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Влітку 2007 року в інтерв’ю журналові 
«Телекритика» колишня керівниця 
російського відділення «Internews» 
Манана Асламазян констатувала:

В Росії дуже якісне розважальне 
телебачення, одне з найкращих у 
світі, я в цьому абсолютно впевнена. 
Що мене не задовольняє в моїй 
країні, так це якість інформаційного 
мовлення – воно нерізноманітне, 
незбалансоване, не відображає усіх 
тенденцій, які є в суспільстві, тому, 
на мій погляд, подає викривлену 
картину.

 Це інтерв’ю Манана Асламазян 
давала з Парижа, де на той час уже 
кілька місяців перебувала у виму-
шеній еміґрації. За пів року до виїзду 
з Росії її затримали в аеропорту 
російські митники за спробу про-
везти незадекларовані 10 тисяч еврів 
готівки (це на кілька тисяч переви-
щувало дозволений російськими за-
конами ліміт). Проти неї відкрили 
кримінальну справу. Роботу фонду 
«Освічені медії» (правонаступник «In-
ternews» у Росії), який пані Асламазян 
очолювала і який було створено 
задля просвітницької діяльности се-
ред реґіональних журналістів, було 
спаралізовано звинуваченням у не-
законній підприємницькій діяльності. 
За лічені місяці він самозліквідувався, 
а сама Асламазян, побоюючись арешту, 
виїхала до Франції.
 Втеча Асламазян – лише одна 
з багатьох показових історій, що 
скоїлися з російськими медіями у ми-
нулому десятилітті. З українськими 
теж траплялося багато чого огидного, 
але тепер, видається, сталося дещо 
кардинально бридкіше. Таке собі 
відлуння «путінізму» – сучасної 
політично-медійної системи Росії, 
яка виявилася надто близька за ду-
хом українському політичному 
істеблішментові. Адже наприкінці 
2009 року очевидним стало те, про 
що останніми роками говорили по-
шепки та невпевнено: трансформація 
українського владного апарату з роз-
христано-демократичного на авто-
ритарний має всі шанси відбутися 
найближчим часом. Причому, як це вже 
не раз траплялось у світовій історії, 
внаслідок чесних і транспарентних 
виборів. І статися це може саме на 
тлі несамовитого карнавалу розва-
жальних медій, котрі, як і в Росії, 
аґресивно загарбали публічний про-
стір, та ще й за наявности декількох 
інших специфічних рис сучасного 
українського телебачення, про які 
варто поговорити докладніше.

Журналісти 
як об’єкт зневаги

Для обґрунтування гіпотези щодо 
ймовірного пожорсткішання режиму 
функціонування мас-медій не треба 
було навіть вивчати програми основних 
кандидатів у президенти на предмет 
виявлення підозрілих тенденцій. Або 
звертатися до конспірологічних тео-
рій, якими традиційно просякнутий 
український публічний простір. Адже 
про наближення «сильної руки» 
нас заздалегідь попередили провідні 

учасники виборчих перегонів. Прем’єр-
міністр Юлія Тимошенко 25 вересня 
минулого року в етері програми 
«Шустер live» заявила, що мріє про 
встановлення диктатури, аби «в країні 
був порядок». А незадовго перед 
тим на Ялтинській конференції YES 
звернула увагу присутніх на те, що в 
Україні, на її думку, стало аж надто 
багато свободи слова. За іронією 
реальности, за кілька місяців до цього 
її відкриття американська організація 
«Freedom House», підвівши результати 

із Савіком Шустером за наказом 
одного з керманичів партії Бориса 
Колесникова – давнього соратника 
мільярдера та народного депутата 
Ріната Ахметова, якому належить 
телеканал. За цією домовленістю 
прихід депутатів належало представити 
як неочікуваний – і спочатку Шустер 
доволі вірогідно вдав здивування 
навалою реґіоналів. Хоча невдовзі 
все-таки розкаявся в інсценуванні, 
а генеральний директор «України» 
Вальдемар Дзікі після етеру вибачився 
за нього перед глядачами.
 Та й сам Віктор Янукович не-
щодавно продемонстрував таке 

