавницьку інформаційну політику Нацради вирішила мовчки злиняти з моїх ФБ друзів. Одержавши колись високу оцінку в мене на
іспиті як студентка, державна чиновниця Герасим’юк не витримала випробування на фахову зрілість і громадянську відповідальність.
Я розумію пана Лещенка, який був несамостійним як журналіст і залишається несамостійним як політик. Ця його несамостійність і дозволяє йому чехвостити у хвіст та гриву президента з усім
його оточенням, при цьому не тільки залишаючись частиною “внутрішнього кола” й не потерпаючи, ба навіть дістаючи платню з рук
своїх же жертв.
Сподіваюся, господін Кочєтков здатний тримати удар і зможе
нам притомно пояснити, чому він ніяк не може зробити вибір між
краваткою та трусами. Можливо, це допоможе нам зрозуміти те,
чого ми ніяк не можемо зрозуміти.
…Як ви напевно не раз і не два переконалися, ні виконавча, ні
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законодавча влади (про судову помовчимо) в Україні в особі їхніх
фахово підготовлених діячів не мають наміру розбудовувати україноцентричну систему ЗМІ й українізувати інформаційний простір
України, українське суспільство в особі україноцентричних журналістів та блоґерів має само подбати про це.
Світове українство, сподіваюся, підтримає наш почин допомогти їм це здійснити. Українська Світова Інформаційна Мережа до
ваших послуг, україноцентричні журналісти та блоґери!
26 березня 2018 р.
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Про взаєморозуміння між
журналістами й соціологами
Пояснення від соціолога Ірини Бекешкіної, як читати й тлумачити дані соціологічних опитувань корисне як журналістам, так і
широкому загалові.
Цілком поділяю занепокоєння пані Ірини соціологічним невіглаством журналістів. На жаль, немає в їхніх аудиторіях професорів соціології рівня Левади та Грушина. Це якщо їм взагалі хтось
соціологію й соціальну психологію викладає. На жаль, фахова підготовка українських журналістів, точніше буде — журналістів в
Україні, слабує набагато серйознішими хронічними хворобами, зпоміж яких соціологічна підготовка — лише легка простуда.
Разом з тим, дозволю собі наїхати й соціологів. В більшості випадків, коли доводиться знайомитися із результатами соціологічних опитувань в Україні, складається враження, що цифри взято зі
стелі. Опис опитуваної аудиторії кульгає на всі чотири. Вибірка
незрозуміла. Критерії похибки не обґрунтовано (чому, напр., в одному випадку 1.5%, а в іншому, аналогічному — 2.0%—2.5%; як
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можна зіставляти такі опитування?). Проблема у соціологів, очевидно, така ж: немає на них Левади та Грушина.
Жарти — жартами, а порушувана пані Бекешкіною проблема
може бути вирішена в один спосіб: соціологи повинні надавати
журналістам фахово підготовлену інформацію для використання в
ЗМІ, і тоді навіть соціологічно найнеграмотніший журналіст не буде партачити.
Попереджаю: як журналіст, я вмію читати соціологію, тому
мою інтертрепацію цього опитування сприймайте не по-соціологічному, а з відчуттям гумору. Комусь воно здасться іронічним, а
комусь і саркастичним.
Соціологічні опитування дають часом чудову нагоду пошкилювати, позбиткуватися над явищем. А обговорюване опитування —
одно із таких.
26 квітня 2018 р.
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Феномен Савика Шустера

1. Шустер як фантомний біль українських ЗМІ?
Що з цим робити
«Я не ожидал обмана от Петра Порошенко. Думал, что он
реально европейский человек. Он выступал как европейский человек, я ему верил, мы все ему верили… У него абсолютно ста-
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линское понимание, только с офшорами, “кто против меня —
тот против нас”… Он оказался человеком вообще не европейским…” – так говорить С. Шустер. Судячи з публікації на сайті “Булава”, українському суспільству бракує харизматичного ведучого
надзвичайно популярного ток-шоу. Щоправда, “шапкою” публікації
став абзац про конфлікт С. Шустера з П. Порошенком. Що там між
ними не сталося б, це все-таки був марґінальний конфлікт між
двома особами, вартими один одного.
Марґінальність цього конфлікту в тому, що, за великим рахунком, він не відображає сутнісних проблем ні українського суспільства, ні української журналістики й ЗМІ.
Цей конфлікт — лише один із незліченних фактів, які давно
вже не додають нічого нового і нічого не змінюють у давно вже незмінних тенденціях взаємодії українського суспільства і влади, українського суспільства та українських ЗМІ, а також, звичайно, українських ЗМІ і влади.
Можна, звісно, усіх “котів” повісити на президента, але ж президент, хто він не був би, не з Марса прилетів і не з Місяця впав
на “багатостраждальну українську землю”.
Президент України (Кравчук—Кучма—Ющенко—Янукович—
Порошенко—ім’ярек) — плоть від плоті продукт українського суспільства, а відтак і віддзеркаленням його стану на окремо взятий
період його розвитку.
У довшій перспективі — період незалежності України — ми можемо спостерегти те, що залишається незмінним при зміні персо-
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налій як в інституті президента, так і в суспільстві.
Незмінним у персоналіях є те, що усі президенти України є типовими представниками авторитарно-тоталітарного устрою й адміністративно-командної системи урядування, успадкованої Україною від УРСР/СРСР. Вони навіть не пробували зробити бодай
щось для того, щоб вирватися самим і вирвати Україну з цієї системи координат.
Візьміть тепер журналістику і ЗМІ України. Почніть так само з
персоналій. Хто тут “робить погоду”? Кісєльов, Шустер, Куліков,
Мураєв і несть їм числа. Ну, випав з “обойми” “харизматичний”
Шустер, але ж Кісєльов залишився. А скільки ще доморощених
шустерів та кісєльових, крім уже названих вище, продовжують
традиції утвердження совковості на теренах незалежної України?
В одному із своїх інтерв’ю російсько-канадському телеканалу
Євгєній Кісєльов пояснив, чому він, як і Шустер, злиняв з Росії саме в Україну. Він, бачите, знайшов тут “прівичную аудіторію”.
Тримати контроль над цією “прівичной аудіторієй” — одно із
завдань кремлівської пропаганди. Якщо ідеологію марксизму-ленінізму Москві вигідно було насаджувати мовою аборигенів, то “русскій мір” може говорити лише на “одном язикє”, і цей “язик — русскій”. Справді, навіщо тому ж Кисєльову вивчати українську, щоб
“вєщать” на “прівичную аудіторію”, якщо навіть “мєстниє” не бачать у цьому потреби. Не побачив у цьому потреби й “поліґлот”
Шустер.
У цитованому тексті наголошено, що “Савік стал поліглотом
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виучів болєє 7 язиков”. На жаль, автор тексту не сподобився бодай на риторичне запитання, як же цей харизматичний талант і
поліґлот не спромігся подужати вивчення укрАінского язика. Принаймні був би хоч привід написати “болєє 8”.
Справа в тому, що всі російськомовні наші колеґи-журналісти
своєю російськомовністю послідовно якраз і підтримують, розвивають і поглиблюють совковість отієї “прівичной аудіторії”, яка стає
базовим прошарком українського суспільства з теґом “какаяразніца”, а в “нужний момєнт” — ґрунтом для висіву сепаратизму, політичних провокацій, орґанізованої злочинності й бандитизму та ін.
Президенти й політикум України або не розуміють цього явища
(шкоди від журналістів і ЗМІ, які жодною мірою не сприяють націєтворенню й державотворенню, а лише заважають цим процесам),
або з такого становища вони мають зиск (а раз мають хоча б
якийсь зиск, самі мимоволі стають ворогами справам, яким покликані служити).
І тут треба сказати “пхе” на адресу тієї частини української
журналістики й системи ЗМІ, яка мала б консолідувати свої україноцентричні зусилля й ставати потужною силою україноцентричного впливу на суспільство, а відтак і на політикум та президента,
і зрештою на витіснення московської монополії з інформаційного
простору України та його повної українізації.
Тут мені скажуть, що є в Україні україноцентрична журналістика. Певно, що є. Бачимо й чуємо несміливі, стишені розрізнені голоси. У кращому разі творять вони камерні ансамблі, які часом
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звучать какофонічно, бо кожен слухає, не слухає і не хоче слухати
сусіда.
Для ефективності нам потрібен могутній зведений хор і супровід потужного симфонічного оркестру під орудою україноцентричного диригента, який розуміє виклики часу й нинішнього стану й
становища України й особливо — українського суспільства.
Не президент (хто б не обіймав цю посаду), не політикум (які
партії й рухи він не представляв би) має стати об’єктом взаємодії
україноцентричних ЗМІ як суб’єкта.
Українське суспільство, і тільки українське суспільство, має
стати центром уваги, об’єктом і предметом зацікавлення усіх і кожного з українських журналістів, усіх і кожного з україноцентричних
ЗМІ й будь-якого інформаційного ресурсу.
Так, на жаль, держава в особі усіх гілок влади в Україні, усі
громадсько-політичні партії й рухи, які у той чи інший спосіб беруть участь у формуванні влади в Україні, уся система українобіжних ЗМІ, що господарює в інформаційному просторі України, фактично не є суб’єктами націєтворчого й державотворчого процесів.
Це є поясненням того, що і державу, і громадсько-політичні
партії й рухи (зокрема, й ті, що позиціонують себе націоналістичними або чиїм завданням є просвіта), і тим більше російсько-проросійські ЗМІ цілком влаштовує “прівичная аудіторія” — суспільство із ментальністю совка, а то й просто бидла.
Тому вони всі ніколи не займалися, не займаються й ніколи не
будуть займатися тим, що є основою основ націєтворення та дер-
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жавотворення: піднесенням національної свідомості й громадянської відповідальності усіх і кожного з членів українського суспільства.
Тому я і мої однодумці послідовно виступаємо за системні зміни в Україні через українізацію України, рушійною силою якої мають бути україноцентричні освітньо-просвітницькі й інформаційні
проекти.
В інформаційному просторі України таким потужним гравцем,
консолідатором україноцентричних ЗМІ, блоґів та й інших інформаційних ресурсів бачиться мені Українська Світова Інформаційна
Мережа (УСІМ — www.ukrainainc.net).
Спочатку ми хочемо згуртувати в нашій Мережі уже наявні україноцентричнні ЗМІ й блоґи, через обмін інформаційними й аналітичними матеріалами привернувши увагу українського суспільства й світового українства до ключових проблем і завдань, які годилося б розв’язати Україні.
Інтерес до УСІМ, треба сказати, досить великий. На жаль, він
характерний переважно (якщо не сказати — виключно) цікавістю й
обіцяною зацікавленістю у співпраці. Реальних кроків до налагодження з нами співпраці наші україноцентричні колеги робити не
поспішають.
Очевидно, вони не готові до толоки або не є тими, з ким ми підемо на співпрацю, коли довідаємося, хто за ними стоїть (умови у
нас досить жорсткі, і знижувати планку ми наміру не маємо).
Паралельно з цим ми маємо намір нарощувати власні м‘язи й

✍

402

✍

створювати власну мережу брендових ЗМІ та блоґів, яка формуватиметься на випрацюваних нами ж україноцентричних засадах і
принципах націєтвотворення, державотворення й лідеротворення.
“Усвідом себе українцем. Стань зрілим громадянином. Зміни
Україну”, — ось що для нас є засадничим.
Отже, ми відкриті до співпраці, але тільки з тими в Україні й
діаспорі, хто готовий приєднатися до нас і хто готовий торувати з
нами дорогу до переможного кінця.
9 травня 2018 р.

2. Друге пришестя Савика Шустера
Возрадуйтеся!!! В УкрАіну повертається “популярний укрАінскій тєлєвєдущій”… Насправді ж, якщо це правда, в Україну повертається перекотиполе, псевдожурналіст і аґент впливу “русского
міра”. Печаль у тому, що пишуть про це так, наче йдеться про друге пришестя Ісуса Христа.
Особливо вражає в цьому те, що у моїх українських колеґ-журналістів, серед яких ще досить багато й моїх (колишніх) студентів,
не спрацьовує навіть інстинкт свмозбереження від чужого й чуждого — від оцих савиків шустерів, євґєнієв кісєльових та їм подібних, — які рвуться, лізуть до українського інформаційного корита,
а нашим хоч би що. Відторгнуті, вони мовчки відходять геть, а то й
радіють, як ось, для прикладу пан Володимир Кулеба.
Ви справді вважаєте цього пройдисвіта (Литва—Канада—Італія—Росія—Україна — ніде він собі місця не нагріє) й ділка від
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журналістики фахівцем, якому треба поступитися місцем в українському інформаційному просторі? Обурень окремих колег у коментарях — безумовно, мало.
Треба творити альтернативу тій системі ЗМІ, яка склалася в
Україні. Україноцентрична система ЗМІ має витіснити з інформаційного простору України цей мотлох. Українська Світова Інформаційна Мережа — майбутнє системи ЗМІ в Україні.
Думайте над пропозицією!
Два суттєвих доповнення.
У коментарі пан Кулеба дорікнув мені, що я, мовляв, не вчитався в його текст, де сказано, буцімто Савик домовився з владою. А
мені тут підказують, що все якраз навпаки. Шустер знадобився комусь у владі у зв’язку з наближенням виборів.
Але я вам, колеґи, про інше — загравання кого б там не було з
шустєрамі й кісєльовимі мало б роздратовувати й злити вашу національну і фахову гідність.
24 травня 2018 р.