тура ж узаємодії із власниками ЗМІ 
очевидно нагадує путінську. Юлія 
Тимошенко під час свого останнього 
прем’єрства встигла довести свій намір 
реґулювати інформаційну сферу саме 
методами нинішнього прем’єра Росії, 
знайомими після зміни власництва 
каналу НТВ.
 На початку 2009 року стався 
конфлікт між урядом Тимошенко й 
телеканалом «Інтер». Спричинили 
його черговий етап «газової війни» 
між Україною та Росією та участь в 
цій війні підприємця Дмитра Фірташа, 
голови компанії «Росукренерго». Фір-
таш, за неофіційною інформацією, 
має стосунок до власности «Інтера», 
відколи канал перейшов від колишнього 
власника, померлого народного депутата 
Ігоря Плужникова, до нового – Валерія 
Хорошковського, нині заступника 
голови СБУ. Хорошковський не раз 
заперечував причетність Фірташа 
до каналу, але згодом заявив, що 
той має опціон на придбання 50% 
акцій групи каналів «Інтер». Іще 
невідомо, чи не стосується цей зв’я-
зок Фірташа та «Інтера» більше су-
часности, ніж майбутніх перспектив. 
Але послідовність подій була очевидна: 
коли намагання Тимошенко прибрати 
«Росукренерго» зі схеми постачання 
газу з Росії зачепили комерційні інтереси 
Фірташа, «Інтер» став висвітлювати 
діяльність уряду максимально упе-
реджено та в депресивних тонах. 
Уряд у відповідь заявив, що знайдено 
фальшиві документи про власність 
каналу, а Верховна Рада утворила 
слідчу комісію для розслідування 
обставин загибелі Плужникова й заво-
лодіння акціями «Інтера», які йому 
належали. Конфлікт скінчився на 
початку вересня, коли було звільнено 
генерального продюсера «Інтера» Ганну 
Безлюдну. Її відставка стала таким собі 
символічним жертвопринесенням, 
після якого інформаційна політика 
каналу щодо Тимошенко та уряду 
пом’якшала. Уряд віддячив тим, що 
призупинив розгляд обставин, за яких 
Хорошковський купив акції «Інтера».
 Звичайно, обидві сторони кон-
фронтації поділяють відповідальність 
за те, що авдиторією корпоративного, 
по суті, скандалу довелося стати всім 
жителям країни. Та саме методи роботи 
уряду в цій ситуації викликають подив – 
невже боротися з упередженістю 
власників ЗМІ та їхнім впливом на 
журналістів можна лише способами, 
які нагадують судові розправи за часів 
Кучми, коли справи відкривають та 
закривають вибірково, залежно від 
ситуативних потреб влади?
 Втім, нічого екстраординарного 
в цій ситуації з погляду генези ук-
раїнських ЗМІ немає: наші мас-медії є 
невідокремним елементом олігархічно-
політичних інтриґ.

Розвиток у безвихідь

Протягом 2005–2009 років, за часів 
Ющенкового президентства й очікуваної 
лібералізації роботи ЗМІ після років 
Кучминої державної цензури, мовлення 
національних телеканалів розвивалося 
переважно у двох напрямках: неви-
багливих (хоч і подекуди витратних у 
виробництві) розважальних форматів і 
політичних ток-шоу. Їх зв’язок є дещо 
парадоксальним.