3. Шустер, смертна кара і внутрішні справи
України
Ви вже знаєте мою реакцію на те, коли серйозні люди на повному серйозні обговорюють шоумена Савика Шустера, наче він
якась зірка світової тележурналістики. Можливо, тому, що так
сприймають Шустера навіть солідні колеґи-журналісти, ніхто не
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замислюється над тим, що цей шустрик аж надто часто виступав і,
схоже, продовжує виступати як примітивний провокатор.
У цьому контексті відтак задайте кожен собі запитання: за
яким правом перекотиполе, яке ніяк не може нагріти собі місця
(нагадаю: Литва—Канада—Іта-лія—Росія—Україна) й фактично не
має жодного відношення до України (ні за народженням, ні за національною свідомістю й громадянською відповідальністю, ні за знанням мови), — за яким правом це створіння вказує абсолютно чужій для нього країні й абсолютно чужому для нього народові, що і
як у них має робитися.
Чи потрібно повертати кару на смерть в Україні? Це має вирішувати українському суспільству, а не приходькам.
Чи треба буде оглядатися на Європу, якщо таке рішення визріє
в Україні? Не обов‘язково. Можна оглянутися на США, де існує
смерта кара. Інша справа — щоб вас зрозуміли й підтримали в
США, відтак нормально сприймуть і в Європі.
Головне тут у тому, що має бути серйозна підстава для повернення смертної кари. А ще головніше — Україна має стати такою
успішною й потужною державою у світі, щоб ніхто ззовні просто не
відважувався втручатися в її внутрішні справи.
Не тільки такі шустрики, як Шустер, але і Європа, і Росія, і навіть США.
Задля цього Україна має перейти системні зміни, повернутися до національних традицій і звичаїв.
Ось про це мали б і думати, і говорити президент України Пе-
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тро Порошенко, Віталій Портников, і навіть той же зайда Савик
Шустер. Це — тема, яку треба обговорювати всім з-поза меж України, про що я писав у своїх нотатках про феномен М. Саакашвілі.
Зрештою, якщо йдеться про подолання корупції, то смертна
кара цьому не допоможе — досвід Китаю тому приклад: там корупціонерів страчують публічно, а вони не переводяться. І все тому, що Китай має авторитарно-тоталітарний суспільний устрій та
адміністративно-командний спосіб урядування.
Україна продовжує жити в цій же системі координат. І в цьому
усі її проблеми. Але ж ви не хочете нагальність системних змін навіть обговорювати!
4 червня 2018
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Як заангажувати суспільство на
українізацію інформаційного
простору
Ось як працюють ситуативні
підходи в захисті національного
інформаційного суверенітету і в
державному регулюванні українського інформаційного простору. Ця, схоже, особиста ініціатива члена НацРади Сергія Костинського мала б бути возведена в
закон. Кожен телеканал і кожна радіостанція повинні закінчувати
кожну передачу коротким зверненням до телеглядачів чи радіослухачів таким коротким повідомленням: “Якщо ви помітили в цій
передачі порушення інформаційного суверенітету України або
Конституції України в цілому, будь ласка, зателефонуйте або
напишіть нам у Нацраду з ТБ та РМ (телефон, електронна
пошта тощо)”.
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Навіть відвертий проросійський канал, будучи зобов’язаним
нагадувати про це 24 години на добу, десять разів подумає перед
тим, як пакостити в українському ефірі.
Ще більшою мірою це робитиме телеглядачів і радіослухачів
відповідальними за чистоту свого інформаційного середовища, а
відтак стимулюватиме й піднесення їхньої національної свідомості
та громадянської відповідальності.
Це — не цензура чи будь-яке інше обмеження свободи слова.
Це — боротьба споживачів за якість інформаційного продукту, як
будь-якого іншого продукту, який вони споживають.
Дарую цю ідею Сергієві Костинському з надією, що він ініціює
відповідні зміни в законодавстві через Нацраду та МінСтець. Сподіваюся, що Ольга Герасим’юк та інші мої студенти у владі й політиці підтримають такі зміни.
На відміну від закону про квоти, який має ситуативний характер і мало що змінює, пропоноване доповнення набуде системного характеру, оскільки посилює суб’єктну відповідальність і ЗМІ,
і всього українського суспільства.
При цьому закон про квоти та й інші закони в царині інформації та ЗМІ будуть ефективнішими.
8 червня 2018 р.
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Журналіст і політика
Що може журналіст, ставши політиком
Журналістика історично є найближчою до політики і в соціальному сенсі є політикою, проявляючись у суспільстві як суб‘єкт “четвертої влади” — влади громадської думки. Тому із журналістів зазвичай виходять тямущі політики. Якщо, звісно, вони уміють розмежовувати журналістику і політику, стаючи фаховими політиками
і досконало оволодівають політичними методами. Класичні приклади: Вінстон Черчиль та Рональд Рейган.
Багато українських журналістів перейшли в політику, але, на
жаль, справді потужними політиками не стали. В’ячеслав Чорновіл
впритул підійшов до того рівня, але на найвищу сходинку піднятися не спромігся. Усі інші журналісти, які вдалися до зміни фаху, на
жаль, не стали професійними політиками, оскільки не оволоділи
політичними методами.
Використовуючи журналістські методи в своїй політичній діяльності, вони продовжують залишатися журналістами в політиці.
Це часом робить із них професійних популістів. Найяскравіший,
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просто феноменальний приклад: Олег Ляшко.
Є журналісти в політиці, які фахово практично не займаються
політикою, але активно використовують політику як платформу
для продовження своєї журналістської діяльності. Одним із таких є
Микола Княжицький, але либонь найяскравішим явищем журналіста в політиці є Сергій Лещенко.
Деякі йдуть із журналістики в політику, але по дорозі стають
громадськими активістами й часом забувають, куди, власне, вони
йшли. Такими стали Мустафа Найєм та Єгор Соболєв.
Бажаючи Дмитрові Гнапові
успіхів у політиці, хочу, щоб
він пам’ятав про ці нюанси й
зробив свідомий і добре обдуманий вибір тієї ролі, яку він
хоче зіграти на політичній сцені.
Звичайно, мені хотілося б
побачити в українській політиці особистість якщо не масштабу
Черчиля чи Рейгана, то принаймні здатну усвідомити нагальність
системних змін для України й ініціювати їх, очоливши бодай один
із напрямів.
26 червня 2018 р.
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Інформаційна складова
системних змін
Піднесення національної свідомості й громадянської відповідальності українського суспільства, його згуртування, зміна соціального устрою й системи урядування, українізація, освіта й просвіта, розбудова успішної України неможливі без належного інформаційного забезпечення, у незахищеному інформаційному просторі,
без інформаційного суверенітету України.
Захист інформаційного суверенітету — один із обов’язків держави, оскільки інформаційний суверенітет і інформаційна безпека
є одним із стратегічних факторів національної безпеки і оборони
будь-якої країни.
На превеликий жаль, від часу проголошення незалежності українська держава не мала добре продуманої й виваженої інформаційної політики. Незважаючи на те, що ухвалювалися якісь закони, утворювалися відповідні міністерства, відомства та агентства,
інформаційна сфера була й залишається либонь найслабшою
ланкою як державного організму, так і суспільного життя.
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За роки незалежності Україна не змогла пристосувати до своїх
потреб і удосконалити систему ЗМІ, яку вона дістала у спадок після розпаду КПРС та СРСР. Не змогла вона створити й нову україноцентричну систему ЗМІ, яка працювала б для консолідації
суспільства і стала б рушійною силою державотворення й націєтворення.
Не забезпечивши інформаційний суверенітет, не встановивши
правил гри на інформаційному полі, Україна фактично піддалася
російській інформаційній експансії, дозволивши російським і проросійським олігархам приватизувати ЗМІ й відтак допустила монопольне панування кремлівської пропаганди в українському суспільстві.
Наслідком прорахунків передусім в інформаційній політиці стала окупація Росією Криму й війна на Донбасі. Як ми знаємо, кремлівський проект “Новоросія” був частиною російської інформаційної інтервенції, яку не тільки допустила на свою територію, але
якій значною мірою й сприяла українська держава.
Окупація Криму й війна на Донбасі так нічому й не навчила українську державу. Жодних системних заходів для захисту інформаційного простору не зроблено, контрпропаганду й спецпропаганду для протидії російській інформаційній агресії не налагоджено.
Українська держава виявилася безпорадною в царині захисту
інформаційного суверенітету й українізації інформаційного простору. Журналістська освіта втратила навіть ту україноцентричність,
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яку вона мала в минулому.
Внаслідок цього зусилля окремих приватних та громадських
ЗМІ не дають того ефекту, на який хотілося б розраховувати.
За умов, як вони склалися, українському суспільства варто
самому подбати про наведення порядку в своєму інформаційному
просторі, об‘єднавши свої зусилля з українською діаспорою, яка,
схоже, більшою мірою зацікавлена у розбудові успішної України,
ніж українська держава.
У цьому зв’язку ми пропонуємо україноцентричним ЗМІ об’єднатися у мережу як своєрідний конгломерат.
3 липня 2018 р.
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Дещо про професію та
авторське право
Цікаве (хоч і напівсерйозне) обговорення категорій “журналіст”
та “блоґер”. Журналіст — є така професія. Блоґер також стає професією, але це — як спеціалізація за жанром. Пор.: репортер,
нарисовець, есеїст, рецензент тощо. Журналіст може працювати в
жанрі блоґу, якщо використовує відповідні ресурси. Блоґер — не
обов’язково професійний журналіст. Тому блоґерів-нежурналістів
можна відносити до категорії публіцистів або тієї групи, яку ми раніше називали “робкорами” та “сількорами”.
Щодо статусу публікацій у мережах. Вони мають такий же статус, як і на будь-якому іншому інтернетному ресурсі. Мережі, як і
інші ресурси, є суб’єктом ґенерування й поширення інформації та
поглядів, а отже і суб’єктом авторського права. Автор (дописувач) і
ресурс, на якому здійснено запис, несуть відповідальність, передбачену авторським правом або законодавством про інформацію
та ЗМІ тієї чи іншої країни або міжнародного права. Зважайте!
8 липня 2018 р.
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На інформаційному фронті без змін
Здобутки і втрати останніх трьох років
Нижче ви знайдете мій текст, написаний три роки тому як відгук на запис Вікторії Сюмар. Я вже про нього давно забув, але
Фейсбук, спасибі йому, нагадав. Тема нашої розмови — питання
формування українського інформаційного простору й створення
національного інформаційного продукту.
Сьогодні маємо змогу подивитися на результати роботи.
Отже, чим може похвалитися народний депутат В. Сюмар
разом з усією Верховною Радою? Практично нічим. Пара
законів, які стосуються квотування українського поодукту в
(не)українських ЗМІ України, фактично не працюють. Свідчення
учасників соцмереж тому доказ. Далі цього ситуативного законодавства справа не пішла, і йти не збирається. Про системну українізацію інформаційного простору не було й мови. В ініційовану
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мною дискусію фахівці-експерти навіть не включалися.
У моєму тексті згадується
також Юрій Стець. Три роки тому він проявляв якусь активність у розбудові Міністерства
інформаційної політики, відомого в народі як МінСтець. Було
обіцяно ефективно боротися з кремлівською пропагандою... Писалося про будівництво потужної ретрансляційної вишки на Донбасі.
Чи ще вона стоїть там і, якщо стоїть, то що ретранслює, не знаємо. А ще був скандал із інтернетних (мережевим) підрозділом
МінСтеця, очолюваний… російськими аґентами впливу.
Незважаючи на те, що Ю. Стець є серед моїх ФБ друзів, усі
мої публікації про нагальність налагодження контрпропаганди і
спецпропаганди, а також реальне бажання як фахівця реально допомогти в цій справі (напрошувався!) не викликало жодної реакції.
МінСтець пошкодував навіть одного смайлика.
Ви часом не знаєте, де тепер МінСтець? Формально він ще є
серед моїх друзів, але я не бачу жодних проявів його життя.
Звичайно, я в курсі справ, що інформаційний простір України
залишається монополізованим російськими й проросійськими ЗМІ.
Така, на жаль, природа “українських” олігархів як власників цих
ЗМІ та їхніх медіа менеджерів і “зірок” (аласанії, кісєльови, мураєви, шустери чи хто там ще).
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Очевидно, в Україні сформувався й досить масовий загін українобайдужих, українобіжних і україноненависних журналістів і
“журналістів”, які обмінюють своє слово і свою совість на “золотого
тільця” або навіть просто на можливість покрасуватися на екрані
монітора. Несть їм числа.
Разом з тим, я знаю, що в Україні так само досить багато порядних і чесних, україноцентричних журналістів та медіа менеджерів, для яких українізація інформаційного простору є не просто
мрією, а справою свого життя. Хтось із них у міру своїх сил і можливостей обробляє своє поле, а хтось просто не знає, з чого і як
почати.
Багато хто із останніх живуть надією й сподіваннями, що українська держава похопиться, згадає про них і мобілізує їх на інформаційний фронт боротьби за вимріяну ними ж успішну Україну. Не
хотілося б їх розчаровувати, але мушу: інформаційна сфера — не
та галузь, у розвої якої зацікавлена держава.
Інформаційний простір, ба навіть його суверенітет, — це сфера відповідальності українського суспільства і кожного окремо взятого його члена. І журналісти та медіа менеджери, як ніхто інший,
мають не тільки усвідомлювати це, але й проявляти свою ініціативу та підприємливість.
Упродовж тривалого часу я закликаю до створення в Україні
україноцентричної системи ЗМІ, повністю незалежної від політичного клімату, створюваного корумпованою олігархічною владою.
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Часом мені пишуть журналісти з України: спробуйте піти й зареєструвати ЗМІ деінде в Україні... Я це добре знаю, зокрема — і з
власного досвіду.
Саме тому ми й пропонуємо платформу, на якій ми можемо
розпочати розбудовувати україноцентричну систему ЗМІ в Україні
в обхід тих перешкод, які існують в Україні.
Ця платформа називається Українська Світова Інформаційна
Мережа (УСІМ). УСІМ ставить за мету зібрати в єдиний кулак окремі україноцентричні ЗМІ та блоґи в Україні та діаспорі, а також
на основі франчайзинґу створювати нові інформаційні ресурси,
базовані в інтернеті та з перспективою виходу в реальний простір
за сприятливих обставин.
Я вже наголошував: ми не пропонуємо готової риби й хлібів.
Ми пропонуємо вудочки й сіть, яка має охопити україноцентричними інформаційнийними продуктами усю територію України й
діаспори на різних рівнях — загальнонаціональному, реґіональному й місцевому. Разом з необхідною підтримкою.
Справа за україноцентричними журналістами й блоґерами.
Ідіть на сайт www.ukrainainc.net, знайомтеся з умовами співпраці,
пишіть нам і беріться за роботу. Ніхто, крім нас із вами, цього не
зробить.
2 серпня 2018 р.
[Мій текст трирічної давності:]
Відтоді, як я пару разів висловився з приводу записів Вікторії
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Сюмар та висловив свою оцінку її діяльності на посаді заступника
секретаря РНБО, її записи перестали появлятися на моїй стрічці.
Тому я трохи відстав у своїх спостереженнях за її кар'єрним зростанням.
Тепер, як переглядав записи В. Сюмар, мою увагу привернуло
занепокоєння пані депутатки питаннями формування українського
інформаційного простору й створення національного інформаційного продукту. Цілком справедливо вона нагадує про те, яку роль
Верховна Рада України має відіграти у розв'язанні цих питань.
На жаль, пані Сюмар невтямки, що якраз вона і мала б стати
рушійною силою відповідних законодавчих ініціатив як голова
профільного комітету. Але, знову ж — на жаль, за час головування
Сюмар палець об палець не вдарила у плані напрацювання законопроектів про захист інформаційного суверенітету України, про
формування національного інформаційного простору та про створення національного інформаційного продукту. Це — питання,
якими вона, треба думати, мала займатися і як заступник секретаря РНБО, а перед тим — ув інституті масової інформації.
Статус голови профільного комітету ВРУ надає необмежені
можливості для проявлення ініціативи й результативної роботи. Я
не був ухожий до РНБО, і тому не можу судити, що і як можна зробити для Вітчизни там, а от про можливості профільного комітету
ВРУ знаю не з чуток: коли цим комітетом керував Сергій Правденко, мені довелося очолювати робочу групу для написання проекту
Закону України про пресу та інші ЗМІ. Кілька місяців напруженої
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роботи дали результат — Закон було ухвалено, він діє й дотепер,
зазнаючи поправок, яких вимагає час.
Великого розуму не треба, щоб ініціювати створення робочих
груп фахівців для напрацювання законопроектів про захист інформаційного суверенітету України, про формування національного
інформаційного простору та про створення національного інформаційного продукту. Де ці групи? Чому їх не поспішають створювати?
Можливо, проблема в тому, що В. Сюмар не тягне на голову
профільного комітету, як Ю. Стець не тягне на очільника профільного міністра. Натомість Сюмар аж надто активна у самопіарі та
повчанні своїх колег у ВРУ, як поводитися “по-чоловічому”.
[Текст Вікторії Сюмар:]
Країна, яка не хоче виробляти свій культурний та інформаційний продукт, не хоче, насправді, виробляти нічого. Навіть
зброя не має сенсу, якщо людям незрозуміло навіщо їм власна
країна, якщо можна жити в чужому культурному та інформаційному просторі. Це до дискусії про заборону російських серіалів
і необхідності стимулювання свого виробництва. Якщо ми хочемо реальної незалежності — маємо створити свій національний
інформпростір, а не забивати голови російською низькопробною
попсою. Завдання Ради — прймати відповідні закони, завдання
відповідних органів, того ж Держкіно, їх виконувати, а не заробляти на дрібному шулерстві з додаваннями до російських серіа-
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лів кількох кадрів, знятих в Києві, аби їх визнавати “українськими”. Українське — вироблене в Україні, базоване на українських
цінностях, орієнтоване на українського глядача. Варто пам’ятати кожному чиновнику, включно з Держкіно: питання не про серіали, питання про бути чи не бути незалежній Україні. Бо як не
зробимо цього зараз, то не зробимо вже ніколи. В це варто вкластися, це — внесок в свою країну. Даруйте за пафос…
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Шустер і “загальнолюдські цінності”
Перша частина цих нотаток написана 28 квітня 2016 року, друга — 9 липня 2018 року.
Частина перша
Цей запис спонукала мене зробити одна моя давня знайома
— російськомовна мешканка США, яка затято захищає право Савика Шустера на “свободу слова” й доводить в усіх своїх коментарях у соцмережах, що цькування Шустера є зневажанням “загальнолюдських цінностей”. Я втягнувся у суперечку з нею, оскільки її
спосіб мислення є характерним для багатьох російськомовних іміґрантів навіть після десятиліть життя в США.
Але я пишу це не для того, щоб розмазати по стінці мою опонентку, а для того, щоб показати, як викривлена совковістю свідомість не справляється з осмисленням явищ, які мають глибинну
суть. Дискусія, яку ми ведемо з приводу ситуації з Шустером, не
має нічого спільного “інакомислієм” і його права на свободу висловлювати свою думку — право на свободу слова, яка є однією із
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загальнолюдських цінностей.
Те, що цими днями сталося із Шустером, актуалізувало інформацію про нього, яка особисто мене спонукала замислювалися
над такими запитаннями:
1. Чому уродженець Прибалтики Шустер не знайшов собі чим
зайнятися на своїй малій батьківщині?
2. Чому громадянин Канади Шустер не нагрів собі місця в
Канаді і чому він зневажив Канаду, назвавши себе “громадянином
Європи”?
3. Чому громадянин Італії Шустер з його любов’ю до Леонардо
да Вінчі не знайшов собі роботу в Італії?
4. Чому “громадянин Європи” Шустер подався налагоджувати
“свободу слова” й шукати пригод у Росії, яка не є ні його історичною батьківщиною, ні любов'ю його життя?
5. Чому цей же громадянин зневаженої ним Канади (яка, до
речі, першою визнала незалежність України) приперся із своєю
“свободою слова” в Україну, про патріотизм відносно якої “рєчь нє
ідьот”, мовою якої він не володіє і яку він відверто зневажає?
Аналогічний перелік запитань виникає і щодо фахових чеснот
Савика Шустера. Ми не знаємо, ким він мріяв бути у прибалтійському дитинстві. Ми не знаємо, чому він не працює за фахом,
одержаним в одному з університетів Канади і т. ін. Він раптом
сплив на поверхню яко шоумен на московському телебаченні, а
потім так само несподівано сплив на українському.
Коли замислюєшся над пересуванням цієї людини по світу й
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над його талантами, на пам’ять чомусь приходять не талановиті
представники того чи іншого народу, які залишили добру пам’ять і
в чужих країнах, де їм доводилося жити й працювати, а міжнародні шахраї й пройдисвіти, забруднені своєю співпрацею одразу
з кількома шпигунськими службами.
Я поважаю шпигунів, які з переконань присвячують своє життя
одній розвідці, бо це — люди принципів, це — люди тривкого світогляду й незламної волі.
Хоч у нас і кажуть, що розумне теля двох (чи кількох) маток
ссе, аґент двох і більше розвідок нічого, крім огиди, не викликає.
Таких людей зневажають в усіх шпигунських структурах, на які ці
людці працюють. До якої категорії повій можна віднести таку людину?
Проблема “інакомислія” Шустера якраз і полягає в тому, що він
(і такі, як він, люди без коріння, без роду й без племені), робить
шкоди для України більше, ніж російські спецназівці на Донбасі й
українські олігархи з офшорними проблемами й уся кремлівська
пропаганда з-за меж України.
Такі, як Шустер, шашлять Україну зсередини. Не будь в Україні
цього явища, напевно Україна не мала б тих проблем, які вона
має. І мені дуже прикро від того, що в Україні цього не розуміють.
Не тільки пересічні українці, а й журналісти, працівники ЗМІ.
Навіть якщо Савик Шустер не є сексотом (“сєкрєтним сотрудніком”) ФСБ чи ГРУ РФ, він мимоволі допомагає їм своєю вороже
наставленою щодо України діяльністю, яка просто вчаровує його
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численних фанів.
Усією своєю поведінкою в телевізійному просторі Шустер виявляє в собі аґента впливу Кремля. І цій людині дозволено було
робити погоду в інформаційному просторі України.
При тому, що Шустер не приховує своєї зневаги до України (не
кажучи вже про українську мову), прибічники принципу “какаяразніца” верещать про порушення свободи слова, як тільки хтось свідомо чи несвідомо вилучив його з інформаційного простору.
До чого тут “общєчєловеческіє ценності”, я втямити не можу.
Я більш ніж упевнений, що якби Шустер спробував пролізти із
своєю “свободою слова” на американське телебачення й заповзявся б, зневажаючи мову цієї країни, триндіти, що йому наплювати на американський патріотизм і т. ін., ні американські роботодавці, ні американські телеглядачі не стали б довго терпіли таку
“свободу слова”.
Частина друга
Соня Кошкіна свою нову програму «KishkiNa» розпочала годинним інтерв‘ю з... Савиком Шустером. Перше враження: ми бачимо інакшого Шустера — інша зовнішність, змалілий поряд з дебелою Сонею Кошкіною, інша риторика й інші інтонації. Треба віддати належне інтерв’юерці — розмову вона побудувала цікаво й
технологічно вишукано. Кажучи мовою співрозмовників: “бєз сучка, бєз задорінкі”. Це інтерв’ю могло б стати окрасою будь-якого
каналу РФ і будь-якого російськомовного олігархічного каналу Ук-
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раїни. Настільки універсальним є ідейно-тематичне спрямування
розмови. Крайньо ліберальні цінності уніфікують співрозмовників.
Звісно, предметом розмови є переважно “загальнолюдські цінності” — улюблена тема розмов Шустера. Соня йому підігрує, часом заради “інтриги” задаючи “каверзні” запитання, на які Савик
відповідає повільно, ледачкувато — наче він демонструє процес
творення сентенції… В інтерв’ю чимало і цілком природно говориться про Україну. У контексті тих же “загальнолюдських цінностей”. Шустер оперує поняттями “страна”, “народонасєлєніє”,
“аудіторія” тощо.
Відповідей на запитання, поставлені у першій частині цих нотаток, розлога розмова Соні Кошкіної із Шустером не дає.
16 серпня 2018 р.
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Про нагальність створення
україноцентричної системи ЗМІ
Розгортається дискусія навколо телеканалу NewsOne та Андрія Портнова... Чи не першим висловився Віталій Портников. Узяв
слово Микола Княжицький. Заговорила Наталія Лігачова. Проявилася Ірина Геращенко. Втулив свою копійку Олесь Доній…
Цікавий погляд не так за темою мого запису, як за постами, на які
я подав лише посилання, висловив Владимир Резников. Те, що
роздратувало пана Рєзникова, справді не варте обговорення, і тому, власне, я й обмежився лише посиланнями.
Разом з тим обговорювана симпатичними чи несимпатичними
багатьом із нас людьми подія актуалізує проблему, на яку я і звертаю увагу. Це — нагальність створення і розбудови україноцентричної системи ЗМІ. Мені прикро, що в емоційному пориві колега
упритул не побачив мою головну думку, винесену навіть у
заголовок, і відтак мимоволі поставивши себе в один ряд з несимпатичними йому людьми, які однозначно не зацікавлені у створенні україноцентричної системи ЗМІ, в українізації інформацій-
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ного простору та захисті інформаційного суверенітету України.
Про що тільки не говорять коментатори. Однак поза межами
уваги залишаються найголовніші питання, якими мали б перейматися і журналісти, і політики, і все українське суспільство:
1. Створення потужної україноцентричної системи ЗМІ.
2. Українізація інформаційного простору України.
3. Надійний захист інформаційного суверенітету України.
Найпечальніше в тому, що жоден із авторів перелічених записів і жоден із коментаторів, які є серед моїх друзів, не зреагував
на мій заклик творити незалежну україноцентричну систему ЗМІ.
Обуритися чи підняти лемент з приводу проблеми, яка виникла не
з другим пришестям Портнова, — ось ми тут. Серйозно ж замислитися над можливостями й шукати шляхи виходу із становища —
слабО!
Цей висновок однаковою мірою стосується як моїх колег журналістів, так і політиків, які позиціонують себе як україноцентристів, але не вилазять із студій відверто проросійських телеканалів.
Устряв у нашу розмову один експерт з вельми характерними
арґументами. Думаю, що цей діалог буде доречним не тільки в коментарях, але й тут:
“Наразі в Україні заборонені державні ЗМІ окрім військових та
обмежено полуризарських [?], які повинні вести мовлення на іноземні країни”.
— Чудово! Це — добрі правні (юридичні) умови для створення
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незалежної від держави й непідконтрольної державі системи ЗМІ.
“Яким чином будувати національні україноцентричні ЗМІ, якщо це не потрібно великому капіталу, а держава не має права
взагалі мати свої ЗМІ?”
— Нас не повинно цікавити, що потрібно, а що не потрібно великому капіталу. І слава Богу, що держава не має навіть права мати свої ЗМІ. У ЗМІ перш за все має потребу суспільство. Воно зацікавлене у ЗМІ як інструментові формування і вираження громадської думки. Із громадською думкою пов’язане піднесення рівня
національної свідомості, громадянської зрілості/відповідальності,
а відтак і самоорганізація суспільства.
Громадська думка як “четверта влада” у здоровому суспільстві
через свого виразника — систему ЗМІ, у свою чергу, є важливим
чинником забезпечення балансу першої (виконавчої), другої (законодавчої) та третьої (судової) влад, а отже і взаємин суспільства з
державою.
“Відмінити реформу державних ЗМІ? То це матиме лише негативні наслідки і звинувачення влади в корпуції та утасках ЗМІ.
Створення громадських ЗМІ йде, але вони через брак коштів
зорієнтовані виключно на інтернет-аудиторію. Це я про ЗМІ з
аудіовізульним контентом. Радіо ж та преса, окрім вузького кола видань та радіостанцій, що належать великим фінансовим
групам, мають дуже крихітну аудиторію. Так, є гарні і дуже-дуже класні проекти, але лише в маштабах 40-мільйонної держави
вони не мають і 1% аудиторії.»
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— У цій “каші” думок змішано видимість компетентності, констатацію якихось там фактів і факторів з небажанням/неспроможністю пошуку виходу із становища. Тимчасом, ніяку реформу державних ЗМІ відміняти не треба. З цим усе гаразд. Кажу вам як керівник робочої групи проекту найпершого закону про пресу та інші
ЗМІ, який став наріжним каменем цієї реформи.
Спроби створення громадських ЗМІ (суспільного/громадського
мовлення), на жаль, пішли не тим шляхом. І це наслідок того, що
держава втручається в діяльність ЗМІ замість того, щоб просто
створювати умови для їхнього розвитку. Це є наслідком того, що
Україна продовжує жити в старій системі координат. Це спричинює
нездорове ставлення олігархату і великих фінансових груп до ЗМІ.
Тому й виникає потреба творити незалежну систему україноцентричних ЗМІ.
Так, пару мільярдів доларів уможливили б створення її у стислі строки. На жаль, таких коштів немає і не передбачається. Тому
треба починати з малого, але діяти системно, і у нас все вийде.
Було б бажання. Ну, і було б добре, якби не плуталися під ногами
ті, хто тільки й уміє що заважати.
30 серпня 2018 р.
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Україноцентрична система ЗМІ як
факт і фактор системних змін в Україні
Чи не найбільшою мірою нас як фахівців непокоїть формування українського інформаційного простору й створення національного інформаційного продукту.
У цьому зв’язку варто подивитися на результати нашої роботи
за роки незалежності України. Як це не прикро, але доводиться
визнати, що в цій царині нам немає чим похвалитися. Наш інформаційний простір монополізований російською або проросійською
пропагандою. Інформаційний суверенітет України перебуває під
загрозою. Українському інформаційному продуктові надзвичайно
важко пробитися до споживача, та і якість його залишає бажати
кращого: він не є конкурентоспроможним.
Виконавча, законодавча й судова влади України мало що роблять, та й мало що можуть зробити у галузі, яка є відповідальністю суспільства. Єдине, що вони зобов’язані зробити, це — забезпечити вільне функціонування ЗМІ та захист журналістів, але й це
у них, м’яко кажучи, належним чином не виходить.
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Притчею во язицех стали, зокрема, закони, які стосуються квотування українського продукту в (не)українських ЗМІ України, які
фактично не працюють. Зрештою, від цього ситуативного законодавства годі й сподіватися позитивного результату в умовах, які
потребують системних змін. Невипадково ж системна українізація
інформаційного простору навіть не обговорюється.
Звичайно, я пам‘ятаю про олігархічну природу російських і
проросійських власників ЗМІ, їхніх медіа менджерів, а також “зірок”
(аласанії, кісєльови, мураєви, шустери чи хто там ще).
Очевидно, що в Україні сформувався й досить масовий загін
українобайдужих, українобіжних і україноненависних журналістів і
“журналістів”, які обмінюють своє слово і свою совість на “золотого
тільця” або навіть просто на можливість покрасуватися на екрані
монітора. Несть їм числа.
Разом з тим, я знаю, що в Україні так само досить багато порядних і чесних, україноцентричних журналістів та медіа менеджерів, для яких українізація інформаційного простору є не просто
мрією, а справою свого життя. Хтось із них у міру своїх сил і
можливостей обробляє своє поле, а хтось просто не знає, з чого і
як почати.
Багато хто із останніх живуть надією й сподіваннями, що українська держава похопиться, згадає про них і мобілізує їх на
інформаційний фронт боротьби за вимріяну ними ж успішну Україну. Дехто з моїх колег тішить себе сподіваннями на “постанову
або закон”, що допоможе нам створити україноцентричну систему

✍

432

✍

ЗМІ. Не хотілося б їх розчаровувати, але мушу: інформаційна
сфера — не та галузь, у розвої якої зацікавлена держава.
Інформаційний простір, ба навіть суверенітет України, — це
сфера відповідальності українського суспільства і кожного окремо
взятого його члена. І журналісти та медіа менеджери, як ніхто інший, мають не тільки усвідомлювати це, але й проявляти свою ініціативу та підприємливість у цій галузі.
Упродовж тривалого часу я закликаю до створення в Україні
україноцентричної системи ЗМІ, повністю незалежної від політичного клімату, створюваного корумпованою олігархічною владою.
Часом мені пишуть журналісти з України: спробуйте піти й зареєструвати ЗМІ деінде в Україні... Я це добре знаю, зокрема — і з
власного досвіду, хай і давнього. Разом з тим, я певен: це проблема вирішувана, і не обов‘язково кудись там звертатися в Україні,
щоб полагодити цю справу.
Предметом цієї статті якраз і є один із можливих варіантів
створення україноцентричної системи ЗМІ й українізації інформаційного простору.

І. Зробити журналістику й ЗМІ в Україні
“четвертою владою”
Наша мета: Створення мережі україноцентричних засобів масової інформації та об‘єднання їх у систему ЗМІ, здатну стати “четвертою владою”.
Наші завдання:

✍

433

✍

1. Українізація інформаційного простору.
2. Захист інформаційного суверенітету України.
3. Піднесення національної свідомості й громадянської відповідальності українського суспільства.
4. Формування громадської думки й забезпечення її ефективного впливу на виконавчу, законодавчу та судову гілки влади.
5. Сприяння становленню й розвиткові україноцентричної журналістської науки, освіти і просвіти.
6. Інформаційне забезпечення плідної співпраці України з діаспорою й ефективної участі світового українства в українському
націєтворенні та державотворенні.
Щоб досягти означеної мети й виконати перелічені вище завдання, ми хочемо зібрати в єдиний кулак окремі україноцентричні
ЗМІ та блоґи в Україні та діаспорі, а також на основі франчайзинґу
створювати нові інформаційні ресурси, базовані в інтернеті та з
перспективою виходу в реальний простір за сприятливих обставин.
Ми не пропонуємо готової риби й хлібів. Ми пропонуємо вудочки й сіть, яка має накрити україноцентричними інформаційними продуктами усю територію України й діаспори на різних рівнях
— загальнонаціональному, регіональному й місцевому. Разом з
необхідною підтримкою.
Саме тому ми й підготували платформу, на якій можна розпочати розбудовувати україноцентричну систему ЗМІ в Україні в обхід тих перешкод, які там існують або можуть виникнути. Ця плат-
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форма називається Українська Світова Інформаційна Мережа
(УСІМ). Ось наш сайт: http://www.ukrainainc.net.
Справа за україноцентричними журналістами й блоґерами.
Ідіть за вказаним вище посиланням на сайт, знайомтеся з умовами співпраці, пишіть нам і беріться до роботу.
Ніхто, крім нас із вами, цього не зробить.
Постає питання: як це зробити?

ІІ. Українська Світова Інформаційна Мережа
Ідея створення світової мережі україноцентричних ЗМІ не
нова. Цю ідею ще 1990 року приніс мені як голові Київської організації СЖУ ветеран української журналістики на прізвище Мирський. Не раз я повертався до цієї ідеї, продумуючи шляхи й можливості втілення її в життя як у загальних обрисах, так і в деталях.
Події останніх років роблять потребу реалізації цього проекту
нагальною. Сподіваюся, як в Україні, так і в діаспорі знайдеться
достатня кількість національно свідомих і громадянськи відповідальних журналістів і блоґерів, які відгукнуться на мій заклик і візьмуть участь у цій надзвичайної ваги справі.
За нинішніх умов створення мережі україноцентричних ЗМІ
видається мені можливим за таким умов:
Перша: згуртування навколо спеціально створеного під цей
проект сайту україноцентричних ЗМІ та блоґерів. Їхні сайти та
блоґи будуть презентовані відповідною інформацією та зв‘язані
посиланнями з цим сайтом.
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Друга: випрацювання засад асоціації україноцентричних ЗМІ
й блоґерів, на основі яких ми укладемо двосторонні угоди про співпрацю з кожним ЗМІ та блогером, а згодом — і багатосторонню.
З цією метою ми підготуємо й запропонуємо на обговорення
засади формування системи, її ідеологію, методологію, організаційно-управлінські основи тощо.
Третя: досвід асоціації чинних ЗМІ та блогів підкаже нам шляхи й можливості розбудови і зміцнення системм.
Виходячи з потреб і стану справ, ми вибрали оптимальні форми розширення системи (напр., франчайзінґ), а також технологічної й фінансової підтримки учасників.
Робочими мовами мають стати українська та — за межами
України — мови країни, в якій знаходиться засіб масової інформації або блоґ.
Головним сайтом мережі бачиться згаданий вище сайт
www.ukrainainc.net, на якому публікуватимуться: найважливіша інформація, огляди й аналітичні матеріали про Україну та діаспору.
Один із розділів сайту (або сайтів другого рівня) об’єднуватиме ЗМІ та блоґи України за областями. Другий — об’єднуватиме ЗМІ та блоґи діаспори за реґіонами.
Поєднуючи інтеретні (онлайнові) й неінтернетні (офлайнові)
форми, у перспективі ми вийдемо на створення повноцінних ЗМІ,
які будуть незалежні від держави, з одного боку, та від українобіжних олігарів — з другого.
Ми будемо розраховувати виключно на підтримку суспільства
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та на україноцентричних спонсорів, наслідуючи кращий досвід
публічних (суспільних чи громадських) та приватних ЗМІ.
Наукову базу, а також підготовку та перепідготовку журналістських кадрів забезпечуватимуть Український Університет та афілійовані з ним науково-освітні заклади в Україні та зарубіжжі.

ІІІ. УСІМ як можливість творчої й
кар’єрної самореалізації журналістів
Обговорення проекту в соцмережах спонукало мене виокремити тему УСІМ як можливості фахової реалізації й кар‘єрного
зростання україноцентричних журналістів, блоґерів, медіа менеджерів в Україні та діаспорі.
Справа в тому, що, як і раніше в таких випадках, я почав одержувати запити й пропозиції щодо роботи в Мережі за наймом, та
ще й з можливістю... еміґрації. І надходять вони від цілком серйозних людей.
Хто уважно читає мої публікації, той напевно розуміє, що я не
є прибічником масової еміґрації українців з України. Навпаки —
від часу заснування Міжнародної Асоціації Громадян України
(1997 р.) я зациклений на ідеях повернення українців на свою
“землю обітовану” та розбудови успішної самостійної України.
Діло, яким я займаюся, і цей проект Української Світової Інформаційної Мережі, звичайно, не виключає створення можливостей для необмежених поїздок українців по світу, зокрема й для
тривалої роботи за межами України.
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Напевно з часом будуть в УСІМ і потреби, і можливості для
того, щоб наймати для роботи в США чи іншій країні світу фахівців
з України, оскільки саме їхні знання й досвід будуть необхідні для
виконання завдань, які на той час стоятимуть перед Мережею.
Ми щойно починаємо, і у нас ні можливостей, ні потреб для
цього зараз немає.
Нарешті, я хотів би наголосити на тому, що сама ідея і задум її
втілення в життя не зводиться до того, щоб створити максимально
можливу кількість робочих місць і, отже, платити людям зарплату.
Йдеться передусім про можливості для самореалізації українців, у нашому випадку — журналістів, блоґерів, медіа менеджерів,
допомогти їм зробити самих себе, а отже — й заробити.
Кожен учасник Мережі, ясна річ, у перспективі може стати роботодавцем, який відкриє робочі місця для тих, хто хоче бути просто виконавцем завдань, які доручає йому чи їй менеджер.
Як нам уявляється реалізація творчих і кар‘єрних можливостей тих, хто хоче стати учасником УСІМ?
Підстави для членства, напрями й умови співпраці, права і
обов’язки сторін у загальних рисах окреслені в проекті пропонованої угоди (див. нижче).
Це — документ, який ще буде удосконалюватися, поглиблюватися, деталізуватися, але він уже дає загальне уявлення про те,
що і як ми будемо робити для створення, становлення й розвитку
нашої Мережі як станового хребта україноцентричної системи ЗМІ.
Першочерговим завданням, яке ми ставимо перед собою, є
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залучити до участі в УСІМ україноцентричні ЗМІ та блоґерів, в
Україні та в діаспорі сущих, об‘єднуючи їх навколо нашої спільної
мети і наших спільних завдань: створення потужної україноцентричної системи ЗМІ, яка відіграє ключову роль в українізації інформаційного простору України, стане вирішальним чинником
піднесення національної свідомості та громадянської відповідальності суспільства й підготує Україну й українське суспільство до
системних змін.
Ми свідомі того, що в силу різних і об‘єктивних, і суб‘єктивних
причин одного лише такого об‘єднання буде недостатньо: надто
мало в Україні й діаспорі україноцентричних ЗМІ й блоґів, навіть
об‘єднаних зусиль яких буде достатньо для подолання викликів,
розв‘язання завдань і досягнення мети.
Другий напрямок, який УСІМ активно розвиватиме, — це створення і підтримка нових ЗМІ і блоґів, які будуть самостійними суб’єктами Мережі, хоч і використовуватимуть наше лого та інші атрибути.
Щоб зберегти єдність ідейно-тематичного спрямування і спорідненості функціональних форм Мережі, ми вибрали франчайзинґ як основу розбудови Мережі (дет. див. нижче).
Це означає, що ми надаватимемо учасникам Мережі допомогу
в реєстрацію домена, в налагодженні роботи та в обслуговуванні
веб-сайту, консультаційно-методичну допомогу, підтримку інформаційними та аналітичними матеріалами, сприятимемо фаховому
журналістському та редакторському навчанню або підвищенню
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кваліфікації та ін.
Членство в Мережі — перша сходинка до опанування іншими
вершинами. Якщо вас цікавить участь у нашому проекті, приєднуйтеся із своїм сайтом чи блоґом або зголошуйтеся на створення
свого інформаційно-аналітичного ресурсу — сайту чи блоґу.
З часом, завершивши перший організаційний етап, ми структуруємося і, очевидно, визначимося з координацією нашої діяльності на національних, реґіональних і обласних рівнях.
Сподіваюся, на той час визначаться й ті журналісти та блоґери, які зможуть узяти на себе функції координаторів, щоб проявитися ще і як медіа менеджери.
Зараз дуже важливо, щоб наші завтрашні партнери й учасники
Мережі зрозуміли найважливіше: пріоритетним для нас є створення україноцентричної системи ЗМІ для України й світового українства. Реалізація творчого потенціалу й задоволення амбіцій
кожного має бути підпорядковане цій меті, а не навпаки.

ІV. Угода про членство в УСІМ
(Проект)
Членство в Українській Світовій Інформаційні Мережі (УСІМ) є
добровільним і безкоштовним.
Членство в УСІМ відкрите для всіх україноцентричних ЗМІ (газети, журнали, теле- й радіоканали), а також блоґерів, які відповідають умовам, викладеним нижче:
1. ПРИНЦИПИ ЧЛЕНСТВА В МЕРЕЖІ
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1.1. Україноцентричність.
1.2. Україномовність як обов‘язкова умова для ЗМІ та блоґів з
України.
1.3 Україномовність та мова країни місцезнаходження для ЗМІ
та блоґів з діаспори.
1.4. Прозорість правовласності. Ми укладаємо угоду про співпрацю лише з власниками ЗМІ та блоґів, а якщо ЗМІ або блоґ
належить громадській організації — з відповідною організацією.
1.5. Для приєднання до мережі уповноважені особи надають:
(а) базову інформацію про ЗМІ або блоґ; (б) біографічну довідку
про власника або керівника ЗМІ чи блоґу.
1.6. ЗМІ або блоґ приєднуються до мережі після укладення
двосторонньої угоди про співпрацю на основі асоціації, тобто з
правом презентації в дорадчих органах мережі (напр., Наглядова
рада, Редакційна рада тощо), коли такі будуть передбачені.
1.7. ЗМІ та блоґи з державною формою власності або які належать політичним партіям не можуть бути частиною нашої мережі. Співпраця з такими ЗМІ та блоґами здійснюватиметься за окремими угодами на комерційній основі.
1.8. Учасник у будь-який час може вийти з Мережі, повідомивши про свій намір Координаційний центр УСІМ.
1.9. УСІМ застерігає за собою право виключити з Мережі члена, який порушує вказані вище умови Мережі та свої зобов‘язання
перед Мережею.
2. НАПРЯМИ Й УМОВИ СПІВПРАЦІ
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Співпраця між Мережею та її учасниками здійснюється на
некомерційних та комерційних засадах.
2.1. Некомерційна діяльність
Некомерційна інформаційна співпраця є основним видом співпраці й передбачає, що сторони (УСІМ та учасник) беруть на себе
такі зобов‘язання:
2.1.1. УСІМ:
2.1.1.1. Вітає кожного нового учасника презентацією на головній сторінці сайту
2.1.1.2. Розміщує на відповідній сторінці сайту лого учасника з
посиланням на сайт/блоґ
2.1.1.3. Періодично викладає на відповідних сторінках сайту
вибрані публікації учасника, які можуть становити інтерес для всієї
Мережі
2.1.1.4. Банери учасників УСІМ розміщує на своєму сайті в
порядку обміну або на комерційній основі
2.1.2. УЧАСНИК:
2.1.2.1. Розміщує на своєму сайті чи блозі лого УСІМ з
інтернет-адресою сайту
2.1.2.2. Викладає докладну інформацію про УСІМ як разову
презентацію Мережі
2.1.2.3. Періодично викладає на відповідних сторінках свого
сайту або блоґу рекомендовані до поширення в усій Мережі
некомерційні матеріали, а також вибрані публікації з нашого сайту
або інших учасників Мережі, які можуть становити інтерес для
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читачів сайту або блоґу учасника.
2.2. Комерційна діяльність
2.2.1. Комерційна співпраця між Мережею та окремими
учасниками може здійснюватися на основі окремих двосторонніх
угод за такими напрямками, як
— рекламно-інформаційна діяльність;
— інші види діяльності, вказані на сайті www.ukrainainc.com.
2.2.2. Використання некомерційних інформаційних матеріалів
Мережі окремими учасниками з метою одержання прибутку тягне
за собою фінансові санкції (штрафи), які учасник-порушник має
сплатити Мережі та/або іншому учаснику Мережі, чиї авторські
права було порушено.
2.2.3. У разі відмови порушником оплати штрафу або повторного порушення порушник підлягає вилученню з Мережі.
3. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
3.1. УСІМ несе відповідальність лише у таких випадках:
— як суб‘єкт комерційної діяльності відповідно до законодавства країни розташування;
— за зобов‘язаннями двосторонніх угод з окремими
учасниками Мережі.
3.2. УСІМ не несе жодної відповідальності за багатосторонніми й двосторонніми зобов‘язаннями окремих учасників Мережі,
якщо УСІМ не є стороною у відповідній угоді.
3.3. Із зростанням Мережі та обсягів витрат на управління
сайтом УСІМ та координацію роботи Мережі, у перспективі можли-
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ве введення щорічних членських внесків та/або плати за обробку
інформації вступника.
3.4. УСІМ зацікавлена у створенні й розширенні національних,
обласних, міських та районних в Україні, а також регіональних та
локальних у країнах компактного розселення української діаспори
сайтів, блоґів, онлайнових телерадіостудій на засадах франчайзинґу з наданням належної фахової допомоги у створенні й розвитку нових ЗМІ та блогів.
3.4.1. З цією метою УСІМ пропонуватиме кілька пакетів, які
включатимуть реєстрацію та обслуговування доменів, тренінги з
роботи над сайтами, фахову журналістську й редакторську підготовку чи перепідготовку членів Мережі тощо.
3.4.2. Франчайзинґові проекти реалізуються за окремими
угодами.
За Україну, Інк / УСІМ —
За члена Мережі —
Примітка:
Повні реквізитами Сторін вказуються у двосторонніх комерційних угодах, які розглядаються як частини цієї широкої угоди.