Телебачення чекає сатрапа
Євген Мінко

моніторинґу дотримання свобод мас-
медій в Україні у 2008 році, понизила 
рейтинґ нашої країни. Із категорії 
держав із вільними мас-медіями, до 
якої її зараховували кілька років після 
Помаранчевої революції, Україну 
переведено до списку країн із частково 
вільними ЗМІ. Видається, що й таке 
становище для Тимошенко є аж надто 
плюралістичним.
 Із Віктором Януковичем ситуація 
була трохи інакша – він відкрито не 
заявляв, що йому забагато свободи 
преси, але у випадку цього знакового 
для нашої країни політика такі заяви 
навіть і зайві. Достатньо пригадати, в 
якому репресованому стані перебували 
донецькі ЗМІ, коли областю керував 
Янукович, і те, що коїлося у ЗМІ на-
ціональних, коли прем’єр Янукович у 
2004 році збирався стати президентом. 
Звичайно, тодішнє кероване з державної 
адміністрації пропаґандистське ви-
світлення Януковича в медіях не було 
лише його стратегією – воно було 
частиною політичної культури часів 
Кучми. Але немає ніяких підстав 
сподіватися, що за останні п’ять 
років притаманне Януковичу та його 
оточенню розуміння ролі медій у 
демократичному суспільстві суттєво 
змінилося. Кричущим прикладом 
їхнього ставлення до ЗМІ став, до речі, 
той самий етер «Шустер live» на каналі 
«Україна», під час якого Тимошенко 
ґлорифікувала майбутню диктатуру. Під 
час програми, запланованої як зустріч 
Тимошенко з журналістами без жодних 
інших учасників, у студію брутально 
та (як здавалося) без запрошення 
вдерлися представники Партії реґіонів 
(Микола Азаров, Ганна Герман та 
інші) і, зручно розташувавшись на 
майданчику, заходилися висловлювати 
свої міркування про дискусію, пе-
рекрикуючи всіх інших присутніх. 
Згодом з’ясувалося, що появу в етері 
реґіоналів було заздалегідь погоджено 

ставлення до журналістів, яке виба-
чають політикам лише у країнах, 
максимально віддалених від означення 
цивілізованих. 15 жовтня лідер Партії 
реґіонів, залишаючи залу після свого 
брифінґу, на запитання журналіста 
«Української правди» Сергія Лещенка 
про обставини приватизації державної 
дачі під Києвом, відповів йому так: 
«Слухай, тобі ще багато жити. Па-
м’ятай, що Бог все бачить. Язиком не 
бовтай» – і пішов. Ця витівка аж ніяк 
не позбавила його статусу леґітимного 
учасника президентських перегонів, та 
навіть і відчутного обурення медій не 
викликала. Хоча ще 2006 року саме 
через представника Партії реґіонів 
стався чи найбільший за останні ро-
ки скандал у стосунках зі ЗМІ, із ве-
личезним резонансом у професійному 
середовищі. Йдеться про напад на 
знімальну групу каналу СТБ депутата 
Олега Калашникова – він без якоїсь 
зрозумілої причини фізично атакував 
журналістів, які знімали мітинґ біля 
Верховної Ради. Цей ганебний випадок 
прикував увагу ЗМІ, які несподівано 
солідаризувалися проти можновладця 
(зазвичай українські журналісти не 
помічають проблем колеґ), і Калаш-
никова було усунуто з виборчого 
списку Партії реґіонів. Тож після 
дострокових парламентських виборів 
2007 року він до Верховної Ради не 
повернувся. Але й кримінальну справу 
проти нього у травні 2008 року закрили 
«за відсутністю складу злочину», а 
восени 2009-го Ганна Герман, яка була 
ініціяторкою виключення Калашникова 
зі списку (але не з самої партії), за-
говорила про його можливе туди по-
вернення. Мовляв, він зробив багато 
корисних для партії справ.

Перфектний 
важіль для ЗМІ

Усе це – сучасна культура взаємодії 
можновладців із журналістами. Куль-
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 Засилля розважальних телепрограм 
(переважно всіляких конкурсів та-
лантів) повністю витіснило сеґмент 
програм культурних. Себто у теле-
візійній царині саме поняття куль-
тури замінено набором естрадних 
виконавців, які кочують із каналу на ка-
нал. Хоч як дивно, до 2004 року в етері 
національних каналів іще залишалося 
місце для експериментального мов-
лення (наприклад, програми «Остан-
ня барикада» на «1+1», у якій об-
говорювали питання філософії, науки 
та сучасного мистецтва). Тобто за 
ці роки телевізійна реальність стала 
відкритою лише культурі мейнстриму – 
тій, що її спроєктовано спеціяльно для 
безболісного входження в ЗМІ та 
вжитку серед найширшої авдиторії.
 Причина таких метаморфоз оче-
видна: провідні канали взяли курс на 
повну комерціялізацію етеру, в якому 
все мало би приносити гроші, й немалі. 
Концептуально нічого поганого в цьому 
немає, адже економічна незалежність 
телекомпаній була б запорукою їхньої 
незалежности політичної. Втім, одразу 
напрошується паралель із Росією, 
де державні мовники та найбільші 
комерційні телекомпанії у минулому 
десятилітті взяли курс на розваги за 