V. Франчайзинґ як основа розбудови
Української Світової Інформаційної Мережі
Українська Світова Інформаційна Мережа (УСІМ) зацікавлена
у створенні й розширенні національних, обласних, міських та районних в Україні, а також регіональних та локальних у країнах ком-
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пактного розселення української діаспори сайтів, блоґв, онлайнових телерадіостудій на засадах франчайзинґу з наданням належної фахової допомоги у створенні й розвитку нових ЗМІ та блоґів.
З цією метою УСІМ пропонуватиме кілька пакетів, які включатимуть реєстрацію та обслуговування доменів, тренінги з роботи
над сайтами, фахову журналістську й редакторську підготовку чи
перепідготовку членів Мережі тощо.
Пакет N1 включає:
1) реєстрацію домена;
2) налагодження роботи веб-сайту;
3) допомога в обслуговуванні веб-сайту;
4) консультаційно-методична допомога;
5) підтримка інформаційними та аналітичними матеріалами.
Пакет N2 включає:
1) реєстрацію домена;
2) налагодження роботи веб-сайту;
3) допомога в обслуговуванні веб-сайту;
4) консультаційно-методична допомога;
5) підтримка інформаційними та аналітичними матеріалами;
6) редагування й коректура авторських матеріалів веб-сайту.
Пакет N3 включає:
1) реєстрацію домена;
2) налагодження роботи веб-сайту;
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3) допомога в обслуговуванні веб-сайту;
4) консультаційно-методична допомога;
5) підтримка інформаційними та аналітичними матеріалами;
6) фахове журналістське та редакторське навчання або
підвищення кваліфікації.
(Вартість окремих пакетів для учасників Мережі ми поки що не
оприлюднюємо.)
Рекламно-інформаційна та інша комерційна діяльність
Франчайзі сплачує УСІМ 10% від доходів, одержаних від реклами на своєму веб-сайті та інших видів комерційної діяльності.
Виступаючи в ролі рекламного агента або посередника в інших комерційних операціях Мережі, франчайзі одержує 15% комісійних від вартості залученої реклами або іншої комерційної операції.
Юридичні аспекти
Україна, Інк, і УСІМ зокрема, не виступає роботодавцем по відношенню до франчайзі і не має щодо них жодних зобов‘язань як
роботодавця.
Франчайзі не можуть позиціонувати себе штатними співробітниками України, Інк, і УСІМ зокрема.
Франчайзі є приватними підприємцями як фізичні особи або як
представники заснованих ними юридичних осіб.
Франчайзі є суб‘єктами місцевого права в країнах і регіонах
своєї бізнесової діяльності та проживання — незалежно від того,
чи вони діють як юридичні чи фізичні особи.
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***
Закінчуюючи, повторю як висновки:
1. Україноцентрична система ЗМІ є одним із ключових, вирішальних фактів і факторів системних змін в Україні.
2. Ми запізнилися з формуванням такої системи ЗМІ на
чверть століття, але ніколи не пізно зайнятися її створенням і розбудовою.
3. Очевидно, існує чимало варіантів і способів реалізації ідеї.
Важливо, щоб вибрані нами шляхи привели до бажаного результату.
4. Українська Світова Інформаційна Мережа — один із варіантів, який передбачає можливість створення системи ЗМІ без участі великого капіталу як приватної або громадської ініціативи.
5. Унікальність цього проекту ще й у тому, що він розглядає
інформаційний простір України у нерозривному зв‘язку з інформаційним простором української діаспори, а отже — і світовим інформаційним простором.
6. У формуванні системи ЗМІ України як частини Української
Світової Інформаційної Мережі ми вбачаємо важливий чинник забезпечення свободи слова, прав і свобод українських журналістів і
блогерів, а також можливостей для їхньої творчої самореалізації.
15 вересня 2018 р.
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Волонтерський
інформаційний корпус
Українська Світова Інформаційна Мережа (УСІМ) оголошує набір до Волонтерського інформаційного корпусу (ВІК). До участі у
ВІК запрошуємо професійних журналістів, позаштатних і громадських кореспондентів, блоґерів, медіа менеджерів та інших зацікавлених осіб в Україні й діаспорі. Критерії відбору: україноцентричність; володіння літературною українською мовою; вік — від 16
років. Завдання волонтерів: 1) Підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів для УСІМ; 2) Створення кореспондентських
пунктів УСІМ у містах і районах та відділень у областях (реґіонах);
3) Здійснення організаційних заходів для створення інформаційноаналітичного ресурсу УСІМ у своєму місті, районі чи області (реґіоні). Фахово підготовлені й підприємливі волонтери будуть залучені до координації діяльності волонтерів на рівні області (регіону).
Резюме із супровідним листом та зразки публікацій просимо надсилати на адресу: ukrainainc@gmail.com.
28 вересня 2018 р.
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Піратство як явище сучасної
української журналістики
Я звернувся по допомогу до поважної ФБ спільноти з проханням допомогти з’ясувати, кому належить інформаційний ресурс із
назвою “Бомба News”. На жаль, на мій запис не відгукнувся ніхто, і
це також симптоматично, але до цього я повернуся наприкінці.
Занепокоїло мене те, що
“Бомба News” (bn24.biz.ua/, а
також 24bombnews.info;
останній наразі недоступний)
прагне агресивно домінувати в
соцмережах. Йдеться не лише
про мою стрічку: у групах, де переважають не мої друзі, матеріали
з цього сайту ширять усі, кому не ліньки. Мені як фахівцеві упали
в око не тільки претензійно-провокаційна назва, але й матеріали,
явно несамостійні та підготовлені на низькому рівні — навіть як
для аматора...
Однією з виразно непрофесійних ознак сайту є невідповідність
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заголовків та врізок змістові поширюваних текстів.
Ось найсвіжіший приклад. Різні інформаційні ресурси розганяють інформацію про те, що правоохоронні органи України мають
намір порушити питання про позбавлення Олега Ляшка депутатської недоторканості, що уможливить порушення проти нього кримінальної справи.
Що робить “Бомба News”? Сайт поширює досить докладну
інформацію з іншого ресурсу з такою назвою: “Терміново! Попався
голубчик. Правоохоронці взяли Ляшко… Неповірите за шо! Тепер
не відвертиться”. Інженер-будівельник Богдан Гавриляк, якимось
чином причетний до сайту, пропонуючи це в ФБ групи, дописує від
себе: “От і все.. Цирку більше не буде!” Таких прикладів перетворення інформаційних матеріалів на “інформаційні бомби”, на сенсації ви знайдете на сайті десятки.
Обернення звичайних інформаційних матеріалів на “інформаційні бомби” через вихимерювання сенсаційних заголовків, врізок
та супровідних куценьких фраз — це і є своєрідна “додана вартість” або креативність, творчість осіб, які оперують сайтом “Бомба News”. Пропонуючи “найсвіжіші та найактуальніші публікації з
мережі”, сайт “Бомба News” не продукує власних інформаційних
повідомлень, репортажів з місця подій, звітів про заходи, оглядів
та інших інформаційних жанрів. Про аналітичні жанри годі й говорити.
Отже, “Бомба News” живиться лише чужими матеріалами, з
яких можна змайструвати або які можна подати як сенсацію, тобто
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“інформаційну бомбу”. Власник ресурсу, схоже, навіть не усвідомлює, що займається піратством, тобто крадіжками, незаконним використанням чужої інтелектуальної власності. Якщо ж він свідомий
чи вона свідома того, що чинить, і знає, що ці вчинки тягнуть на
кримінальну статтю, то це навіть печальніше, і особливо — з
огляду на те, що криміналізація явища побільшується креативом,
який породжує дезінформацію, перекручування фактів, фальсифікації тощо.
Парадоксальність ситуації в тому, що незрозумілими є мета
цієї діяльності та місія, яку взяв на себе власник сайту. З того, що
нам відомо, цей ресурс не є комерційним проектом. Більше того,
цей сайт є проектом витратним: хай реєстрація його й інтернетні
послуги коштують невеликі гроші, але ж бодай одна людина тут
зайнята повний час — моніторить різні сайти, відбирає придатні
для використання матеріали, придумує заголовки і врізки, перекладає тексти українською (такий-от позитив, хоч загалом мова
матеріалів ресурсу просто жахлива), розміщує їх на сайті, а потім
ще й постить у мережевих групах.
Навряд чи сайт “Бомба News” має достатню кількість відвідувачів, які забезпечували б пристойний дохід від реклами, тим більше що її на сайті й немає. Тим часом аудиторія ресурсу зростає,
про що свідчить ФБ сторінка “Бомба”, яку відстежують понад сто
тисяч користувачів. Серед 96 тисяч тих, хто уподобав цю сторінку,
є дуже багато професійних журналістів та медіа експертів (зокрема, майже півтори сотні моїх друзів), яким, мабуть, і в голову не
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приходить поцікавитися, що ж це воно за “інформаційна бомба”.
Очевидно, що “Бомба News” не є єдиним паразитом в українському інформаційному просторі, а відтак і в інформаційному всесвіті.
Треба віддати належне нашій “Бомбі”: видаючи поширювану
інформацію як свою, “Бомба” досить часто таки подає посилання
на джерело, і це допомогло нам виявити ще одну вельми цікаву
тенденцію. Зазвичай посилання робиться “дрібним почерком” як
інтернетне посилання, тобто не називаючи ресурсу, з якого взято
інформацію. Можна припустити, що той ледь помітний лінк натискають одиниці.
Ми спробували відкривати посилання на пару десятків джерел, і от що виявилося. Як правило, ресурс, з якого “Бомба News”
скачує інформацію, не є першоджерелом. За посиланням просто
відкривається інший сайт, на якому подано відповідний інформаційний продукт, під яким також є посилання на джерело. Тобто і
джерело, з якого, “Бомба” взяла матеріал, не є першоджерелом.
В усіх випадках, коли ми намагалися перейти за посиланнями,
дійти до першоджерела нам так і не вдавалося. Після меншої чи
більшої кількості переходів за посиланнями ми впиралися в глухий
кут: посилання на джерело вже не було, але водночас було очевидно, що цей кінцевий ресурс не є оригінальним творцем і власником продукту.
Отже, складається враження, що інтернетний інфорпростір
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України значною мірою зайнятий інформаційними паразитами, які
збирають і поширюють інформаційні продукти, створені іншими
фізичними та юридичними особами.
У зв‘язку із сказаним в попередньому абзаці напрошується
думка про те, що справжні творці справжніх новин і інформаційних
матеріалів різних жанрів взагалі, схоже, не переймаються долею
результатів своєї творчої діяльності й — відповідно — захистом
своїх авторських прав. Їхнє прохання при перепощуванні посилатися на джерело (подавати посилання на гіперлінк) є просто порожнім звуком.
Така ситуація спричинює принаймні дві проблеми.
Перша проблема — це суто юридична, і стосується вона додержання законодавства про авторське право, а отже — і законодавства в цілому, а отже — правної культури суспільства. Всі списують, крадуть, відбирають, віджимають і т. ін. у всіх, а це вже є
свідченням тотальної корумпованості суспільства.
Таким чином, справжня журналістика, реально не захищаючи
своє авторське право й закриваючи очі на інформаційне піратство,
фактично самоусувається й від тієї головної ролі, яку вона покликана виконувати в суспільстві.
Друга проблема — суто комерційна, меркантильна. Будьякий інформаційний продукт, створений засобом масової інформації, має вартість як товар, тобто монетарну цінність. Справжній
журналіст, який створив цей продукт, і справжній ЗМІ, який опри-
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люднив/опублікував цей продукт, мають право на винагороду (роялті) у разі поширення цього продукту іншими ресурсами.
Звичайно, той, хто володіє авторським правом на продукт, може дозволити поширення свого твору, не вимагаючи винагороди,
— особливо, у випадках, коли цей продукт перепублікують з некомерційною метою. Але це може і повинно здійснюватися з дозволу
володаря авторського права.
У випадках же, як обговорюваний у цих нотатках, навіть якщо
твір поширюють безкоштовно, його автор і публікатор мають усі
підстави вимагати бодай матеріальної сатисфакції за використання твору без дозволу. Невже автори матеріалів, протиправно використаних сайтом “Бомба News”, такі багаті, що їм і гроші непотрібні?
У цьому контексті мене й дивує той факт, що ніхто з моїх колег
журналістів не зреагував на моє прохання підключитися до з’ясування, що ж воно за ресурс такий — ця “Бомба News” і хто за ним
стоїть.
Насамкінець повідомляю, що нам вдалося дещо довідатися
про те, хто може стояти за сайтом “Бомба News”.
Особами, які проявилися поширенням матеріалів сайту в соцмережах є... уже згаданий вище інженер-будівельник Богдан Гавриляк (Bogdan Gavrylyak) та Тетяна Гавриляк (Tatyana Havryliak.
Місце навчання і фах на її сторінці не вказано) з Червонограда на
Львівщині.
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На повідомлення, надіслані їм у приват, вони не зреагували.
Безумовно, це не може не насторожувати.
Повідомлення, написане на скриньку сторінки “Бомба”, спричинилося до короткого діалогу з особою, яка не назвала свого імені й не вивела на зв’язок із власником сайту. Можливо, що спілкувалася з нами названа вище Т. Гавриляк.
Ось що ми хотіли довідатися: “Ви постійно ширите в наших
групах інформацію з сайту “Бомба News”, яка не є продуктом цього ресурсу. Що ви знаєте про цей сайт, про його власника тощо?
Явщо ви не надасте нам вичерпну інформацію про цей сайт, ми
вимушені будемо заблокувати вас”.
Ось кілька уривків із відповідей від “Бомби”: “Ми не зобовязані
Вам нічого повідомляти чи надавати якусь інформацію”.
“Абсолютно нічого протизаконного в наших діях немає! І ви
це знаєте! для чого брати на понт? На що ви надієтесь?”
“Не бачу дальше сенсу продовжувати безглуздий діалог! І
Вам на замітку — в групи постить не сторінка а користувач,
так що до нас претензій будь ласка більше не предявляти, ми
не являємось власниками того чи іншого сайту. Якщо ви і на далі
буде нам предявляти незрозумілі звинувачення у надуманих вами
порушеннях будемо блокувати Вас. Дякую і на все добре!”
Отак! Будемо продовжувати відстежування “Бомби News” та
інших подібних інформаційних ресурсів.
Сподіваюся, ці нотатки викличуть інтерес до інформаційного
піратства як серйозної проблеми сучасної української журналіс-
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тики, українських ЗМІ й українського інформаційного простору.
Найсвіжіший приклад того, як “Бомба News” маніпулює інформацією. З жовтня 2018 року ресурс оприлюднив як оперативну
таку інформацію: “Останні новини з передової: “величезна кількість “200-х” і “300-х”…” Зараз там справжнє пекло…”.
Зверніть увагу на фразу “Зараз там справжнє пекло”. Якщо перейти за посиланням на “Источник”, що вказаний аж під скріном
запису у Фейсбуці, то вийдемо на інший ресурс, який також не є
(першо)джерелом, а є джерелом вторинної інформації. Цей ресурс називається “Палітра. Інфо” і є блогом на Wordpress. “Бомба
News” повністю списала текст інформації, вилучивши лише вказану там дату (9 серпня), на яку припали описані в тексті факти й
події. Названий ресурс оприлюднив цю інформацію 11 серпня.
Таким чином, “Бомба News” оприлюднила як оперативну інформацію майже двомісячної давності.
Маємо приклад свідомого плагіату й маніпулювання інформацією, заведення в оману громадськості, а відтак і дестабілізації
суспільства.
11—12 вересня, 3 жовтня 2018 р.
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Генерал невидимого фронту в
об’єктиві телекамери
Зараз активно обговорюється відеосюжет телеканалу ZIK з поясненнями заступника голови зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
З-поміж політиків гостро зреагував на цей сюжет нардеп Сергій
Лещенко. Але цікавішими мені видаються інші коментарі. Один із
тих, хто поширив цей сюжет із своїм коментарем, є Павло Нус,
який висловлює підозру, що “хтось” підставив президента П. Порошенка якраз напередодні виборів.
До речі, цей погляд збігається з позицією самого президента,
як її викладає Ю. Бутусов: “Порошенко считает, что замглавы
СВР Семочко ‘слили’ враги, и это намеренная провокация против него самого. Чтобы потушить скандал — избрана тактика умалчивания”).
Другий коментар належить Ярині Ключковській, яка у цьому
відео знайшла повне підтвердження правоти журналістів-розслідувачів, які намагаються вивести С. Семочка на чисту воду.
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Третій коментар — від Данила Мокрика, який піддає критиці
те, як змайстровано цей сюжет...
З погляду журналістської майстерності, це дуже незграбна робота. Сергій Семочко тут справді дуже непереконливий і, погоджуся з Я. Ключковською, здає себе “з потрошками”.
Я дивився той сюжет за результатами журналістського розслідування, і він для мене був дуже переконливим, та й виконаний
без сучка, без задирки. Спростувати його буде непросто. Навіть,
якщо СБУ залучить до цього найкращих своїх слідчих.
Втім, давайте постежимо за розвитком подій... Будь-який кінець цієї історії з журналістським розслідуванням обіцяє бути дуже цікавим.
Тим часом мені хотілося б поглянути на цю історію як фахівцеві із спецпропаганди. В основі цього фаху є дисципліни із стратегічної й тактичної розвідки, із соціальної психології й психології
особистості, країнознавства та ін. Пан Семочко мусив усе це вивчати у значно більших обсягах, хай, можливо, і в гірших учителів.
На відміну від розвідницького, більшу частину мого фаху складають дисципліни з майстерності складання текстів, розрахованих
на війська й населення противника.
Отже, з певних причин, ми не можемо знати багато про Семочка як людину. Знаємо, що він — високий чин у зовнішній розвідці, і ось бачимо його у відеосюжені, де він — у центрі уваги (забудьмо навіть про журналістське розслідування).
Що передусім впадає в око? У кріслі перед журналістом си-
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дить закам’яніла фігура з застиглою гримасою на обличчі, яка не
зникає і не змінюється у процесі вступного монологу й відповідей
на запитання журналіста.
Така неприродня, виразно силувана манера поведінки у разі
виконання розвідувального завдання в глибокому тилу противника
видала б нашого бійця невидимого фронту у першій же штатній
ситуації.
З усього видно, що генерал Семочко лукавить, але оскільки
він явний слабак у своїй професії, брехню заретушувати йому не
вдається.
А був би справжнім професіоналом розвідки, зумів би вийти
сухим із води — навішати на вуха слухачам локшини про необхідність леґалізації: бути поза підозрою в країні-аґресорі (щоб не викрили), а водночас почуватися своїм у середовищі російської аґентури в Україні (хоч це вже “парафія” іншої спецслужби).
Друге — мова. Неволодіння на фаховому рівні державною мовою — величезний мінус для спецслужбівця, а те, що він ще й мислить мовою ворога, є найбільшою завадою для успішного виконання службових обов‘язків в інтересах України. Я вже не кажу
про те, що працівник зовнішньої розвідки (а тим більше — високий
чин) має бути не одномовним (“узькоязичним”), а поліглотом — і
легко переходити з однієї мови на іншу.
Коментатори розходяться в думках, хто призначав нашого бійця невидимого фронту на високі посали в СБУ та ГУР. Якщо Семочко є розвідником за фахом, то взагалі виникає цілком резонне
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запитання, як цей чоловік з низьких чинів дійшов до одного з найвищих генеральських звань. Служити б йому спокійненько у польовій розвідці: він і в ДРГ попрацює за трьох, і язика принесе на
своїх дужих раменах.
Ну, а так зганьбитися з тим, що стало предметом журналістського (а не прокурорського) розслідування, — це очевидно логічний вислід фахової непридатності.
А для мене це — ще один доказ нагальності системних змін в
Україні. Переконайте мене, що я не маю рації, панове Євгеній
Марчук, Олександр Скіпальський, Віктор Трепак та всі інші з-поміж
моїх ФБ друзів, кому траплялося пересікатися з нашим героєм.
…Важливе доповнення. Сергій Лещенко повідомив про
перебіг обговорення справи С. Семочка на засіданні Комітету боротьби з корупцією ВРУ, на яке прийшли керівники СБУ та ГУР, які
намагалися усіма можливими засобами захистити свого колегу.
16—17 жовтня 2018 р.
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Як переказ змісту ориґінальної
публікації обертається
перебріхуванням
Моїм текстом, викладеним на Фейсбуці та на моєму особистому сайті, зацікавився ресурс “Релігія в Україні”. Це — не перепощування мого тексту, як він є, без коментаря чи з коментарем
редакції чи окремої особи. Це — спроба переказу змісту мого тексту упереміш із редакційними коментарями, уточненнями та доповненням інформацією, яка не має жодного відношення ні до теми,
ні до предмета моєї публікації.
Найбільше мене обурило, начебто я закликаю (sic!) обрати
предстоятелем об'єднаної Української Церкви екзарха Вселенського Патріархату. У відповідь на мою вимогу змінити формулювання сайт замінив “закликає” на “пропонує”, залишивши “закликає” в гіперпосиланні.
Журналістам, які спеціалізуються на релігійній проблематиці,
чомусь важко зрозуміти, що ми не на Соборі, ще багато чого не
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зроблено для підготовки того об’єднавчого чи установчого Собору
і що кандидати на патріарха ще не номіновані, а тому закликати
чи пропонувати когось обирати передчасно та й неетично. Передусім з огляду на те, що ми не знаємо, чи кандидатура ім’ярек обговорюється уповноваженими структурами і чи сам ім’ярек про це
знає.
Поза цим, як науковець і публіцист, я маю право й можливість
аналізувати й оцінювати тенденції, які проявляються у церкві й у
суспільстві, настрої серед ієрархів, віруючих і широкої громадськості щодо цього актуального питання, а відтак робити свої
висновки, припущення, передбачення чи прогнози.
Мої нотатки й годилося б сприймати лише як результат роздумів над тим, кого люди (sic!) бачать на патріаршому престолі, які
шанси у того чи іншого кандидата, які мої припущення щодо позиції Вселенського Патріарха(ту) і — не більше. Я навіть уникав згадувати неназвані іншими імена... Тому в моєму тексті були названі
імена лише трьох православних ієрархів України, згадані різними
людьми не менше одного разу в доступних мені джерелах.
При цьому, відстежуючи розвиток подій, я в курсі, що:
— Владика Ігор і не думав кандидувати. Він взагалі тримається осторонь цього проекту;
— Митрополит Макарій начебто також не претендує на патріаршество, і
— лише один Патріарх Філарет дуже хоче стати патріархом
нової церкви.
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Крім усього, тепер ми вже знаємо, які тертя виникли між ієрархами з приводу того, якою буде назва УППЦ і яким має бути проект її Статуту тощо. Патріарх Філарет і з цим уже визначився, не
питаючи згоди чи бодай думки інших ієрархів.
Цей факт обернув на закономірність тенденцію, яку ми спостерігаємо від початку 90-х років минулого століття, коли ідея-фікс одного православного ієрарха стає на перешкоді об‘єднання і згуртування українського православ‘я і затримує процес створення
УППЦ.
Це — один із чинників, який спонукав мене у своїх нотатках
назвати Філарета “суперечливою фігорою”, що викликало зливу
обурень і докорів з боку коментаторів мого тексту в мережах.
Очевидно, Вселенський Патріарх враховує ці фактори і напевно має свої варіанти розв’язання проблеми, якщо він уже розпочав процедуру надання Томосу УППЦ. Тому я мав і маю достатньо підстав припускати, що він також має якісь свої думки з цього
приводу.
Саме в цьому контексті й виникло моє припущення, що не
просто так Вселенський Патріарх направив в Україну екзархів саме українського походження і що один із них може розглядатися як
потенційний кандидат на патріарха УППЦ.
Що тут неясно і що тут дає підстави приписувати мені те, чого
я не писав, закидати мені, що я пишу дурниці, та вихлюпувати на
мене свої негативні емоції?
А тепер у контексті сказаного вище спробуйте зрозуміти гли-
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бинний сенс сказаного Вселенським Патріархом Варфоломієм: Україна одержить Томос, “коли прийде час”. Можна під цим розуміти
Божий промисел. Можна під цим розуміти здатність українців до
здорового глузду, мудрості та єдності в досягненні мети, але не
задоволення чиїхось особистих амбіцій.
20 жовтня 2018 р.
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Заавторство, літературне рабство та
плагіат як традиція
Ця тема упродовж тривалого часу активно обговорюється в
середовищі науковців. У журналістиці й ЗМІ її обходять мовчанням
— так, наче її не існує. Попри те, що сучасні технології відкрили
безмежні можливості для епідемічного поширення цього явища
настільки, що його практично неможливо контролювати.
Останнім часом я опублікував кілька матеріалів з цієї проблеми, і мені дуже прикро констатувати, що вони не зацікавили ні
широкого загалу, ні навіть фахівців і не спричинилися до сподіваної дискусії.
Як випливає з означення посади, авторка статті “Що таке плагіат і чи законна праця ‘найманих авторів’?” в “Детектор медія”
Аліна Правдиченко є правником і спеціалізується на авторському
праві, але, очевидно, недостатньо ознайомлена з журналістською
й літературною практикою, про що свідчать ключові поняття (терміни, професіоналізми тощо), якими вона послуговується.
Як довголітній практик і науковець в обговорюваній царині, до-
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зволю собі в цій статті розставити крапки над “і”, уточнити й розкрити деякі поняття й категорії, а також висловити свої спостереження та висновки.
Думаю, що поняття “плагіат” не потребує пояснення — його
тлумачення можна знайти практично в усіх словниках та енциклопедіях. Проблема з цим явищем полягає лише в тому, що українське суспільство дуже неоднозначно ставиться до нього як до злочину.
Тому більше уваги я присвячу тому явищу, яке авторка статті
означує як “наймані автори”. Оскільки це поняття вона бере в
лапки, треба думати, його використано у статті до певної міри як
умовну категорію для означення осіб, які передають продукт своєї
творчої праці іншим фізичним особам, котрі виступають у ролі офіційних авторів.
Можливо, з юридичного погляду поняття “наймані автори” є
цілком прийнятним, але воно має досить широке змістове наповнення, яке охоплює щонайменше два сутнісно відмінних явища,
про що є застереження і в статті (коли мова йде про добровільність).
Хоча це явище виникло і було дуже поширене в компартійнорадянській журналістиці, теорія журналістики із зрозумілих причин
не осмислювала його, але практики говорили про багато. Завдяки
цьому те, що тепер намагаються увіпхнути в поняття “наймані
автори” (хоча воно, кажучи мовою Івана Плюща, і невпихуєме),
означувалося щонайменше двома поняттями: “заавторство” та
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“літературне рабство”.
Заавторство — це той різновид літературної праці, коли її
суб’єкт свідомо й добровільно відмовляється від створеного ним
продукту на користь іншого суб‘єкта і, як правило, дістає за це
спеціальну винагороду: в одних випадках — як заробітну плату, а
в інших — як гонорар.
Під цю категорію потрапляють тексти, створені штатними помічниками та спічрайтерами. В одних випадках імена справжніх авторів приховують, а в інших оприлюднюють (часом навіть вказуючи у вихідних даних продукту літературної творчості).
Класичним прикладом такого заавторства радянського періоду
була трилогія Леоніда Брєжнєва, за яку колектив найкращих російських радянських журналістів одержав належну винагороду, а
формальний автор був відзначений Ленінською премією.
Відомий український журналіст і письменник-публіцист Степан
Колесник розповідав мені, що він не раз писав статті для преси за
Петра Шелеста, який, до честі його, віддавав одержаний гонорар
справжньому авторові.
Мені також доводилося працювати в такому амплуа. Один із
таких епізодів я нещодавно описував у контексті дискусій про плагіат у науці. У середині 70-х років як помічник ректора Київського
держуніверситету імені Т. Шевченка я написав брошуру “Роль університетів у системі вищої освіти”, яку було опубліковано чотирма
мовами як доповідь ректора КДУ М. Білого на конгресі Міжнародної асоціації університетів. На жаль, радянська практика не пе-
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редбачала зазначення справжнього автора навіть у службовій
інформації.
Зовсім інакше підходять до питання заавторства в цивілізованих країнах. Наприклад, ніхто не приховує справжнього авторства промов і доповідей провідних політиків Заходу. А в тих випадках, коли офіційний автор не має літературного хисту і відтак мусить вдаватися по допомогу до професійного літератора чи журналіста, вказують причетність до авторства обох осіб: “такий-то з
таким-то”.
Літературне рабство — явище зовсім іншого порядку. Це поняття виникло так. Російською мовою в класифікації трудових ресурсів та в номенклатурі спеціальностей працівники редакцій газет, журналів та телерадіомовлення означувалися як “літєратурний работнік” (у моєму дипломі про вищу освіту вказано: “Журналіст. Літєратурний работнік ґазєти”) або скорочено “літработнік”,
“літраб”.
Коли ми говоримо про літературне рабство, то маємо на увазі
використання праці “літрабів”, яка залишається неоплаченою і
взагалі непоцінованою. Це — та сфера, яку дослідникові й описати неможливо, якщо він сам не мав такого досвіду. На жаль чи
на щастя, я особисто мав і цей досвід.
Найраніші епізоди мені як “літрабові” трапилося пережити на
початках своєї журналістської кар’єри, коли я працював кореспондентом відділу літератури та мистецтва в редакції “Вечірнього
Києва” — газети, підпорядкованої Київському міськкому КПУ. Роби-
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лося це так: номенклатурне начальство телефонує редактору і
наказує прислати в його розпорядження літпрацівника, який спеціалізується на такій-то тематиці, — найчастіше викликали конкретну особу. При цьому не мало навіть значення, чи ця особа була
членом партії.
Отак я зачастив у відділи пропаганди та культури. Як правило,
сам завідувач відділу або його заступник вводив у курс справи, називав тему, давав купку документів, вирізок із газет тощо і формулював завдання — що має бути на виході (зміст, форма, стиль тощо) і скільки часу на це дається.
Добре було, коли на виконання роботи давали пару днів, і ти
течку з матеріалами несеш у редакцію або додому, щоб у звичній
для тебе обстановці сотворити замовлений твір, який буде оприлюднений невідомо під чиїм ім’ям. Коли тобі називають ім’я офіційного “автора”, то це дає тобі змогу додати якогось “інтиму”.
Бували ж випадки, коли тобі виділяли місце за столом у кабінеті високої установи й просто наказували писати, даючи тобі кілька годин, і добре якщо в кабінеті тебе залишали одного, лише час
від часу цікавлячись, як іде робота. З часом я старався прихопити
з собою плитку шоколаду або пачку печива, бо про чай та бутерброд там не клопоталися, тримаючи тебе до сутінок і дозволяючи
збігати до виходку в кінці коридору.
Коли я працював у редакції “News from Ukraine” і коли мене,
безпартійного, кликали в міжнародний відділ ЦК КПУ — то щось
перекласти з англійської, то щось написати, усю роботу треба бу-
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ло робити, як сказали б американці, on site (на місці).
Оце все була робота, яку матеріально ніхто не заохочував і за
яку часто навіть “дякую” не казали. Тільки й того, що це зазвичай
відбувалося в робочий час, який покривала редакційна зарплата;
але ж за той час можна було б написати щось таке, що оплачувалося гонораром.
Цілком вірогідно, що особа, під іменем якої публікувалися написані мною тексти, отримувала хороші гонорари — розмір гонорарів залежав не так від якості тексту, як від посади автора.
Звичайно, траплялося й знати, з чиїм ім’ям побачить світ твій
текст. Були якісь герої соцпраці (імена вже вивітрилися з пам’яті),
але були й особистості, чиї імена молодому “літрабові” приносили
втіху. Наприклад, кілька разів мені довелося косити під Дмитра
Гнатюка. Коли у нас зав’язалося особисте знайомство, я чомусь
так і не сказав йому, що оте й оте оприлюднене під його іменем
вийшло з-під мого пера.
Якщо заавторство дуже поширене в західному світі (тут же, в
США), то літературне рабство існує хіба що в глибокому підпіллі.
Бо літрабство — це феномен авторитарно-тоталітарного устрою
та адміністративно-командного способу урядування. Отож існування його в Україні є ознакою того, в якому світі продовжують жити і
творити українські журналісти.
Зрештою, хоч заавторство та літературне рабство формально
можуть підпадати і таки підпадають під статті про плагіат, захист
прав чи заохочення реальних авторів нині є справою, яка може
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вирішуватися за угодою між сторонами, зокрема й за уснимими
домовленостями.
Нині мене більшою мірою непокоїть інша проблема, яка виходить далеко за межі правовідносин двох чи кількох фізичних суб’єктів авторського права і перетворюється на редакційну політику
цілих журналістських колективів і ЗМІ як юридичних осіб.
Один із аспектів цієї проблеми обговорює в обговорюваній
статті й А. Правдиченко. Це — використання контенту з явними
порушеннями авторського права. У таких випадках має місце й
маніпулювання змістом.
Нещодавно я сам став жертвою такої маніпуляції. Моїм текстом, викладеним на Фейсбуці та на моєму особистому сайті,
зацікавився ресурс “Релігія в Україні”. Це було не перепощування
мого тексту, як він є, без коментаря чи з коментарем редакції чи
окремої особи. Це була спроба переказу змісту мого тексту упереміш із редакційними коментарями, уточненнями та доповненням
інформацією, яка не має жодного відношення ні до теми, ні до
предмета моєї публікації.
Найбільше мене обурило, що начебто я закликаю (sic!) обрати
предстоятелем об’єднаної Української Церкви екзарха Вселенського Патріархату. У відповідь на мою вимогу змінити формулювання сайт замінив “закликає” на “пропонує”, залишивши “закликає” в
гіперпосиланні.
Журналістам, які спеціалізуються на релігійній проблематиці,
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чомусь важко зрозуміти, що ми не на Соборі, ще багато чого не
зроблено для підготовки того об’єднавчого чи установчого Собору
і що кандидати на патріарха ще не номіновані, а тому закликати
чи пропонувати когось обирати передчасно та й неетично. Передусім з огляду на те, що ми не знаємо, чи кандидатура ім’ярек обговорюється уповноваженими структурами і чи сам ім’ярек про це
знає.
Поза цим, як науковець і публіцист, я маю право й можливість
аналізувати й оцінювати тенденції, які проявляються у церкві й у
суспільстві, настрої серед ієрархів, віруючих і широкої громадськості щодо цього актуального питання, а відтак робити свої висновки, припущення, передбачення чи прогнози.
Мої нотатки й годилося б сприймати лише як результат роздумів над тим, кого люди (sic!) бачать на патріаршому престолі, які
шанси у того чи іншого кандидата, які мої припущення щодо позиції Вселенського Патріарха(ту) і – не більше.
Описаний приклад можна було б вважати непорозумінням,
але мені трапилося опинитися ще в одній ситуації, яка спонукала
до осмислення тенденції, яка, виявляється, вже стала закономірністю й вельми характерним явищем сучасної української журналістики.
Ось яка ситуація. Прийшло мені в приват наступне повідомлення: “Я — редактор сайту https://назва-ресурсу.ua. Чи можна у
Вас брати невеликі коментарі для нашого ЗМІ?”
Поки я обговорював з редакторкою ресурсу принципи та умо-
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ви моєї співпраці із цим ЗМІ, у моїй стрічці на Фейсбуці випав запис одного із моїх друзів. Хвалиться: “дав коментар”, — і подає
посилання на... https://назва-ресурсу.ua. Іду за посиланням. Де ж
той коментар мого френда? Немає... Натомість редакційний текст
ресурсу, в якому повідомляють, що такий-то (мій френд) “дав коментар” ресурсові з такого-то питання. Подальший текст являє собою суміш із коротеньких цитат, переказу якогось тексту й оціночних редакційних застережень.
Я уважніше переглянув публікації на ресурсі, редакторка якого
запросила мене до співпраці. Жодного коментаря в класичному
розумінні жанру (а мені упродовж років доводилося викладати студентам нормативний курс “Аналітичні жанри” та спецкурс “Стаття”). Те, що вони називають коментарем, дуже нагадує інформаційний звіт із якогось заходу з довільним переказом висловлених
там думок. Усе це є безкінечним використанням чужого контенту з
маніпуляціями зі змістом і думками людей.
Прикметно, що всі сайти, які довелося переглянути, використовують цей примітивний шаблон, який є яскравим прикладом
щонайгіршої журналістики й брутального порушення авторського
права.
Другий аспект, на який я нещодавно звернув увагу, — це зухвале піратство, частиною якого є й використання контенту, але в
цілості своїй є стовідсотковим плагіатом, та ще й помноженим на
дезінформацію.
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В інформаційному просторі появилося багато ресурсів, які перепощують цілі тексти, не посилаючись на джерело, а якщо формально і вказують джерело, то воно насправді не є первинним
джерелом інформації, ба навіть і не вторинним: дуже часто перехід за посиланнями до “джерела” приводить у... глухий кут, але не
до першоджерела.
Що також впадає в око, так це перепощування явно застарілої
(на місяці, а то й на роки) інформації, яку ресурс презентує як актуальну і злободенну, що фактично є свідомою дезінформацією
для читачів.
І нарешті ще одна дуже прикра річ — це нефахово сформульовані заголовки, підзаголовки, “шапки”, ліди, врізки, які абсолютно не відповідають змістові матеріалів, дезінформують читача, маніпулюють його свідомістю, видаючи бажане за дійсне, припущення за реальну дію і т. ін.
Я назвав це піратством у журналістиці й спробував на прикладі сайту “Бомба News” привернути увагу до цього явища бодай
з боку фахівців у статті “Піратство як явище сучасної української
журналістики” (див. вище). Розміщення цієї статті в мережах, як я
вже зауважив, не викликало інтересу навіть у фахівців. Схоже на
те, що медійна спільнота в Україні вважає таке піратство нормальним і, отже, прийнятним явищем модерної української журналістики і ЗМІ в Україні.
Здавалося б, міністерство інформаційної політики та рада з
телерадіомовлення мали б відстежувати такі разюче негативні
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явища і процеси та ініціювати переслідування порушників закону,
а професійні журналістські організації — зайнятися бодай етичними аспектами цих явищ і процесів. На жаль, ніхто ні кує, ні меле.
Симптоматично, що й українське журналістикознавство з холодною байдужістю спостерігає за тим, що відбувається в українському ініормаційному просторі.
З огляду на те, що в порушеннях елементарних вимог авторського права і журналістської етики, у маніпулюванні контентом
простежуються загальні тенденції і закономірності, напрошується
висновок, що в Україні явно щось не так із підготовкою журналістських кадрів, які не мають базових знань і навичок як із авторського права, так із журналістської творчості (майстерності).
7 листопада 2018 р.
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Безжально про навчальні заходи
для журналістів
Привернула увагу цікава ідея “авторських курсів” (див.:
www.ruthless-journalism.tilda.ws/). Не знаю, якими видатними журналістськими талантами насправді володіє Катя Ґорчінская і чому
вона може навчити інших. У повідомленні про “мастер-клас” я побачив чимало аргументів на користь того, що краще було б, якби
вона відмовилася від цієї затії принаймні до того часу, поки рівень
її власної журналістської і редакторської майстерності буде достатньо високим для того, щоб ділитися своїми знаннями і досвідом з іншими.
Не хочу тут вдаватися у
деталі — кожен український
журналіст напевно знайде у
Каті Ґорчінской масу речей, що
знижують якість її журналістської творчості. Я ж зверну вашу
увагу на три факти.
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Перший: якщо доросла людина публічно використовує зменшувальну форму свого імені, це є свідченням того, що вона так і
не виросла, не стала зрілою і відповідальною як фахівець і громадянин. Катя належить до цієї категорії людей.
Другий: якщо громадянин чи громадянка України подає іноземною мовою своє прізвище в російській транскрипції чи транслітерації, це є свідченням того, що рівень національної свідомості
й громадянської зрілості/відповідальності, а також рівень фахової
культури не є високим. Пані Ґорчінская — з-поміж таких.
Третій: якщо журналіст без стилістичної доцільності у своїх
текстах допускає невиправдане використання іншомовних слів за
наявності усталених термінів і професіоналізмів у рідній мові, це є
свідченням невисокого рівня його/її фахової майстерності. Мені
досить було побачити в залученому тексті “фактчекінг” (та ще й з
помилкою, бо правильно буде — “фактчекінґ”) та подібні покручі,
щоб уявити собі, про що і як три дні буде говорити на своїх семінарах “безжалісна журналістка” Катя Ґорчінская.
Зверніть увагу на обговорення повідомлення про “авторський
курс”. У відповідь Катя Ґорчінская написала у своє виправдання:
“потому что я русскоязычная и у меня нет такого острого ощущения украинского языка, как у тебя. честно говоря, я его назвала Ruthless journalism первоначально. а потом перевела :)”.
Тут уже й коментувати не хочеться, бо притомна людина злісно і справедливо відповіла б тією ж мовою про “свиное рыло” та
“калашный ряд”. І грамотність написаного, і “тикання” юної особи
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переходить будь-які межі професіоналізму…
Насамкінець скажу таке: уже не вперше звертаю увагу на те,
що, здавалося б, такий україноцентричний Український
Католицький Університет вважає за можливе залучати до навчального процесу журналістів-практиків, які, можливо, й не є україноненависниками чи українофобами, але українобайдужими є напевно. “Какаяразніца”?
15 листопада 2018 р.
P.S. Уже після публікації
цих нотаток на сайті “Ґордон”
впала в очі інформація: “главним рєдактором ‘Forbes Украіна’ станєт бившій ісполнітельний дірєктор ‘Громадського’ Єкатєріна Ґорчінская”.
Повідомлення супроводжується фотографією, на якій наша героїня впирається своїм плечем
у груди канадського прем’єра.
Бідна українська журналістика!
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Провал української
інформаційної політики
Президент України Петро Порошенко провокує мене на дуже
гнівні нотатки. Я буду говорити з максимально можливою прямотою і різкістю, використовуючи, як завжди, нормативну лексику.
Хоча це — той випадок, коли я шкодую, що не користуюся арсеналом лексики ненормативної.
На п’ятому році гарячої війни президент України нарешті зрозумів: “Гібридна війна РФ проти України показала значення чесної
і об'єктивної інформації у сучасному світі”.
Зрозуміти-то зрозумів, але я не бачу жодного реального кроку,
навіть наміру з боку самого президента, уряду, Верховної Ради й
судової системи, спрямованого на очищення українського інформаційного простору від засилля російської пропаганди, захист інформаційного суверенітету України, на сприяння створенню й розбудові україноцентричної системи ЗМІ. Жодних ознак будь-яких
порухів у цьому напрямку.
Більше того, навіть передачі п’ятого телеканалу, власником
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якого є сам Петро Порошенко, часто-густо відгонять проросійським душком.
Президент узяв таки на себе сміливість визнати: “Як виявилося, ні українські держава і
суспільство, ні демократичний
світ не були готові до протистояння інформаційній агресії
РФ, втручання у процеси виборів та маніпуляцій”.
Щоправда, українська держава
тут ховається за демократичний світ: “У теперішній ситуації
‘постправди’ Україні разом з усім демократичним світом доводиться боротися за кожен факт, за справедливу оцінку, за право
громадян отримувати об'єктивну і достовірну інформацію…”
За великим рахунком, демократичний світ не був зобов’язаний і не зобов‘язаний зараз боронити Україну від інформаційної агресії Росії. Якщо він
це й робить, то лише з доброї
волі. А от сама Україна мала б налагодити системний опір інформаційній пропаганді з боку Кремля. Мені думалося, що П. Порошенко так і зробить, коли він ініціював створення окремого міністерства інформаційної політики під свого кума Юрія Стеця, яке
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дістало назву МінСтець.
Від самого початку агресії РФ проти України я багато писав
про нагальність налагодження системної контрпропаганди та
спецпропаганди (пропаганди серед військ і населення противника
та окупованих територій). Мої розлогі публікації на цю тему напевно ж читав і сам пан Порошенко, який упродовж років був серед
моїх ФБ друзів, а також пан Стець, якого я зазвичай затеґував або
якому скидав тексти в приват.
З боку МінСтеця не було ніякої реакції навіть тоді, коли я прямим текстом запропонував свою консультаційну допомогу як фахівця з контрпропаганди і спецпропаганди і готовий був приїхати в
Україну для допомоги в налагодженні відповідних служб у кількох
структурах влади: у міністерстві інформполітики, в міністерстві
оборони, у збройних силах України.
Ніхто в Україні й пальцем не поворухнув у відповідь. Усе, за
що брався МінСтець, було повним провалом. Міноборони й ЗСУ
взагалі навіть не подумали про налагодження такої важливої роботи.
На що спромоглася українська влада, так це ухвалення нікчемного законодавства про квоти на українські пісні на телебаченні й
радіомовленні, якими якийсь час не міг нахвалитися президент
Порошенко.
Словом, як не крути, але інформаційна політика української
держави, якою й раніше не переймалися президенти України, за
президентства Петра Порошенка зазнала повного провалу. Повто-
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рю ще раз: інформаційна політика України за президентства
Петра Порошенка зазнала повного провалу.
Я знаю, що у відповідь на цю мою заяву на мене насипляться
прихильники чинного глави держави. Серед них будуть і мої колишні студенти. Мої колеги й мої студенти також добре знають, що в
Україні немає жодного фахівця, жодної інституції, які зможуть переконати мене в протилежному.
До теми. Прикметна публікація віце-прем’єрки України Іванни
Климпуш-Цінцадзе появилася в “Дзеркалі тижня”: “Вірус гібридної
війни у пошуках антидоту”. Авторка, зокрема, наголошує на тому,
що треба чи треба було б робити для протистояння російській аґресії, серед іншого, й на інформаційному фронті. Це дивно читати
у віце-прем’єрки уряду, від якої не просто багато що залежить, але
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яка має реальні важелі впливу на того ж МінСтеця.
Ця інформація викликала таку реакцію з боку ветерана української журналістики Володимира Резникова: “Я не пам'ятаю жодного віце-прем'єра, як і прем'єра, який би мав вплив на голову
ДТР, міністра інформації або голову Держкомінформу. Усі впливи
— з Адміністрації президента — і тільки”.
Симптоматичне доповнення до теми обговорення. Порушити
будь-яке питання на засіданні уряду для віце, мабуть, не є проблемою. Ну, що стосується АП, то в цьому випадку, очевидно, годилося б замислитися над тим, чи леґітимним є вплив апарату президента на структури виконавчої влади. Адже завдання АП — забезпечувати діяльність президента, але аж ніяк не втручатися у
діяльність виконавчої влади.
З того, на що пан Резников звертає увагу, випливає, що АП є
не що інше, як реінкарнація ЦК КПУ. Отже, маємо зайвий доказ того, що Україна продовжує жити за авторитарно-тоталітарного устрою, а адміністративно-командне урядування живе і процвітає.
20 листопада 2018 р.
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Післямова до пресконференції
президента України
Навколо вчорашньої пресконференції президента України щойно від часу її закінчення точиться дискусія, яка викликає неоднозначні думки і оцінки. Сподіваюся, колеги журналісти й медіа
менеджери відстежують їх, і тому немає сенсу вдаватися до обговорення окремих моментів, які викликали бодай найбільше суперечок.
У цих нотатках дозволю собі висловити моє бачення цієї події,
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яка явно була приурочена до Установчого Собору Православної
Церкви в Україні. При цьому будемо враховувати також те, що
якою б тематичною пресконференція президента України не планувалася, вона все одно вийде з тематичних берегів. Адже президент не так часто спілкується із ЗМІ, щоб утримати його розмову
з журналістами у чітко визначених рамках.
Три складові цієї, як і будь-якої іншої, прес-конференції заслуговують уваги: (1) головна дійова особа; (2) організація заходу; (3)
журналісти.
Треба віддати належне президентові П. Порошенку: його
вступне слово, відповіді на запитання і поведінка в цілому не
викликають жодних застережень. Президент поводився достойно,
відповідно до свого статусу, змістовно і коректно відповідаючи на
запитання. Звичайно, було кілька моментів, коли він злукавив (аж
ніс засвербів), але в загальному контексті прес-конференції ці моменти не є аж такими суттєвими. Звісно ж, не кращим моментом
пресконференції було Порошенкове «С новим год...».
Одним із найбільше обговорюваних складових пресконференції виявилася її організація, тобто робота пресслужби адміністрації президента, зокрема прессекретаря Святослава Цеголка.
Пресконференція справді була організована і ведена на низькому рівні. Кажуть, що причиною цього були короткі терміни (менше доби) для підготовки пресконференції. Мене цей аргумент ніяк
не переконує.
По-перше, пресслужба президента України — це той струк-
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турний підрозділ АП, який повинен постійно бути в готовності номер один, тобто здатним будь-якої хвилини (не години і тим більше не дня) забезпечити вихід президента до ЗМІ — для кількахвилинного брифінгу чи багатогодинних розмов президента з журналістами. Такої готовності ми не відчули.
По-друге, мене заскочило те, що пресконференцію було влаштовано в Мистецькому Арсеналі, а не в будинку АП, де є кілька
просторих приміщень для багатолюдних зібрань, принаймні одно з
яких могло б бути 24/7 у розпорядженні прес-служби для проведення брифінгів та пресконференцій, і отже — належно обладнаним (о, ця проблема з мікрофонами).
По-третє, наскільки я розумію, пресслужба президента не працює або працює дуже погано з журналістами і ЗМІ на постійній
щоденній основі і не має корпусу журналістів, спеціально акредитованих для висвітлення роботи президента України (як це робить, наприклад, пресслужба Білого Дому, формуючи на постійній
основі спеціальний журналістський пул). Схоже на те, що прессекретар президента практично не знає представників ЗМІ, з якими
йому доводиться працювати.
По-четверте, я був просто шокований стилем ведення пресконференції, що його продемонстрував С. Цеголко. Прислухайтеся до його мови: щоб таку недорікуватість демонстрував прессекретар голови держави, треба дуже легковажити і своїм фахом, і
своєю посадою, і собою як людиною. Це — просто жах! Мені не віриться, що ця особа має освіту й досвід роботи в царині теле-
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журналістики.
Чи не найбільшою мірою і журналісти, і загал у мережах обурюються фаховим рівнем, досвідом і навіть віком журналістів, які
прийшли на прес-конференцію, а також відсутністю чи пасивністю
на пресконференції ЗМІ, які роблять погоду в інформаційному
просторі України.
З одного боку, це — наслідок прорахунків у роботі пресслужби
президента України, про що було сказано вище. З другого боку,
маємо свідчення того, в якому стані перебувають українська журналістика і ЗМІ, точніше — журналістика і ЗМІ України.
Справді, журналісти — учасники пресконференції справляють
невтішне враження, але не таке й гнітюче, як декому здалося. Зверніть увагу, що всі журналісти російськомовних та зарубіжних ЗМІ
(винятком став лише турецький журналіст) говорили з президентом українською мовою.
Журналісти, безумовно, зловживали монологами, демонструючи невміння чітко сформулювати і обгрунтувати свої запитання,
але я не сказав би, що їхні запитання були безглуздими чи недоречними. Це якщо виходити з того, які ЗМІ вони представляють і
яку мету переслідують, задаючи запитання президентові.
Біда в іншому. Ця пресконференція продемонструвала, що в
Україні немає україноцентричної системи ЗМІ, україноцентричних
журналістів і україноцентричної журналістики. Це — перше і найголовніше, чим можна пояснити дріб’язковість тематики цієї пресконференції.
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Ті “провідні” ЗМІ, які у кожного на слуху і які ніяк не проявилися
на пресконференції чи й узагалі проігнорували її, засвідчили свою
україноненависність, українофобство, українобіжність чи принаймні українобайдужість.
Прикметно, що цією проблемою не переймається й президент
Порошенко як гарант прав і свобод громадян України, при цьому
чомусь самоусунувшись від її розв‘язання, про що він обмовився
навіть під час пресконференції і що контрастує з тим, як він захопився створенням ПЦУ.
Створення й підтримка україноцентричної мережі ЗМІ в Україні
є не менш важливим пріоритетом президента, ніж створення помісної церкви. З тих же причин, що й створення ПЦУ.
Пресконференція актуалізувала й тему журналістської освіти
— фахової підготовки й підвищення професійної кваліфікації журналістів. Окремі гілки в соцмережевих дискусіях проявили й надзвичайно низький рівень національної свідомості, громадянської
зрілості/відповідальності, теоретико-методологічної підготовки і
навіть загальної культури професорсько-викладацьких кадрів у цій
царині.
Журналістиці в Україні навчають усі, кому тільки не лінь, а свого часу провідні в журналістській освіті виші приеживають глибоку
кризу або й цілковитий занепад.
Тому не дивно, що журналістика і ЗМІ в Україні втратили найважливішу свою функцію — факту і фактору формування громадської думки, “четвертої влади”, одного з найважливіших інструмен-
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тів націєтворення й державотворення.
Як не гірко це констатувати, але журналістика і ЗМІ в Україні є
однією з найактивніших деструктивних сил, і тому особливо прикро, що гарант Конституції України, будучи власником ЗМІ, не усвідомлює цього і не робить рішучих кроків для виправлення становища.
Зміст, форма й організація цієї пресконференції і є яскравим
підтвердженням цього. Годі сподіватися, що після цієї конференції
ЗМІ виконають, зокрема, і своє завдання щодо донесення в українське суспільство значення й важливості створення ПЦУ.
17 грудня 2018 р.
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PBS —
Public Broadcasting Service
Трапилося заїхати до будинку американського публічного (понашому, громадського/суспільного) телебачення. Роблю фото…
Адреса: 2100 Crystal Drive, Arlington, Virginia. До Білого Дому та
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Капітолію (Конгресу) — 5
км. Більше тут: PBS: Public Broadcasting Service —
www.pbs.org/.
Останнє фото показує,
як фінансується MPT —
Maryland Public Television, тобто підрозділ публічного телебачення у
Меріленді: Donate Now (зробіть пожертву зараз), Donate to MPT
(пожертвувати МПТ), Become a Member (стати членом).
Більше про те, як фінансується
публічне/громадське/суспільне телебачення в США тут: Support PBS —
www.pbs.org/about/support-pbs/.
Тут можна знайти інформацію про
те, яку частину фінансування публічне/громадське/суспільне телебачення
в США дістає від держави:
What portion of PBS funding comes
from the federal government? — Quora
— https://www.quora.com/What-portion-of-PBS-funding-comes-fromthe-federal-government.
У цьому тексті наголошено, що публічне/громадське/суспільне
телебачення в США дістає від федерального уряду фінансування
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у розмірі 12% від річних надходжень. Дванадцять відсотків!
Наскільки можна зрозуміти, Громадське телемовлення в Україні повністю фінансується урядом. У проекті бюджету-2018 фінансування Суспільного (Громадського) мовлення урізали удвічі. Навіть “урізане удвічі” фінансування від держави складає 50% від
потреб. Отже, маємо справу з суто державним телеканалом, який
навіть і не думав ставати громадським/суспільним, але вже позиціонує себе як суспільне/громадське телебачення.
21 грудня 2018 р.
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Як вирватися з глухого кута
інформаційного простору
Невивчені уроки Зураба Аласанії