дуваного вже Савіка Шустера. Саме 
його авторська програма «Свобода 
слова», розпочата у вересні 2005 року на 
каналі ICTV, стала тим майданчиком, де 
було запроваджено новий, надзвичайно 
привабливий для політичних партій тип 
комунікації із телеавдиторією.
 Для обговорення в етері будь-якої 
політичної чи неполітичної (це важли-
во) теми партії обирають кількох пред-
ставників із украй обмеженого числа 
своїх санкціонованих керівництвом 
публічних спікерів. Їх число у будь-
якій партії є однозначним і частіше не 
більшим від п’яти. Всі інші члени партії 
майже ніколи не з’являються на екранах 
(їм це дозволено лише в екстрених 
випадках). В етері цих санкціонованих 
спікерів обрамляють виступи так 
званих політологів (теж із вкрай об-
меженого пулу) – представників най-
огиднішої верстви інтеліґенції, які, 
прикриваючись машкарою титулу 
«громадських експертів», насправді 
є радниками чи «політтехнологами» 
тих-таки партій чи окремих політичних 
діячів. Утім, їхньої цілковитої анґа-
жованости ведучі політичних ток-шоу 
ніколи не афішують, і глядачі про цей 
факт можуть довідатися лише з реплік 
обізнаних гостей програми.
 Схема такої публічної презентації 
надзвичайно маніпулятивна зі своєї 
природи – і саме вона виявилася най-
більше запотребуваною на україн-
ських телеканалах. Адже за прин-
ципом Шустера згодом почали пра-
цювати аналогічні проєкти на інших 
каналах. А залежність від політичних 
спікерів – не професіоналів у якійсь 
галузі, а лише відомих звичайному 
глядачеві демагогів – згодом стала 
хворобою й інформаційного мовлення. 
Найяскравіше це проявилося під час 
епідемії респіраторних захворювань 
восени 2009 року – цю екстрену си-
туацію попервах коментували не лікарі, 
а депутати, звичною своєю схильністю 
до спекуляцій лише роздмухуючи па-
нічні настрої.
 Втім, поява політиків в етері ток-
шоу та новин не є лише примхою 
редакцій, яким використання вже добре 
відомих політичних облич дає змогу 
не перейматися пошуком експертів 
в інших аспектах. Фігурує також і 
матеріяльна зацікавленість – адже 
протягом останніх років громадські 
організації, що стежать за роботою мас-
медій (у тому числі й «Телекритика»), 
фіксували величезну кількість жур-
налістських телематеріялів, які мали 
ознаки замовних. З одного боку, 
ця продажність телеканалів стала 
підвалиною певного плюралізму – 
адже впродовж виборчої кампанії 
2009–2010, на відміну від 2004 року, 
жоден національний телеканал не 
мав явної, однополярної політичної 
анґажованости. А з другого, цей 
плюралізм вигідний не глядачеві, а 
політичним силам, що мають змогу 
диктувати телеканалам умови ви-
світлення своїх дій, навіть коли ці дії 
мають надзвичайну суспільну важ-
ливість. Яскраво це проявилося під час 
останньої президентської кампанії, коли 
перед першим туром провідні кандидати 
у президенти відмовлялися брати участь 
у безкоштовних дебатах на Першому 
національному каналі, хоча офіційно 
заплатили гроші каналові ICTV за 
можливість виступити в прямому 

етері у супроводі хору лояльних до 
себе журналістів. Перед другим туром 
від дебатів із Тимошенко відмовився 
Янукович, мотивуючи це небажанням 
змагатися у чемпіонаті з брехні.
 Додамо до цього нездатність про-
фесійного журналістського сере-
довища до опору політичним махі-
націям. Нездатність ця обумовлена, 
здається, чи не насамперед кадровою 
політикою українських телеканалів 
щодо репортерів і ведучих. Вона, знову 
ж таки, ідентична тій, що провадять 
російські канали (якщо уважно їх 
переглядати), і є дискримінаційною – 
адже в українському етері не можна 
побачити репортерів (серед ведучих 
інколи трапляються винятки), старших 
за 35 років. Не варто очікувати, що 
вчорашні студенти без репутації 
боротимуться за доволі абстрактні 
професійні стандарти всупереч ціл-
ком реальним вказівкам керівника і 
власним сподіванням стрімкої кар’єри 
на столичному каналі з національним 
покриттям. Варто натомість узяти 
до уваги, що навіть на найбільших 
національних каналах журналісти 
подекуди отримують платню нелеґально 
(у конвертах), тож надто залежать від 
примх начальства. Додаймо до цього 
ще один чинник – низьку професійну 
солідарність журналістів: кілька 
професійних спілок, на жаль, не 
стали достатньо впливовими, аби 
протистояти свавіллю менеджерів 
телеканалів у більшості конфліктних 
ситуацій.
 Аналогічною з російською вия-
вилася й історія роботи в Україні між-
народних медійних компаній – їхній 
інтерес до українського телеринку 
впритул наблизився до нуля. 20 січня 
було оголошено, що український 
мільярдер Ігор Коломойський придбав 
повний пакет акцій каналу «1+1» – 
доти ним володіла американська кор-
порація «Central European Media 
Enterprises». Президент СМЕ Адріан 
Сирбу, коментуючи цю угоду, сказав, 
що продаж українських операцій – 
найкраще стратегічне рішення у 
поточній ситуації, яке дозволить 
корпорації «сконцентруватися на 
активах, наявних в Европейському 
союзі та країнах, які до нього скоро 
приєднаються» (себто Україну до них 
не зараховують). СМЕ була останньою 
іноземною компанією, що володіла 
б настільки потужним українським 
ЗМІ. За всіма іншими національними 
телемовниками стоять відомі українські 
підприємці із політичними зв’язками чи 
навіть державними посадами: Валерій 
Хорошковський («Інтер»), Віктор 
Пінчук (ICTV, «Новий канал», СТБ, 
М1), Рінат Ахметов («Україна»), Петро 
Порошенко («5 канал»). Хоча доволі 
прикметним винятком є «Інтер», одним 
із найбільших акціонерів якого – із 
часткою 29% – є російський «Первый 
канал».
 Звісно, залучення іноземного 
інвестора не є панацеєю від корупційного 
синдрому: коли «1+1» іще частково 
належав СМЕ, це не рятувало його від 
маніпулятивних новин ані у 2004 році, 
ані після. Втім, присутність західних 
інтересів могла залишатись останньою, 
бодай психологічною, запорукою хоча 
б якихось залишків етичної поведінки 
ЗМІ. На жаль, цього тепер нема.

Визуальное (как) насилие
Вильнюс: Европейский гуманитарный 

университет, 2007

У книжці зібрано статті, присвячені 
дослідженню насилля, яке несе су-
часна візуальна культура. Як один із 
найархаїчніших культурних топосів 
насилля привертає увагу культурологів, 
філософів, медійних критиків; неви-
падковим є звернення саме до візуальної 
культури: насиллю завжди була при-
таманна певна технологічність, а тех-
нології творення візуальних образів, що 
їх виробила сучасна візуальна культура, 
уможливлюють зміну його масштабів і 
видовищности.
 Автори вміщених у збірнику стат-
тей вивчають проблеми насилля та 
його візуальної репрезентації (Бен-
джамін Коуп аналізує проблему ві-
зуального насилля через призму інте-
ґрації руху у візуальне мистецтво; 
Пьотр Дєніско торкається феномену 
конструювання насилля; Андрєй Ґорних 
звертає увагу на кінематографічність 
жаху як симптом модерну), образи 
насилля в кіно (Єлєна Толстік описує 
феномен репресивного конструкту 
гармонійности в умовах тоталітаризму; 
Ольга Романова аналізує фільми жахів; 