Специфіка моїх фахових інтересів та контингенту моїх друзів у
соцмережах визначає змістове наповнення моєї стрічки у Фейсбуці. Ось уже кілька днів поспіль ця стрічка заповнена обговореннями однієї особи, однієї події із життя цієї особи, але — що при-
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кро — ніхто не бачить чи й не хоче бачити явище, що його уособлює і ця особа, і ця подія.
Мова про Зураба Аласанію та його звільнення з посади, яку
він допіру обіймав. Мені не шкода З. Аласанії, про що я й написав,
щойно довідавшись про його звільнення і ще не знаючи подробиць. Тим більше мені не шкода його й тепер, коли відкрилися куліси. Мені не шкода й тих, хто обурюється порушеннями законодавства, контракту, угоди чи чого там ще, тиском з боку адміністрації президента чи самого П. Порошенка, черговим наступом цензури та ін.
Мені шкода української журналістики, яка за десятиліття незалежності не спромоглася створити й розбудувати україноцентричну систему ЗМІ та стати реальною “четвертою владою” в
Україні.
Я спробував за допомогою Ґуґла знайти бодай щось із того,
що зробив у своєму житті Зураб Аласанія як український журналіст та україноцентричний медіа менеджер, і не знайшов нічо-го!
Гаразд, колеги! Ґуґл може чогось і не знати. Тому, якщо хтось
із вас знає бодай щось, розкажіть про це в коментарях.
Аргумент типу “Аласанія — нє укрАінєц і у нєго дажє фамілія…” не приймається. Одним із моїх найближчих побратимів у
боротьбі за українську журналістику ще 1990 року був Валерій Басиров, народжений на Уралі кримський татарин, якого радянська
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влада переслідувала за... український націоналізм. Ґеорґій Ґонґадзе також мав неукраїнське прізвище.
Отже, не маючи (поки що?) будь-яких доказів будь-якого внеску З. Аласанії в українську журналістику та в розбудову україноцентричної системи ЗМІ, можна сказати: слава Богу, що його
звільнили! Успіхів йому у пошуку нової роботи за межами української журналістики!
Тепер давайте поговоримо про законність та незаконність
звільнення З. Аласанії чи будь-кого іншого в системі ЗМІ в Україні.
Це — надзвичайно цікава тема, і особливо — з погляду апелювання до Закону за умов його тотального порушення, або скажемо
делікатніше — недодержання.
Щоб попередити закиди в некомпетентності, нагадаю вам, що
перший закон України про пресу та інші ЗМІ, як і Статут Спілки
журналістів України (1990 р.) були написані очолюваними мною
групами експертів (журналістів та юристів), а трохи пізніше в Українському Вільному Університеті в Мюнхені я працював над докторатом з масовокомунікаційного права (робочі матеріали можна
знайти в моєму архіві — ЦДАМЛМ України, ф. 1111).
Отже, цілком компетентно я можу стверджувати, що журналістика і ЗМІ в Україні, на превеликий жаль, ніколи не функціонували й не функціонують у повній відповідності із Законом, а про додержання фахових морально-етичних норм і принципів не доводиться навіть говорити.
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Власне, й сам Аласанія став жертвою того, що він вибудовував своєю фаховою діяльністю і своєю безпринципністю, хай що
там не говорили б про його “послідовну принципову позицію” у
якомусь ілюзорному протистоянні з президентом України чи кого
там ще серед тих, хто були над ним.
Людина з низьким рівнем національної свідомості й громадянської відповідальності зазвичай живе за поняттями, але не за
Законом.
Фаховий рівень — окрема тема, бо є одним із фактів і факторів того, що сталося в цьому окремо взятому випадку і що відбувається в українській журналістиці та системі ЗМІ України взагалі.
Якість української журналістики давно залишає бажати кращого. У ЗМІ України давно вже перестали дбати про якість. Якість
як засаднича категорія зникла навіть з риторики, тих хто мав би
обстоювати якість і закладати устремління до якісного показника в
майбутнє української журналістики.
А що ви хочете, коли професор журналістики майже щодня українсько-російським суржиком просторікує либонь на всіх проросійських або принаймні українобайдужих телеканалах і хвалиться
тим, що його “знают і слушают міліони”.
В Україні стало несоромно творити апріорі неякісну журналістику, і саме тому, на моє переконання, тут шукають собі фахову
гавань такі, як Шустер чи Кісєльов (я писав про обох).
Зверніть увагу: останній вирізнявся своїм непересічним талан-
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том у себе вдома в Росії, але примітивізувався і опустився рівнем
своєї майстерності, щойно переїхавши в Україну. У мене цьому є
лише одно пояснення: у рідному для себе середовищі талановитий журналіст підтягує аудиторію до свого рівня, а в чужому — шукає звичної йому аудиторії, що в Україні явилася Кісєльову у вигляді відрижки совка.
Цей приклад пояснює нам і феномен Аласанії як журналіста й
медіа менеджера, який через свою профнепридатність помилився
країною і поліз не в своє діло.
Про некомпетентність Аласанії та багатьох його колег говорить, зокрема, той факт, що їм забракло знань розібратися, у чому
ж відмінність між суспільним/громадським мовленням, з одного
боку, та державним або комерційним (приватним) — з другого.
Кілька разів я намагався пояснити це на прикладі того, як працюють PBS та NPR, але, судячи з обговорень, навіть до найпросунутіших “суспільників” в Україні так і не дійшло, в чому ж проблема, в чому суть їхніх невдач.
Зрештою, облишмо Аласанію та йому подібних з усім сонмом
“журналюг” і “журнашлюх”, які, розперезавшись, правлять бал в інформаційному просторі України. Увільнені з одного місця, вони
знаходять застосування в іншому й залишаються незнищенною
кастою до тих пір, поки наш інфопростір залишатиметься монополією Москви.
З огляду на це, марно волати й до тих, хто вражений синдро-
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мом меншовартості і хто з малоросійською заповзятливістю та запопадливістю свідомо або несвідомо служить чи прислужує імперській ідеї Кремля або з холодною байдужістю споглядає перебіг
процесу — “какаяразніца”.
Моє слово — до українських журналістів з достатньо (хоча б!)
високим рівнем національної свідомості й громадянської зрілості/
відповідальності.
Колеги! Упродовж років і десятиліть я ратую за творення української журналістики високої проби, здатної відвоювати у ворога й захистити інформаційний суверенітет України, створити україноцентричну систему ЗМІ і українізувати інформаційний простір України, а відтак стати дієвою силою піднесення національної
свідомості й громадянської зрілості/відповідальності українського
суспільства, чинником формування і вираження української громадської думки як “четвертої влади” й інструментом вирішального впливу на першу (виконавчу), другу (законодавчу) та третю
(судову) влади.
Думаю, ми всі свідомі того, що цього можна досягти за умови
втілення в життя кардинальних системних змін в Україні. Парадоксальність ситуації, однак, у тому, що здійснення цих системних
змін неможливе без дієвої участі україноцентричної системи ЗМІ.
Напевно, ми всі також розуміємо, що українізувати олігархічну
систему ЗМІ, як вона склалася в Україні, неможливо навіть теоретично, оскільки в Україні немає жодного проукраїнського, не кажучи вже про питомого українського, та ще й з високим рівнем наці-

✍

498

✍

ональної свідомості й громадянської зрілості/відповідальності олігарха, здатного вийняти із своєї кишені пару мільярдів доларів чи
бодай десяту його частину.
Отже, чекати й сподіватися на те, що хтось такий появиться і
проявиться в майбутньому, також марна справа. Але!
Усе велике починається з малого, ба навіть з дуже малого.
Либонь найбільша в історії і найпотужніша інформаційно-пропагандистська машина СРСР, на інерції якої продовжує ефективно
працювати нинішня російська пропаганда, починалася з нікчемної
більшовицької газетки «Іскра». “Із іскри розгориться полум’я”, —
був упевнений творець авторитарно-тоталітаргого устрою, якого й
досі не може спекатися Україна.
Ми запропонували алгоритм створення україноцентричної
системи ЗМІ для України й світового українства, на основі якого
через об‘єднання, консолідацію й координацію зусиль малих і зовсім маленьких українських інформаційних та інформаційно-аналітичних ресурсів (ЗМІ, сайтів і блоґів) можна створити потужну Українську Світову Інформаційну Мережу, з якої проросте і якісно нова україноцентрична система ЗМІ в Україні.
Серед засадничих принципів організації цієї мережі/системи
одне з чільних місць займає і справді суспільне/громадське мовлення (інформування).
На сьогодні я не знаю жодного іншого україноцентричного інформаційного проекту, який пропонував би кращий вихід із того
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глухого кута, в який українську журналістику й українські ЗМІ загнали україноненависні та українобайдужі аласанії й олігархи.
Наша сила — не в кількості, і тому “нас багато — нас не подолати” не може бути нашим гаслом. Наша сила — в якісній консолідації й високофаховій координації зусиль. Вирвемося?
2 лютого 2019 р.
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Інформаційний фронт:
причини програшів
Генерал Ігор Смешко висловився стосовно
провалів України на інформаційному фронті.
Мовляв, “поки держава
не перейде у наступ на
інформаційному фронті, ми весь час будемо
програвати”. Він вважає, що українська влада самоусунулась від
ведення інформаційної політики.
Щось не чути його було з такими сентенціями ні 2014, ні 2015,
ні 2016, ні 2017, ні 2018 року.
З перших днів агресії РФ я писав про нагальність налагодження кваліфікованої контрпропаганди і спецпропаганди. Ще довше пишу про необхідність створення україноцентричної системи
ЗМІ та українізацію інформаційного простору України.
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На цю галузь президент Порошенко замість висококваліфікованого фахівця посадив свого кума. З МінСтеця вийшов пшик.
Один дуже поінформований український військовик, який перебував у США на стажуванні у Пентаґоні, розповів мені, хто і як
займається контрпропагандою і спецпропагандою в ЗСУ.
Як фахівець, я знаю, наскільки важлива для контрпропаганди і
спецпропаганди якісна розвідувальна інформація, і я також знаю,
наскільки важлива і для зовнішньої, і для польової розвідки ефективна контрпропаганда і спецпропаганда.
Як координатор роботи розвідувальних служб при верховному
головнокомандувачеві, досвідчений генерал-розвідник мав би нашептати у вухо президентові висококваліфіковані поради. Цього
не сталося.
Судячи з провалів бойових операцій (Іловайськ, Дебальцево,
ДАП та ін.), розвідувальні служби не дали належної ні стратегічної, ні оперативної інформації Генштабові для планування більшменш успішних або хоча б з мінімальними людськими втратами
операцій.
Не беруся оцінювати планування бойових операцій у Генштабі. А от про контрпропаганду і спецпропаганду висловлюся категорично і безапеляційно (не думаю, що знайдется зухвалець,
щоб заперечити).
Своєчасне висококваліфіковане налагодження ефективної
контрпропаганди і спецпропаганди на національному рівні (МінСтець, Генштаб), на реґіональному рівні (території Донбасу і Кри-
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му також) і на місцевому (власне фронтовому) рівні уможливило б
успіх ЗСУ в зоні бойових дій та мінімізувало б втрати живої сили і
техніки.
С. Шустер, Є. Кісєльов, А. Бабченко та інші відомі журналісти,
що втекли з РФ в Україну, усі свої
таланти мали б покласти на інформаційну роботу серед військ і
населення окупованих територій
та теренів Росії, а не на консервування совковості “прівичной аудіторії” (Кісєльов) в головах громадян України (своїх
русифікаторів доста).
П’ять років пішло сановному “бійцеві невидимого фронту”, щоб дотямити, що “поки держава
не перейде у наступ на інформаційному фронті, ми весь час будемо програвати”.
Тепер, коли в ньому прокинулися президентські амбіції, він почав озвучувати те, про що мав би волати і як офіцер, і як інтелектуал, і як громадянин. Але він мовчав.
16 лютого 2019 р.
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Навіяне ювілеєм
“Лєвого бєрєґа”...
Учора “Лєвий бєрєґ” гучно відсвяткував своє десятиріччя.
Співробітники й співробітниці, передусім Соня Кошкіна, завалили
сторінки мережі фотозвітами з велелюдного заходу.
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На святкуванні проявилося чимало знаних в Україні людей, серед яких помічено народних депутатів М. Найєма та М. Княжицького, радника президента О. Медвєдєва, секретаря РНБО О.
Турчинова, кандидата на президента Р. Безсмертного та ін. Окремо треба назвати професора М. Василенка.
Мені “Лєвий бєрєґ” бачиться передусім як виразно лівацький
ресурс російськокультурної спрямованості. Якщо не україноненависницький чи українофобський, то українобіжний чи українобайдужий однозначно. У будь-якому разі не україноцентричний.
Звісно, на численних фото впадає в око лоґо Інституту Горшеніна. Досі я особливо не приглядався до цієї інституції, а тут потягло покопатися...
Українська Вікіпедія переповідає історію інституту і називає
серед його засновників Вадима Омельченка, який очолює заклад
як президент, та Костянтина Бондаренка, який є директором; десь
мелькнуло ім’я Володимира Фесенка яко колишнього директора.
Пишуть, що 2011 року Інститут Ґоршеніна перетворився на
Gorshenin Group, яка складається з Gorshenin Institute, Gorshenin
Consulting та Gorshenin Media. “Лєвий бєрєґ” і є частиною останньої…
Несподівано зацікавила мене й постать людини, чиє ім‘я носить інститут, а відтак і ціла група.
Українська Вікіпедія подає розлогий текст про Льва Ґоршеніна
як… російського фахівця з криміналістики, який закінчив периферійну міліцейську школу МВС СРСР, а потім прибився до так само
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периферійного російського університету і відзначився працею з
теорії криміналістики. Яке відношення він мав до України, не сказано.
Прикметно, що російська Вікіпедія Л. Ґоршеніна навіть не згадує. Ґуґл видає нагора лише одно російське джерело з короткою
довідкою про Ґоршеніна — сайт конгресу з криміналістики. Все.
І от мені стало цікаво, яким чином і чому ім’я цього явно непершорядного, ба навіть недругорядного російського дослідника,
який, можливо, бував в Україні наїздами, стало призвідцем появи
такого феномену, як Інститут Ґоршеніна чи тепер Gorshenin Group,
а також хто і що криється за цією структурою.
Запрошую до обговорення. Сподіваюся, що передусім відгукнуться люди, чиї імена згадано в цьому тексті.
Думаю, ця ситуація дає добру нагоду розпочати розмову про
“мозкові центри” в Україні й подивитися, які ролі вони відіграють і
який вплив справляють на українську політику й українське суспільство.
Соня Кошкіна поширила посилання на сайт “Лєвого бєрєґа”,
де розміщено фоторепортаж із заходу. На фото ви побачите багато сановних гостей, зокрема й тих, кого шеф-редактор назвала
“пєрвимі ліцамі страни”. Відомій політичній журналістці невтямки,
що під категорію “пєрвих ліц” в Україні підпадають лише три особи: президент, прем’єр-міністр та голова Верховної Ради, яких ви
на знімках не знайдете.
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На фото ви побачите низку другорядних та третьорядних політиків і чимало чиновників високого рангу. Їх, очевидно, і мала на
увазі Соня Кошкіна. Прикметно, що, крім уже названих вище, ювілей “Лєвого бєрєґа” святкували екс-президент України Л. Кучма,
предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, голова СБУ В. Грицак,
керівник САП Назар Холодницький, кандидат на президента І.
Смешко та багато інших знакових, але однозначно — не “пєрвих”
осіб.
Деякі з них, як на мене, вчинили необачно, засвітившись на
світлинах, а деяким, можливо, і взагалі варто було б утриматися
від участі в цьому заході.
5, 7 березня 2019 р.
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З приводу заснування премії
імені Ґеорґія Ґонґадзе
Нічого, крім сум‘яття почуттів, не викликає у мене ця затія з
премією Ґеоргія Ґонґадзе. Автор статті Іван Капсамун має рацію:
це варто було б робити лише після логічного завершення у суді
справи Ґ. Ґонґадзе та Олексія Подольського (див.: Застереження
до “благих намірів” // Газета “День”). До того — заснування такої
премії є кощунством. І Лариса Івшина небезпідставно наголошує
на тому, що ідея премії виникла занадто пізно і що ця премія може
стати нагородою “за мовчання”.
Історія з Ґонґадзе від самого початку стала показником стану
сучасної української журналістики й медійної спільноти.
Реакційні сили в журналістиці та ЗМІ ще на початку 90-х зуміли перехопити ініціативу, і це спричинилося до того, що ми не змогли сформувати й розвинути україноцентричну систему ЗМІ в Україні, яка стала б “четвертою владою” — владою україноцентричної ж громадської думки.
Натомість постала проросійська олігархічна система ЗМІ, що
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монополізувала інформаційний простір України, в якому панує
російська й проросійська пропаганда. Тому нічого дивного немає в
тому, як засновники премії імені Ґонґадзе мають намір організовувати відбір кандидатів та нагородження “кращих журналістів”:
сам п’ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю.
Українській журналістиці, безумовно, потрібна престижна премія на зразок Пулитцерівської премії в США. Це має бути справді
незалежна, справді престижна і справді україноцентрична премія.
Але для початку годилося б зайнятися створенням україноцентричної системи ЗМІ в Україні, яка стала б живильним грунтом
для вирощування таких журналістів, публіцистів, а тепер і блоґерів, які були б достойні високих нагород.
11 квітня 2019 р.
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До питання про зрілість і
відповідальність журналістів
Юрій Луканов написав, звертаючись до незалежної медіапрофспільноти:
“Таке питаннячко до професійного цеху
Лариса Вакульницька, винесу свій комент одному журналісту.
а скільки було б без бігусовщини (% у Порошенка — прим.)?
(бігусовщиною називаю всі необ"єктивні журналістські роботи,
закручені на емоції, а не на аналітику і знання матеріалу).
От конкретно давайте на прикладі Бігуса.
1. що на всі ці схеми були давним-давно заведені справи прокуратурою — Бігус промовчав.
2. невстановлені зв’язки Глаковського-мол. з Гладковськимстаршим.
3. Безпосереднім керівником Гладковського-старшого є Турчинов, а не Порошенко, але Турчинова немає в “розслідуванні”.
Може тому, що Турчинов не балотувався?
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4. роль Порошенка в схемах не розкрита, що так само не
завадило саме на цьому побудувати “розслідування”.
і т. д., і т. п.
Або от можемо згадати знамените "розслідування" Гнапа
про офшори — суцільне лайно.
Це жовтуха, а не “слідкування за політикою”.
Шановний, може роззернетесь і спробуєте оцінити довіру до
змі, стабільно падаючу? А може пройдемось по незалежності
змі, по журналістським стандартам, а може по статкам деяких
журналістів, які чомусь багаті як крези?
А може розберемось, чому не було розслідувань по справам,
які не стосуються ніяким боком до Порошенка? Наприклад, по
Авакову? Або по Тимошенко, або по Садовому і т.д.? Я вже мовчу
про те, що жодний журналіст-розслідувач не зробив навіть
спроби розібратись в кого саме РФ вклала свої 350 мільйонів
доларів, які виділило на втручання в українські вибори. Уяснити,
що РФ буде втручатись в наші вибори - не треба бути і
Спінозою, навіть Бігусом не треба.
А може пошукаємо гарячу реакцію журналістського цеху на
неправду і не слідування цим самим журн.стандартам? Може
була якась обструкція пропагандонам з 1+1, по типу: Платон
мені друг, але журналістські стандарти дорожче?
Я розумію ваше бажання перевести стрілки на АП, БПП і те
де, але АП і БПП робило свої помилки, а журналісти свої. Так і
відповідайте за свої» (Кінець цитати).
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Поставлені Лукановим руба запитання по-різному будуть сприйняті як “професійним цехом”, якому вони адресовані, так і широким загалом, на який я їх виношу.
Заангажованість журналістів і ЗМІ — явище звичне. Наслідком
заангажованості є упередженість та вибірковість, які перетворюють журналістику на те, що мої американські колеги називають
“темним боком журналістики” — піар/антипіар. Політичний піар/
антипіар, як відомо, народжує пропаганду.
Сучасна українська журналістика в масі своїй являє собою химерну комбінацію піару/антипіару, так і пропаганди радянського
зразка. Гонитва за грішми є її визначальною рисою. Ідейно-тематичне спрямування цілком залежить від того, хто замовляє музику.
Ну, а майстерність відходить за лаштунки, бо вона не має ціни.
Звісно, усю відповідальність критики такого становища покладають на олігархів, які прибрали до своїх рук ЗМІ й увесь інформаційний простір України. У цьому є багато правди, але не вся
правда.
Мало хто говорить про якість фахової підготовки тих, кого в суспільстві інакше, як “журнашлюхами»” й “журналюгами”, не називають. Про рівень національної свідомості й громадянської зрілості “майстрів пера і мікрофона” мова не йде взагалі.
Налагодження “масового виробництва” кадрів для ЗМІ (в Україні їх “штампують” усі, кому заманеться) цілком закономірно перетворило журналістику і ЗМІ на “другу найдавнішу”, і тому годі навіть сподіватися, що журналістика і ЗМІ перетворяться на укра-
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їноцентричну “четверту владу”, здатну здійснювати ефективний
вплив на першу, другу та третю влади.
Ось чому упродовж років і років я волаю до здорових україноцентричних сил в українському суспільстві в цілому і в українській
журналістиці зокрема із закликом творити незалежну україноцентричну систему ЗМІ, яка стала б одним із інструментів системних змін в Україні.
6 травня 2019 р.
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Хто в ліс, хто по дрова
Інформаційна політика Зє і ЗєКоманди