Алєксандр Сарна досліджує сучасні 
кінотехнології репрезентації страху 
і насилля; Ерік Танґерстад розглядає 
феномен візуального насилля на прикладі 
фільмів македонського режисера Мілчо 
Манчевського), взаємовідношення 
між баченням, владою та суб’єктом 
(Аудроне Жукаускайте звертається до 
концепту погляду; Анастасія Дєніщік 
розглядає реальне та уявне порнографії; 
Джефрі Алан Сміт аналізує бондаж, 
садомазохізм і сексуальність у японській 
мальованій порнографії); представлення 
тіла в сучасній візуальній культурі 
(Марґарита Янкаускайте досліджує 
тему відчужености, болю та відрази; 
Єкатєріна Ґлод звертає увагу на опо-
зицію «мова – тіло» в фільмах Пітера 
Ґриневея; Ольґа Ґарєєва аналізує 
презентацію феномену шрамування 
в мистецтві); сюрреалістичні війни в 
суспільстві спектаклю (Дана Гелер 
розглядає націоналізм як товар; Алєк-
сандр Сарна аналізує катастрофу як 
видовище; Ліна Казакова відстежує 
представлення насилля в фільмі Олівера 
Стоуна «Природжені вбивці»).
 Як пише редактор збірки Альміра 
Усманова, «питання і проблеми, які 
виникають у зв’язку з дослідженням 
насилля, можуть видатися надлиш-
ковими, нерозв’язними в принципі, 
сформульованими надто глобально... 
Однак усі разом вони задають той 
ракурс обговорення вибраної нами 
теми, той теоретичний і культурний 
контекст, поза яким візуальне насилля не 
можна зрозуміти». Отож центральною 
темою збірника є аналіз способів 
інтерпретації та репрезентації насилля 
в різних візуальних практиках. Автори 
звертають увагу, з одного боку, на 
феномен візуального насилля, тобто 
репрезентацію насилля в класичному та 
сучасному мистецтві, а також в медіях; 
із другого боку, в окремих статтях 
з’ясовано, наскільки сучасні візуальні 
медії є відповідальними за поширення 
насилля, чи є вони джерелом насилля й 
чи здійснюють його щодо реципієнта.

Дмитро Шевчук

рахунок усіх інших сеґментів. Звісно, 
наступ розважального мовлення 
не є проблемою лише України 
або Росії і є радше ознакою часу. 
Але у країнах Заходу йому існує 
протидія – суспільне мовлення, яке не 
залежить ані від владного тиску, ані 
від комерційної кон’юнктури, тому 
має змогу інформувати населення про 
питання інші, ніж фракційні сварки 
чи шлюби представників шоу-біз-
несу. У нашій державі всі намагання 
створити систему суспільного мовлення 
провалилися через небажання владного 
апарату фінансувати коштом платників 
податків таке ТБ або радіо, яке вони не 
в змозі контролювати. Й перспективи 
появи суспільного мовлення в Україні 
виглядають нині сумнівними, або й 
сумними.
 При тому самі українські телеканали 
зробили все можливе, щоби їхня по-
літична залежність залишилась, і то 
навіть у фундаментальнішій формі, 
ніж це було до Ющенкового пре-
зидентства.
 Йдеться про політичне мовлення, 
яке за роки стало надзвичайно схе-
матичним і маніпулятивним, попри 
зовнішні ознаки плюралізму. Знаковою 
в цьому сенсі виявилася постать зга-
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 Як нема і великої уваги західних 
інституцій до взаємодії української 
влади із мас-медіями. За часів Кучми, 
особливо у 2002–2004 роках, саме 
резолюції Парламентської асамблеї 
Европи, або ж інших наднаціональних 
органів, були важелем впливу на міс-
цеву владу, аби та, реґулюючи (чи 
то ґвалтуючи) інформаційні потоки, 
не втрачала зовсім уже притомности. 
Не перебільшуймо ролі Европи у 
протистоянні цензурі президентської 
адміністрації на чолі з Віктором Мед-
ведчуком: ніякі резолюції не завадили 
вільному розсиланню темників і «до-
бровільному» використанню їх у ре-
дакціях. Та все ж таки европейська ува-
га, як видається нині, великою мірою 
стримувала остаточне перетворення 
України на Туркменістан – бодай під-