В останні дні спостерігаємо активізацію Зє й ЗєКоманди на інформаційному фронті. Це обумовлено трьома факторами:
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1) призначенням Юлії Мендель на посаду прессекретаря;
2) поверненням Леоніда Кучми в ТКГ у Мінську;
3) намаганням самого преЗЄдента і ЗєКоманди знайти нові
форми спілкування з журналістами і ЗМІ.
Впадають в око:
1) розбіжність між тим,
— що і як висвітлюється на офіційному сайті президента
України,
— що і як говорить прессекретар преЗЄдента та представники
ЗєКоманди і сам преЗЄдент на камери та
— що і як пишуть журналісти і ЗМІ;
2) відверто українобіжний характер висловлювань і відверте
намагання виправдатися або й викрутитися прессекретаря та окремих представників АП, очевидно, не погоджені між собою і преЗЄдентом.
Заявлена многажди відкритість обертається протилежністю.
Зустріч Зє із журналістами “офрекорд” на пеньочках (пуфиках)
цьому доказ. Причому журналісти і ЗМІ з дивовижною делікатністю додержують домовленості не повідомляти подробиць зустрічі
або обмежуватися лише повідомленням про сам факт.
З новинної стрічки випливає, що на зустріч запрошували журналістів і ЗМІ, яким Зє та ЗєКоманда симпатизує. Звертають увагу
на те, що третім номером у списку фаворитів преЗЄдента і прессекретаря знаходиться одіозний проросійський інформаційних ресурс “Страна”, який, за спостереженнями деяких журналістів най-
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більше читають в АП.
Стає цілком очевидно, що інформаційна політика нової АП
збивається на манівці. Ніхто навіть не заїкається про:
— створення україноцентричної систем ЗМІ в Україні,
— звільнення інформаційного простору України від монополії
проросійської пропаганди,
— забезпечення інформаційного суверенітету України й українізацію інформаційного простору,
— налагодження професійного контрпропагандистського і
спецпропагандистського фронту.
8 червня 2019 р.
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Російська експансія і проблема
захисту інформаційного суверенітету
України

Уже навіть астролог Влад Росс втрутився в інформаційну сферу. Він спостеріг те, на що фахівці з інформаційної політики, обговорюючи купівлю-продаж ЗМІ, зазвичай закривають очі. Справді,
не Медведчук скуповує телеканали в Україні. Його руками це ро-
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бить Путін, закріплюючи позиції Кремля як монополіста в інформаційному просторі України (див.: Зеленского будут мочить как
в сортире: астролог рассказал, зачем Медведчук скупает телеканалы — Главред).
На превеликий жаль, Україна нічого не робить, щоб хоча б
якось захистити свій інформаційний простір і інформаційний суверенітет від зазіхань Москви. Більше того, складається враження,
що в тих державних органах, які покликані формувати й втілювати
в життя інформаційну політику України (профільний Комітет ВРУ,
Національна рада, Міністерство інформаційної політики, НСЖУ та
ін.), експансія Росії в інформаційний простір України навіть не обговорюється.
Годі вже й говорити про президентів України, жоден із яких
(починаючи з ідеолога Л. Кравчука, який, як ніхто, розумів роль
журналістики і ЗМІ) не переймався інформаційною сферою. Отже,
покладати будь-які надії на Зє, який має досвід керівництва саме
проросійським телеканалом в Україні, — марна справа.
Кролика перед пащею удава нагадують мені й українські вчені
та україноцентричні журналісти й медіа менеджери, які часом багато плачуть про злиденну долю української журналістики, але не
шукають і пропонують концептуальних підходів до розв’язання цієї
надзвичайної ваги проблеми.
Ніхто не хоче навіть обговорювати тему створення й формування україноцентричної системи ЗМІ в Україні. Я це бачу по тому,
з якою байдужістю сприймають колеги мої публікації на цю тему.
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Дехто з моїх колег, зокрема — колишніх студентів, кажуть мені
про те, що на розгортання навіть одного телеканалу потрібні великі кошти. Це так. За нашими підрахунками ще початку 2000-х
років на створення системи ЗМІ потрібно приблизно два мільярди
доларів. Звісно, таких коштів у нас немає.
Але усе велике починається з малого. Сучасні інформаційні
технології дають можливість засновувати по суті безкоштовно або
малим коштом маленькі ЗМІ, які з часом можуть наростити м’язи й
набрати сили. Ми не можемо створити один потужний ЗМІ, але ми
можемо створити мережу дрібних, в яку входитимуть десятки, сотні, тисячі інформаційних сайтів, інтернет радіо й телебачення.
Якщо цей “москітний інформаційний флот” зв’язати в добре
організовану й координовану мережу, то ми зможемо успішно конкурувати з будь-яким потужним олігархічним ЗМІ.
Для такої місії, власне, й задумана наша платформа — Українська Світова Інформаційна Мережа (www.ukrainainc.net). Про ідею
цієї Мережі я пишу, зокрема, у своїй статті в журналі “Український
Інформаційний Простір” (див.: www.ukrinfospace.knukim.edu.ua/
issue/view/9169).
Коли ми матимемо перші успіхи й продемонструємо перспективність цього проекту, я певний, що нас матеріально підтримають
широкі верстви українського суспільства й світового українства.
7 липня 2019 р.
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✍
Журналіст і політика.
Журналіст у політиці
Намір Сергія Рахманіна покинути журналістику й піти у Верховну Раду з партією С. Вакарчука дає черговий привід поговорити
на тему, винесену в заголовок цих нотаток. Мені трапилося не раз
заглиблюватися в цю тему на прикладах С. Лещенка, Є. Соболєва
та ін.
Для Лещенка політика стала місцем включеного спостереження для розробки тем, які він висвітлював до того, як пішов у політику. Ширший і боижчий доступ до джерел та героїв корупційних
діянь сприяли розвиткові таланту Лещенка як журналіста-розслідувача. Але політиком, та ще й україноцентричним, він так і не
став.
Соболєв покинув журналістику з наміром зробити добре діло в
політиці, але по дорозі в політику затримався напівдорозі: втратив
себе як журналіста, а до політики так і не дійшов. А от на професійного громадського активіста цілком сподобився.
Не так давно на цю тему я поглянув на прикладі Д. Гнапа. І де
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тепер Гнап?
І ось тепер наш погляд спрямований на С. Рахманіна, якого,
наскільки я розумію, вважають найкращим українським політичним
журналістом. Розмову з ним веде журналістка, яку також вважають однією з провідних у політичній журналістиці України.
Здавалося б, якщо дві таких
“зірки” зійшлися поговорити, то
обговорені будуть засадничі питання української політики: україноцентричність, стратегічні
візії, нагальність кардинальних
змін, піднесення національної
свідомості й громадянської зрілості українського суспільства тощо.
Інакше кажучи — ідеї, концепції та можливості їх втілення в життя.
Аж ні! Про що говорять співрозмовники? Про персоналії. Звісно, про самого Рахманіна. І звісно ж, про Вакарчука. Згадують
“Голос”, соромливо замовчуючи припасоване до нього слово “зміни”. Правда, констатують, що в
політиці відбуваються якісь
зміни, але вона все одно залишається неефективною. Ну,
так, ще зауважують, що журналістика і ЗМІ перестали справляти вплив на політику, тому,
значить, самому треба йти в
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гущу тієї неефективної політики...
Якщо Рахманін відчув свою неефективність у журналістиці, то
цілком резонним є питання про те, а чи стане він ефективним політиком? Запитання риторичне, бо і як журналіст, і як потенційний
політик С. Рахманін не відчуває грунту, на якому стоїть.
Україна потребує системних змін, але Рахманін, як і Кошкіна,
не усвідомлюють цього. Їм невтямки, що Україні потрібні україноцентрична журналістика і україноцентрична політика, але вони
апріорі неможливі в умовах радянського устрою, що його вони
просто намагаються лібералізувати.
За звичкою служачи журналістиці компартійно-радянського типу, мій колишній студент за тридцять років у журналістиці так і не
підступив до творення україноцентричної системи ЗМІ в Україні.
Очевидно, у такий же спосіб він і в політиці займатиметься удосконаленням радянського устрою, навіть не думаючи про його заміну
суспільним ладом, заснованим на національних традиціях і звичаях.
Який сенс з таким багажем журналістові іти в політику? Бути
підспівувачем лідерові “Голосу”, який просуватиме на український
ринок ідеї Ф. Фукуями, оперті на уявлення про Україну, нахапані в
українобайдужого волиняка Івана Качановського?
8 липня 2019 р.
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Інформаційні ініціативи
ЗєКоманди
Тут мої колеги взялися обговорювати нову ідею Зє чи ЗєКоманди з інформаційної безпеки. Зайшлося про ініціативу щодо
свободи слова. Таку ініціативу можна було б підтримати, якби:
— рівень національної свідомості й громадянської зрілості/відповідальності українського суспільства був достатньо високий;
— в Україні існувала й ефективно діяла україноцентрична система ЗМІ;
— інформаційний простір і інформаційний суверенітет України
були захищені від впливів зовнішнньої пропаганди;
— Конституція й законодавство щодо інформаційної сфери
були досконалими й виконувалися так, як вони виконуються в
будь-якій цивілізованій країні;
— президент і його команда являли собою взірець громадян
україноцентричних, з високим рівнем національної свідомості й
громадянської зрілості/відповідальності;
— журналісти й медіаменеджери були людьми україноцентри-
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чними, мали високий рівень національної свідомості й громадянської зрілості/відповідальності.
Я не бачу цього всього у Зє та ЗєКоманди, у провідних журналістів та медіаменеджерів, ба навіть ув учасників дискусії під залученим текстом Наталії Ліґачової.
Від 1990 року, і особливо упродовж останніх років я активно
просуваю в українське суспільство, зокрема — в медійну спільноту, ідеї створення україноцентричної системи ЗМІ, очищення інформаційного простору й захисту інформаційного суверенітету Україні, але мій голос залишається голосом волання в пустелі. Ніхто,
повторюю — ніхто!, серед моїх колег не бере участі навіть ув обговоренні цих ідей.
17 липня 2019 р.
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“Ukraine Today” відтепер буде
“Украіна сєґодня”?
Оголошено, що “робоча назва” задуманого в надрах ЗєКоманди російськомовного телеканалу — “Ukraine Today”. Звучить знайомо? Ну, так! Кілька років тому І. Коломойський запускав онлайновий англомовний телеканал для піднесення іміджу України у
світовому інформаційному просторі. Проект не відбувся — тихо зійшов на пси після того, як Ко побив горшки з По.
Тепер, за нового преЗЄдента, схоже той же Коломойский береться реанімувати ідею каналу уже як російськомовного, як подейкують, силами колективу каналу 1 + 1, але вже за рахунок державного бюджету.
Від ЗєКоманди за проект
відповідає Кирило Тимошенко.
Ох, і Зє-Бо-Ко!
Усі мої читачі, звичайно, подумають, наскільки неоригінальним був Коломойський, за-
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позичивши назву “Ukraine Today” у “Russia Today”. Але ж і росіяни
не були оригінальними: задовго до “Russia Today” у світовому інформаційному просторі уже була газета “USA Today”.
Втім, хто не полінується знайти в архівах НСЖУ протоколи
засідання правління Київської організації СЖУ, той довідається,
що ще навесні 1990 року київські журналісти затвердили концепт
проекту з трьох видань: “Четверта влада” — газети для формування громадської думки, “Україна Incognita” — тижневика пізнавальних матеріалів про Україну, а також «Ukraina Today» — дайджеста
кращих матеріалів з українських ЗМІ у перекладах англійською
мовою.
На жаль, проект залишився нереалізованим. Вийшов перший
номер “Четвертої влади”, другий номер не дійшов до друкарні...
Кошти, виділені правлінням СЖУ на цей проект, спраглі до реваншу номенклатурники пустили на... “Стадіон” — спортивно-розважальне видання. Наслідки цього реваншу українська журналістика
видихує й досі...
30 липня 2019 р.
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“Російськомовний телеканал” Зє і
навколо нього
Не хочуть наші політики навіть із базовою журналістською освітою мислити стратегічно і системно. Затія ЗєКоманди з російськомовним телеканалом справді схожа на намір продовження русифікації українського інформаційного простору коштом державного
бюджету України.
Разом з тим україноцентричне контрпропагандистське і спецпропагандистське мовлення на Росію вкрай необхідне, і створення його є дуже актуальним. Саме на цьому мовленні можна було б
використовувати фаховий досвід і енергію кісєльових, шустерів,
бабченків та інших російських “біженців”, які знайшли для себе
“прівичную аудіторію” в українському суспільстві, — хай “вєщают”
на таку аудиторію в російському суспільстві, але несучи українську
ідею. Для цього, правда, добре продумати й належним чином
структурувати концепцію такого мовлення.
Безумовно, саме такий канал буде корисним і для тієї частини
українського суспільства, яка заражена вірусом “русского міра”, та
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зрештою і для тих, хто належить до категорії «какаяразніца».
Головну ж увагу годилося б зосередити на творенні україноцентричної системи ЗМІ, ідею якої я обстоюю від 1990 року і про
яку багато пишу зараз. Виклад моєї концепції можна знайти у статті, опублікованій в одному з останніх номерів журналу “Український інформаційний простір”; є вона і в цій збірці. Цю концепцію
можна знайти на сайті www.ukrainainc.net.
Я розумію, чому жоден президент України із своєю командою
не переймався створенням україноцентричної мережі ЗМІ, яка
уможливила б витіснення з інформаційного простору України російської й проросійської пропаганди та захист інформаційного суверенітету України.
Я розумію позицію олігархату та тисяч українобіжних і українобайдужих журналістів та медіа менеджерів, які не переймаються
піднесенням рівня національної свідомості й громадянської зрілості українського суспільства, а отже — й розвитком

україно-

центричної громадської думки, без якої націєтворення й державотворення в Україні практично неможливе.
Але я не розумію виразно україноцентричних журналістів та
медіа менеджерів, які захоплюються ситуативними заходами у цій
цврині й не хочуть навіть обговорювати можоивості системного
розв’язання проблеми.
30 липня 2019 р.
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Між іншим…
Андрій Богдан, схоже, роль журналістів і ЗМІ визначає за старою, радянською традицією — як посередників між владою і суспільством. Панові Богдану, очевидно, не відома функція журналістики і ЗМІ як голосу громадської думки, як “четвертої влади”, одним із завдань якої є тримати в тонусі першу—другу—третю влади, не кажучи вже про таких чиновників, як він сам. Щоб не заривався. На превеликий жаль, доводиться констатувати, що А. Богдан аж надто часто переступає межі своїх повноважень і фактично контролює преЗЄдента, а отже — стає бідою нинішньої владної верхівки.
3 серпня 2019 р.
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“Журналісти не потрібні”.
Що за цим?
Валерій Калниш, головний редактор радіо “Новоє врємя” взаємини голови ОПУ Андрія БОгдана/БогдАна із журналістами та
ЗМІ України пробує розглянути у зіставленні з протистоянням Д.
Трампа та ЗМІ США.

Хоч він і зауважує, що “Зєлєнскій — не

Трамп, а Богдан — не Беннон”, В. Калниш не враховує найсуттєві-

✍

530

✍

шої відмінності між тим, що ми спостерігаємо в США, і тим, що
сталося в Україні.
У США на посаді президента ми маємо непересічну америкоцентричну особистість, ставлення якої до ЗМІ має суто суб'єктивні
підстави. У США ми також маємо розвинуту систему америкоцентричних ЗМІ, захищених Конституцією США. Обидві сторони демонструють високий рівень національної свідомості і громадянської зрілості/відповідальності. Це дає надію сподіватися, що і
держава, і ЗМІ, і суспільство в США якось переживуть це безглузде протистояння між Трампом і ЗМІ.
В Україні ж усе навпаки, і так само безглузде протистояння
ЗєКоманди та журналістів і ЗМІ має системний характер, обумовлений не лише невіглаством голови ОПУ. Як я вже писав в одній із
попередніх нотаток, в Україні спостерігаємо зовсім іншу ситуацію.
Влада, яку в обговорюваній ситуації уособлює А. БОгдан/БогдАн
(хоч він сам владою не є, і президент не делегує йому навіть дещиці своїх повноважень), не демонструє україноцентричність навіть у риториці, а от еґоцентричність окремих персоналій виходить
з берегів; з останнім можна було б змиритися, якби йшлося про
одну особу на самгорі, хоч Зє і Трамп і справді — незіставні постаті.
Ще більшою мірою це стосується журналістів і ЗМІ в Україні,
які в переважній більшості (sic!) не є україноцентричними. В масі
своїй вони — українобайдужі, українобіжні, а то й українофобські
чи україноненависні. Автор залученого тексту, як і радіо, яке він
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представляє, демонстративно позиціонує себе як частину російської культури, а отже — свідомо чи несвідомо — і суб‘єктом проросійської пропаганди, яка завдяки олігархічним ЗМІ домінує в інформаційному просторі України.
При цій нагоді доводиться констатувати, що журналісти(ка) і
ЗМІ України не демонструють навіть прагнення до творення україноцентричної системи ЗМІ. І це є наслідком низького рівня національної свідомості й громадянської зрілості/відповідальності журналістів і ЗМІ України.
Насамкінець зауважу, що в США однаково америкоцентричні
як республіканці (консерватори), так і демократи (ліберали), та й
представники інших ідеологічних течій, за винятком хіба що комуністів та екстремістів. Цього не скажеш про ідеологічно заангажованих громадян України, які не демонструють україноцентризму
навіть у випадках, коли позиціонують себе... націоналістами.
5 серпня 2019 р.
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Журналістика і влада
Ігор Гулик виводить дискусію про взаємини журналістики та
ЗМІ із владою на новий виток спіралі, захоплюючи у поле уваги
ширше коло проблем. З чимось тут можна погодитися, з чимось —
ні. Не будемо вдаватися в деталі. Звернемо увагу на чинники, що
проявляються у тому контексті, про який нагадує І. Гулик, та про
цілком сподіваний за таких умов окремо взятий випадок із журналістами чи випад проти журналістів.
Усе пов’язане з новою владою і “новими обличчями” в українській політиці породжує ті “чиряки” на тілі України й українського
суспільства, які визрівали в умовах усіх попередніх влад упродовж
років незалежності, а тепер їх розриває, і увесь “гній” виходить на
поверхню. І все нове смердить старими проблемами, які залишалися досі й залишатимуться невирішеними через одну й ту ж причину — ніхто не хотів і ніхто не хоче навіть думати про нагальність системних змін в Україні. Це — перше, що і породжує умови, в яких формується описаний паном Гуликом контекст.
Другий чинник пов’язаний власне із журналістикою і ЗМІ. Зда-
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валося б, журналісти мають рацію. Проблема, однак, у тому, що
їхня правота втрачає сенс, оскільки ці журналісти репрезентують
систему ЗМІ, яка є олігархічною і яка зацікавлена у вельми специфічних взаєминах журналістики і влади, і немає значення, буде це
плідна співпраця чи непримиренний конфлікт. Зараз виникла ситуація, коли коса наскочила на камінь. Але суть це не змінює.
Поза дискусією залишився третій епізод контекстного характеру, про який і пан Гулик свідомо чи не свідомо не згадав. Ідеться
про ініціативу нової влади щодо створення російськомовного (!) та
ще й всесвітнього (!!) телеканалу явно пропагандистського характеру, який ця нова влада має намір фінансувати з державного
бюджету (!!!), але робити руками окремо взятого олігарха і значної частини олігархічної ж журналістики. Свідомо чи несвідомо
нова влада намірилася робити все для того, щоб інформаційний
простір України залишався таким, яким він сформувався за роки
незалежності з домінуванням проросійського й відверто російського ідейно-тематичного спрямування.
Симптоматично, що у цьому контексті ні нова влада, ні журналісти(ка) і ЗМІ, які ополчилися проти якогось там БОгдана/БогдАна, навіть не заїкаються про нагальність творення україноцентричної системи ЗМІ в Україні. Не цікавить ця тема ні одних, ні інших — і все!
Що маємо у висліді? І нова влада із старими замашками, і
журналісти(ка) і ЗМІ як “четверта влада” не переймаються тим, що
рівень національної свідомості й громадянської зрілості/відпо-
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відальності українського суспільства залишає бажати кращого. Чому? Та тому, що цей показник як у першої—другої—третьої влади
(зокрема, ЗєКоманди на чолі з БогдАном-БОгданом), так і в четвертої влади залишився на точці замерзання.
5 серпня 2019 р.
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“Передчуття правди”
Олександра Кривенка
Хтось знайшов і актуалізував у мережах статтю Олександра Кривенка “Маргінальна
моя Україна”, написану для
газети “Post-Поступ” далекого
уже 1993 року. Скопійовано
текст із “Історичної правди”, де
вона була опублікована 2011 року, а потім повторена з нагоди
ювілею рано загиблого журналіста і публіциста. Прикметно, що
актуалізація знакової для О. Кривенка статті спочатку припала на
час президентства Януковича, а тепер — на президентство Зє.
Свідомо чи підсвідомо актуалізатори акцентують на нюансах, скажемо так, нелюбові до України — теми, що червоною ниткою пронизує пристрасну публікацію.
Я пригадую цю статтю ще на шпальтах “Post-Поступу” — одного з найпопулярніших періодичних видань початків незалежності
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України із О. Кривенком на чолі. Зараз немає сенсу розглядати цю
публікацію у контексті подій 1993 року. Очевидно, так само не слід
застановлюватися на актуалізації статті у роки президентства Януковича та ще саме на сайті “Історичної правди”, хоч такий погляд
на статтю й був би вартий уваги.
Зараз набагато важливіше заглянути в текст з погляду того,
що відбувається в Україні і з Україною сьогодні, під час гарячої
фази цивілізаційної війни України з Московією, коли інформаційний простір України окупований російською й проросійською пропагандою значно більшою мірою, ніж це було чверть століття тому
і навіть вісім років тому.
Відомо, що люди вчиняють так, як дозволяє їм міра власної
зіпсованості. Актуалізація продуктів минулих років і десятиліть залежить від того, що собі актуалізатор/популяризатор думає і яку
мету переслідує.
Моя пам’ять береже лише загальне враження від статті молодого тоді автора у “Post-Поступі”. У мене немає зараз можливості
перевірити, наскільки автентичною є публікація в “Історичній правді”; сподіваюся, розбіжностей немає.
У нинішній же актуалізації тексту Кривенка впадає в око брак
початкового абзацу, який є не тільки надзвичайно важливою частиною архітектоніки статті, але й важливим чинником для розуміння світоглядної позиції автора.
Ось цей видалений із залученого тексту абзац:
“У цій статті, як ніколи, боюся залишитися незрозумілим.