тримкою журналістських ініціятив, 
що мали на меті спротив системі тем-
ників.
 Ось тому випадки, котрі ще шість 
років тому викликали би добрячий 
скандал, сьогодні просто не привертають 
уваги, стаючи через це леґітимним 
елементом місцевої політичної культу-
ри. Наприклад, незадовго до першого 
туру президентських виборів програма 
Першого національного каналу «Золота 
булава» оголосила результати власного 
соціологічного опитування, за яким у 
другий тур мали б вийти Янукович та... 
Ющенко. А ось Тимошенко довелося б 
задовольнитися шостим місцем. Якщо 
згадати, що Першим національним 
керують безпосередньо із секретаріяту 
президента, то все стає одразу зро-
зумілим. В контексті 2004 року подібна 

ситуація принаймні спричинила б об-
говорення в опозиційних ЗМІ й чергове 
застереження західних структур про 
неможливість і недоречність.
 Коли медії та журналісти можуть 
бути контрольовані, кристалізація 
системи жорсткого владного управ-
ління ЗМІ виглядає очевидною пер-
спективою. Додамо ще одну ознаку 
цього прагнення з боку влади – обидва 
головні кандидати в президенти брали 
на озброєння під час кампанії дискурс 
«стабілізації». Той самий, яким свого 
часу користувався Владімір Путін і який 
може видаватися дуже привабливим 
умовному «середньому» громадянинові, 
втомленому від істеричного політичного 
життя, конструйованого медіями 
(такими були й росіяни в останні роки 
правління Боріса Єльцина).

 В окресленій тут перспективі не 
сумнівається навіть людина, з ім’ям 
якої багато хто пов’язував надії на 
незворотне утвердження в країні сво-
боди слова. Віктор Ющенко в інтерв’ю 
газеті «Коммерсант» (15.04.2009) на 
запитання про те, чи боїться він, що 
за наступного президента відбудеться 
реґрес у демократизації суспільства, 
відповів у звичній фамільярній манері: 
«А це вже не моя проблема. Це ваша 
проблема! Ця проблема – в тебе і в 
47 мільйонів решти українців».
 Що ж, залишається тільки по-
дякувати панові Ющенку за те, що 
його історичною місією виявилося 
підготування фундаменту для появи 
авторитарного лідера – яким він може 
бути в абсурдній постсовєтській по-
літичній традиції.

Схід/Захід
2008, випуск 9-10

Вміщені у збірнику матеріяли зосе-
реджено навколо кількох тем: Пе-
реяславської ради в історії та істо-
ріографії, зв’язку між національною 
та реґіональною ідентичностями, ур-
баністичних студій. Привертають увагу 
також важливі архівні публікації.
 Найближчим до сучасності істо-
ричним документом, який, стверджує 
редактор збірника Володимир Крав-
ченко, становить «особливий інте-
рес для вивчення української інте-
лектуальної історії модерної доби», 
є вперше оприлюднене листування 
1964–1982 років Романа Шпорлюка з 
Іваном Лисяком-Рудницьким і Юрієм 
Шевельовим.
 Також у випуску подано частину 
«Історії України та українських козаків» 
Йогана-Христіана Енґеля, що охоплює 
події від виборів польського короля 
Яна Казімєжа до підпорядкування 
Хмельницького московському цареві 
Алєксєю Міхайловічу. Богдан Галь опуб-
лікував три рапорти новопризначеного 
(1835) чернігівського, полтавського 
та харківського генерал-губернатора 
Васілія Лєвашова, які дають змогу 
відкореґувати усталені погляди на 
те, які завдання ставив тоді перед 
високопосадовцем уряд.
 У теоретичній статті Зенона 
Когута «Від Яфета до Москви» про-
стежено еволюцію історичної сві-
домости українських ранньомодерних 
інтелектуалів, яка так чи так була 
пов’язана з Переяславом. За Когутом, 
протягом XVII століття українська 
історична та філософська думка адап-
тувала концепції походження слов’ян 
від Яфетового сина Мешеха (Мосоха). 
Особливістю козацького історіописання 
на тлі всієї Центрально-Східної Европи 
стало те, що світські інтелектуали 
Гетьманщини створили свою історію 