✍

537

✍

Тому спробую детально розшифрувати спрощену символіку асоціації. Хай друкують ті, хто вміє читати між рядками. Хай зрозуміють ті, хто звик трактувати друковане слово як остаточну
істину. Тут написано не одкровення, попри всю одкровенність, а
лише передчуття правди”.
Як бачимо, автор побоюється, що не всі його зрозуміють або
зрозуміють не так, як йому хотілося б. Автор покладається на тих,
“хто вміє читати між рядками”, і сподівається, що його зрозуміють
ті, для кого друковане слово є істиною в останній інстанції.
Отже, О. Кривенко пише про те, що йому болить зубним болем у серці, але зовсім не для того, щоб просто висловити свою
нелюбов до України, як це випливає з нині поширеного в мережах
урізаного тексту і що може бути спонукою для інших демонструвати свою українобайдужість, українобіжність чи навіть українофобство й україноненависництво.
Олександр Кривенко застерігає від крайнощів, які почали проявлятися в українському суспільному житті від часів змагань за
незалежність України, визначивши процеси наступних років і десятиліть, розділяючи народ замість того, щоб об’єднувати його.
Статтю було написано в той час, коли Народний Рух України
відмовився взяти на себе відповідальність за майбутнє незалежної України, а В’ячеслав Чорновіл не став українським Вацлавом
Ґавелом, щоб закласти тривкі підвалини для нової української політичної нації.
Мені імпонує, що ще на початку 90-х років тридцятирічний О.
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Кривенко усвідомлював: “націоналізм — як засіб здобути національну державу — після грудня 1991 року потребує переосмислення”. Таке переосмислення не відбулося ні на початках незалежності, ні в наступні роки й десятиліття. Це є свідченням того, що в
Україні немає ні інтелектуалів, ні політичної сили, які були б спроможні випрацювати тривку ідеологію націоналізму.
Обстоюючи “зміцнення, розвиток, збагачення” України політично, військово, економічно, культурно, соціально, екологічно, автор пише: “Мало би йтися не про вимушену аґресивність поневоленої нації, а про органічну аґресивність державної нації”. Йому
йшлося у цьому відношенні “навіть не про націоналізм, а про
щось ближче до шовінізму”.
“Українська культура й духовність, українське інтелектуальне й матеріальне багатство мають втрутитися в усталену ієрархію світових авторитетів”, — ось чим переймається
О. Кривенко.
Я певен, що актуалізація статті “Маргінальна моя Україна” без
вступного абзацу увагу читача перемикає на “не люблю нинішню
Україну”, за яким око уже бачитиме наступні фрази: “неможливо
любити”, “годі любити” тощо. І це насторожує.
26 серпня 2019 р.
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“Мєсто встрєчі ізмєніть нєльзя”?
Напередодні пресмарафону на Московській
Диявол, як відомо, криється в деталях, чи не так? Намагаюся
зрозуміти логіку тих, хто стоїть за орґанізацією заходів за участю
преЗЄдента України.
Перше, завтрашній “пресмарафон” дуже мені нагадує “інтернет-форуми” В. Путіна, які стали звичайним явищем “общєнія” названої вище особи з народами РФ. Можна припустити, що це буде
бліда копія.
Друге, гастроном
так гастроном або базар так базар (кому що
більше подобається),
хай і з чужинецькою
назвою, але, підозрюю,
не просто так бул о
вибрано локацію саме
на Московській, а не
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на якійсь там Борщагівській чи Жмеринській вулиці.
Третє, багатьом адреса також нагадає про лігво сумнозвісної Партії реґіонів із Януковичем на чолі…
З часом, сподіваюся, виявиться, хто став призвідцем цих
“ляпів” — Юлія Мендель чи
Андрій БОгдан/БогдАн власною персоною, а також — була це
бездумність і непередбачливість, свідоме/несвідоме намагання
підставити ЗЄ чи цілком продумана демонстрація позиції особи,
яка має чітко усвідомлену мету.
Якщо винуватець запланованого заходу Володимир Зеленсь-
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кий побачив у цьому прикол, а не прокол, а можливо й ініціював
цю форму спілкування із уже зневаженими журналістами України,
легковажно підхопивши місце події, тоді ми можемо судити про
рівень національної свідомості й громадянської зрілості першої
особи в державі Україна.
9 жовтня 2019 р.
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Радіофікація України і
морально-етична деґрадація
українського суспільства
Морально-етичне нерозривно пов’язане з категорією совість.
“Жити по совісті” — один із древніх засадничих звичаїв нашого народу. Совість у нас є основа підсвідомого. Прикметно, що в російській, англійській та інших мовах зміст поняття “совість” тлумачиться як “свідомість” (“со-знание”, “con-science”). З огляду на це, є
ризикованим екстраполювати поняття совісті та пов’язаним з нею
розуміння нашої моральності на все людство, не враховуючи традицій і звичаїв того чи іншого народу. Рецепція моральних та етичних імперативів інших народів (передусім — поневолювачів) є однією з причин того, що в українській традиції знівельовано принцип “жити по совісті”.
Дехто вважає це наслідком Голодоморів, тобто постгеноцидним явищем. Я так не думаю. Просто разючі зміни в цій царині
відбулися буквально на моїх очах. Пам’ятаю декого з покоління
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моїх прадіда-прабаби, дуже багато людей із покоління моїх дідабаби, ще більше — із покоління моїх батька-матері і, звісно, моє
покоління часів дитинства й отроцтва... І ось що можу сказати на
підставі власних спостережень (у соціологів це — метод включених спостережень):
У 50-ті—60-ті роки було рідкісним винятком, щоб людина з низьким рівнем освіти, з обмеженими розумовими здібностями, без
таланту та інших чеснот претендувала на лідерську позицію, намагалася обійняти відповідальну посаду та ін. При цьому я роблю
поправку на умови радянської дійсності, яка формально уможливлювала участь куховарки в управлінні державою.
Злам, коли люди в тому середовищі, в якому я жив, навчався
й працював, почали помітно втрачати совість або нехтувати совістю, відбувся десь на початку чи в середині 70-х років, і з фактором
постґеноцидності ніякого зв’язку він не мав.
Помітно це стало по тому, як упала планка поваги до вчителя
як професії і до вчителя як особистості. Мій батько віддав понад
сорок років учительській праці. Він користувався величезним авторитетом у селі і на його уроках була така тиша, що можна було почути політ мухи. Минув час, і в його класи прийшли діти, а потім і
онуки його колишніх учнів. І цим учням наче було пороблено: суворий і вимогливий, здатний утримувати дисципліну дітей війни, батько не міг упоратися з новими поколіннями учнів, у яких була відсутня властива для їхніх же батьків совістливість.
Пригадую, якось батько проводжав мене на поїзд, ми сідали в
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автобус, і цей автобус штурмом брали молоді люди, які були батьковими ж учнями. Вони позахоплювали місця, і передпенсійного
віку вчитель дві години стоячи трясся в автобусі біля двох своїх
учнів, які комфортно сиділи на зайнятих штурмом місцях. Саме
морально-етична деґрадація суспільства стала причиною того, що
мій батько завершив свою вчительську кар’єру в день, коли досяг
пенсійного віку, хоч на той час дуже бракувало вчителів, і він міг би
ще вчителювати і вчителювати...
Свого часу я вже писав про цей дивний перелом у психології
радянського суспільства, наслідком якого й була передусім масова втрата морально-етичних гальм, природно характерних для
більшості людей. І це при тому, що в СРСР активно пропагували
так званий “Моральний кодекс будівника комунізму”, в якому були
прописані високі морально-етичні стандарти, а поцесом керувала
КПРС, яку називали “честю і совістю нашої епохи”.
Десь приблизно на той час припадає винайдення технічних засобів впливу на величезні маси людей. Зокрема, так звані психотронні ґенератори. Вони мали модифікації, встановлені на автомобілях і розраховані на великі скупчення людей, а також — портативні моделі для опромінення окремих індивідів. Це можливо й
доцільно було в містах. Але ж вище я описав спостереження в
селі.
Якщо йдеться про психотронний вплив на мешканців сільської
місцевості, тоді під підозру потрапляє одна унікальна для радянського села технологічна операція всесоюзного масштабу — ра-
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діофікація. На початку 50-х років у нашому селі було два радіоприймачі: фабричного виробництва — в одній сім‘ї, чий родич жив
у Москві, і саморобний приймач — у нашій родині, змайстрований
і подарований моєму батькові його приятелем і учителем фізики в
іншій школі. Наприкінці 50-х і упродовж 60-х років радянська влада
раптом заходилася втіленням у життя програми кабельної радіофікації як міської, так і сільської місцевості, внаслідок якої появилися гучномовці в центрах сіл, а головне — чорні “тарілки” в кожній хаті, названі в народі “брехунцями”. З часом “тарілки” модернізувалися на привабливого дизайну гучномовці з двома кабельними каналами.

Так-от тепер я і думаю: а чи не налаштовані були ці “брехунці”
на ту частоту, яка масово почала вибивати з людей ті гальма на
рівні підсвідомості, які тримали їх у рамках традиційних моральноетичних норм і робили переважну більшість совістливими людьми?
Ну, а потім уже прийшов і так званий двадцять п’ятий кадр у
телевізорі…
26 листопада 2019 р.
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“Продовжити термін підготовки
законопроекту про дезінформацію”
Нотатки з приводу
Як відомо, у фракції «Слуґи народА» не так давно визріла ідея
випрацювання проекту закону про дезінформацію, яка викликала
активну дискусію в журналістському середовищі.
Як не дивно, журналістська спілнота не спромоглася дискре-
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дитувати цю ідею й примусити Зє-депутатів відмовитися від цього
безглуздя. Адже чинного законодавства про інформацію та ЗМІ
цілком достатньо, щоб у судовому порядку захистити доброчесну
журналістику або наказати тих, хто переступає межу.
Ухвалення окремого закону про дезінформацію навряд чи принесе користь журналістиці і ЗМІ. Але ж є сфера, в якій використання саме дезінформації є одним із найефективніших інструментів. Це — контрпропаганда і спецпропаганда серед військ і населення супротивника під час війни.
Я розумію, що законодавці й більшість журналістів та медійників про це можуть не знати або не думати. Але я знаю, наскільки
нерозвинута інформаційна складова ЗСУ, які мають протистояти
потужній не тільки гарячій, але й інформаційній зброї РФ.
“Детектор медіа” повідомляє, що “медійні та громадські організації закликають президента продовжити термін підготовки законопроєкту про дезінформацію”. Отже, схоже, що журналісти й
медіа вирішили змиритися з наміром “зелених більшовиків” і погоджуються на відтермінування випрацювання законопроекту замість того, щоб разом з громадськими організаціями ініціювати
створення україноцентричної системи ЗМІ, яка уможливила б
трансформацію громадської думки в реальну “четверту владу” в
Україні.
Незалежна україноцентрична система ЗМІ як рушійна сила
громадської думки (“четвертої влади”) може стати вирішальним
фактором забезпечення балансу між виконавчою, законодавчою

✍

548

✍

та судовою гілками влади, очищення інформаційного простору України від російської й проросійської пропаганди (отже, й боротьби
з дезінформацією), забезпечення інформаційного суверенітету України, а також дієвим інструментом популяризації системних змін.
На превеликий жаль, журналісти й медійники, не кажучи вже
про громадські організації, не поспішають навіть обговорювати ці
теми. Тому й ідуть по повідку у політиків та владних структур або
ж мусують другорядні й третьорядні теми. Це є свідченням серйозної системної кризи як журналістики, так і журналістської науки
та освіти.
19 грудня 2019 р.
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Ще раз щодо законопроекту про
дезінформацію
Читаючи черговий опус, який засвідчує небажання не тільки
створювати, а навіть обговорювати ідею створення високопрофесійної, високоякісної україноцентричної системи ЗМІ в Україні, починаю дратуватися модною тепер темою дезінформації. У вічі лізе
так само модне тепер поняття “фейк” (див.: Отар Довженко. Маленьке нагадування критикам законопроєкту про дезінформацію
// Детектор медіа).
Колеги, не треба ототожнювати чи асоціювати дезінформацію
як метод (інструмент) впливу із ЗМІ як системою. Метод і система
— як кажуть в Одесі, дві великі різниці.
Законодавчо можна створити чи підтримати систему, але жоден закон не може регулювати застосування методу.
Якщо дезінформація була, є й залишатиметься одним із важливих методів пропаганди, то без застосування цього ж інструменту в контрпропаганді й спецпропаганді неможливо здобувати
перемоги в інформаційній війні.
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Нагадаю також вам, що “фейк” — це просто нова назва для
явища, яке в класичній журналістиці називали “качкою” (рос. “утка”). Як “фейк” прийшов на зміну “качці”, так на зміну “фейкові” з
часом прийде якась нова назва. Але це не означатиме, що дезінформація зникне як явище.
Дезінформація як явище, як і корупція, проявом якої воно і є,
— незнищенна. Отже, її можна лише мінімізувати. І тут вирішальну роль відіграє не закон, а людський (морально-етичний) фактор з його чинниками — порядність, професійність, патріотизм.
Ось чому я ратую за творення україноцентричної системи ЗМІ,
здатної стати реальною “четвертою владою”, здатною бути інструментом піднесення рівня національної свідомості й громадянської
зрілості суспільства, а відтак і потужного впливу громадської думки на першу/другу/третю владу.
4 лютого 2020 р.
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Що не так із системою ЗМІ в Україні?

Стаття Ярослава Зубченка “Що не так із Прямим каналом?”
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привертає увагу до стану журналістики і ЗМІ в Україні. Автор має
рацію, вказуючи на перебільшену увагу каналу до свого власника
П. Порошенка та до його політичної сили.
Така гіпертрофованість “Прямого” є свідченням того, скільки
втрачають українська журналістика і ЗМІ, залишаючись інструментом окремих політичних сил і, отже, продовжуючи пропагандистські традиції радянської журналістики. В обговорюваному випадку
це перетворилося на фарс.
Хоч Я. Зубченко пару разів відмежовується від “неукраїнських”
телеканалів В. Медведчука, останні є таким же інструментом з іншим ідейно-тематичним спрямуванням.
Те саме можна сказати й про інші ЗМІ, що їх не згадує пан
Зубченко, передусім — телеканали “Наш”, “Україна”, 1 + 1 та ін.
Там така ж гіпертрофованість у захвалюванні одних і нищівні розноси інших.

Біда “Прямого” хіба що в тому, що він позиціонує себе як україноцентричний канал, але фактично, як справедливо наголошує
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автор, дискредитує ідеї, які він обстоює.
Тут напрошується висновок, що позиціонувати себе україноцентричним зовсім не означає бути україноцентричним.
З одного боку, тут легко списати все на власника телеканалу.
Адже хто платить, той і замовляє музику. Власник, який не усвідомлює суспільної/соціальної місії журналістики і ЗМІ як рупора громадської думки (“четвертої влади”), неодмінно перетворює ЗМІ
на рупор власної позиції та/або позиції своєї політичної сили чи
комерційної групи.
З другого боку, треба пам’ятати про відповідальність журналістів і медіа менеджерів. Звичайно, серед них є такі, хто готовий
заглядати в рот власникові й свідомо чи не свідомо вихваляти його чи виконувати всі його забаганки. Але ж не факт, що саме вихваляння власника та його політичної сили закладено в контракт
(трудовий договір) журналіста чи медіа менеджера з власником.
Напевно більшість проблем журналістики і ЗМІ спричинені
просто низьким фаховим рівнем журналістів та медіа менеджерів.
Очевидно, про це треба було б говорити і в даному випадку.
Як відомо, професіоналізм нерозривно пов‘язаний із патріотизмом і порядністю (три ППП). Патріотизм у нашому випадку — це
реальний, а не позірний чи награний, україноцентризм. Придивіться до журналістської позиції в історичній перспективі хоча б
згаданих у публікації Я. Зубченка журналістів “Прямого”, і ви побачите, чого варта їхня журналістика з цього погляду.
Якщо журналіст змінює свій світогляд кожен раз, коли змінює
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власника ЗМІ, для якого працює, маємо всі підстави робити висновки про його схильність до подвійних стандартів та подвійної
моралі, а отже — й засумніватися в його порядності.
За таких умов про журналістську майстерність можна уже й не
говорити. Я. Зубченко подав чимало конкретних прикладів, які засвідчують не тілький низький рівень журналістської майстерності,
але й узагалі низької культури журналістів.
Чи винен у цьому власник (у даному випадку Порошенко)? Звісно, винен, оскільки добір кадрів — це його відповідальність.
Але тут не менша провина лягає й на плечі журналістської освіти, рівень якої в Україні упав до дуже низького рівня. На сьогодні
Україна, маючи факультети й відділення журналістики в кожній області, що плодять журналістів і медіаменеджерів у незліченній
кількості, не може похвалитися жодною школою, яка виховувала
б справді талановитих журналістів і медіа менеджерів.
Словом, “маємо те, що маємо”, як сказав свого часу з іншого
приводу Л. Кравчук, який колись відповідав за підготовку журналістських кадрів в УРСР.
А тепер я дозволю собі повернути вашу увагу до теми, яка мені болить упродовж останніх тридцять років. Це — ідея створення
україноцентричної системи ЗМІ в Україні.
Щоб витиснути з інформаційного простору України олігархічні
ЗМІ, більшість яких, до того ж, є проросійськими, необхідно створити альтернативну україноцентричну систему ЗМІ.
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Я свідомий того, що на це потрібні великі кошти. Дуже великі
кошти. Ми їх не маємо. І на це вказують мені мої критики, використовуючи цей фактор як причину, щоб нічого не робити, і які мріють
діждатися україноцентричного олігарха або ініціативи з боку держави (уряду).
Як бачите, позірно україноцентричний олігарх П. Порошенко,
який міг би ініціювати створення україноцентричної системи ЗМІ,
не усвідомлює цього. Не усвідомлював цього він і як державник,
коли був президентом і мав можливість ініціювати створення україноцентричної системи ЗМІ. Усе, на що він спромігс, був печально відомий МінСтець.
Мої опоненти, на жаль, не розуміють, що в незалежній україноцентричній системі ЗМІ держава (влада, уряд) апріорі не зацікавлена, якою україноцентричною не була б ця влада. Перипетії із
створенням Суспільного — зайвий тому доказ.
Отже, створення незалежної україноцентричної системи ЗМІ
— це завдання, ба навіть відповідальність українського суспільства й зокрема — його україноцентричної журналістської й медійної спільноти.
Чи можна це зробити мінімальним коштом? Можна і треба — у
нас просто немає вибору. Оскільки через брак коштів ми не можемо дозволити собі будувати авіаносці, крейсери та інші багатотонажні кораблі, можна творити так званий “москітний флот” — широко розгалужену мережу дрібних ЗМІ, які об‘єднаними зусиллями
зможуть робити великі, грандіозні справи. Тим більше, що сучасні
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технології уможливлюють те, про що пару десятків років навіть
мріяти не доводилося.
Упродовж двох десятиліть я багато думав над концепцією
створення такої україноцентричної системи ЗМІ, яка нарешті знайшла своє втілення в платформі, яка уможливлює координацію зусиль наявних ЗМІ, а також створення нових інформаційних ресурсів (див.: www.ukrainainc.net).
У журналі “Український інформаційний простір” (www.ukrinfospace.knukim.edu.ua), членом редколеґії якого я є, опубліковано кілька моїх статей, у яких ви можете знайти наукове обгрунтування
нашої концепції створення незалежної україноцентричної системи
ЗМІ в Україні.
9 березня 2020 р.
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Ця збірка статей і нотаток присвячена ідеї
системної українізації інформаційного
простору й захисту інформаційного
суверенітету України, створення
україноцентричної системи ЗМІ та їхньої
ролі як ключового інструменту
формування й вираження громадської
думки як “четвертої влади”. Книжка
розрахована на журналістів і медіа
менеджерів, журналістикознавців,
викладачів і студентів журналістики,
широке кола читачів.

Підготовка україноцентричних
журналістських кадрів та
створення україноцентричної
системи засобів масової інформації
уможливить українізацію
інформаційного простору й захист
інформаційного суверенітету
This collection of articles and notes is
devoted to the idea of Ukraine’s
information space systemic Ukrainization
and information sovereignty protection,
Ukrainocentric media system creation and
its key tool role in forming and expressing
public opinion as a ‘fourth power’. The
book is intended for journalists and media
managers, journalism experts, teachers
and students, a wide range of readers.

Проф. Др. Володимир
ІВАНЕНКО — учений,
журналіст і публіцист,
співзасновник і президент
Українського Університету,
Міжнародної Фундації
Лідерства та
корпорації “Україна”
(Вашинґтон, США).
Коло інтересів:
українознавство та
американознавство,
журналістикознавство,
літературознавство,
перекладознавство,
культурологія та ін.
Автор понад 500 наукових
і кількох тисяч
журналістських,
літературнокритичних,
публіцистичних інших
публікацій українською,
російською, англійською,
польською та болгарською
мовами.