на противагу церковній. За Ярославом 
Дашкевичем, Переяславська рада – продукт 
привілейованого права, результатом якого 
стало підданство чи інкорпорація. Ав-
тором Переяслава, вважав дослідник, був 
генеральний писар Іван Виговський.
 Огляд найновішої польської істо-
ріографії та публіцистики щодо Пере-
яславської ради, що його зробив Кшиштоф 
Петкевіч, корисний для розуміння багатьох 
аспектів українсько-російського зближення 
середини XVII століття. Віктор Брехуненко 
проаналізував еволюцію дослідження 
та сприйняття Переяславської ради в ро-
сійській історіографії. Татьяна Таїрова-
Яковлєва в огляді сучасної російської 
навчальної літератури дійшла висновку, 
що російська історіографія не має спільної 
концепції історії України. Анатолій Бойко 
у статті про рецепцію Переяславської 
ради в середовищі козацької старшини 
Гетьманщини та Запорожжя зазначає, що 
нехтування реального змісту переяславських 
домовленостей спричинило перетворення 
«статтей Богдана Хмельницького» на 
мітичне вмістилище прав та вольностей, а 
переяславська метафора, на думку автора, 
означала необхідність діяти за аналогією 
з минулим. Степан Величенко в рецензії 
на низку праць про російсько-українські 
відносини викладає своє бачення розвитку 
української ідентичности «Від Богдана до 
Руслани».
 В наступному блоці статтей Тетяна 
Єрескова, пишучи про особливості на-
ціональної та реґіональної ідентичностей на 
Донеччині, відзначає переважання принципу 
«нації по крові» – становлення «нації за 
громадянством», на її думку, більшість 
населення сприйняти не готова. Родіон 
Комаров міркує про роль пам’ятників 
робітникам Донбасу – «краю трударів» у 
формуванні ідентичности реґіону. Оксана 
Міхеєва досліджує вплив реґіональної 
ідентичности на політичний вибір жителів 
Донецької области, зокрема електоральну 
поведінку.
 В урбаністичному блоці Софія Дяк 
описує радянський проєкт Львова як 
реґіонального центру Західної України 
і відповідні зміни образу міста у перші 
повоєнні десятиліття, а Мілана Ніколко 
у статті «“БЕЗобразИЕ” Симферополя: 
БЕЗобразНІСТЬ і ПОтворНІСТЬ міста» – 
зміну іміджів кримської столиці за 
радянських і нинішніх часів.
 Марія Паньків оглядає ту частину 
сучасної польської історіографії, яку 
присвячено життю поляків Російської 
імперії. Володимир Кравченко у рецензії 
на дослідження Едіти Бояновської «Го-
голь між українським та російським 
націоналізмами» вдало доповнює автор-
чині пошуки місця «дволикого Гоголя-
Яновського» у складних процесах на-

ціотворення двох східнослов’янських 
народів. Володимир Петровський у відгуку 
на книжку Михайла Молчанова «Політична 
культура і національна ідентичність 
в російсько-українських відносинах» 
вказує на своєрідність відносин двох 
східнослов’янських народів, зумовлену 
поєднанням відчуття споріднености та 
«іншости». Тих, хто цікавиться історією 
Візантії, привабить рецензія Сергія Со-
рочана та Андрія Домановського на курс 
лекцій Василя Балуха.

Василь Кононенко

Схід/Захід
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З огляду на дедалі більшу популярність 
в Україні усноісторичних досліджень, 
рішення редакції  історико-культуроло-
гічного збірника присвятити цій темі ок-
ремий випуск – «Усна історія в сучасних 
соціяльно-гуманітарних студіях: теорія та 
практика досліджень» – виглядає цілком 
слушним.
 Відкриває збірник добірка теоретичних 
статтей зарубіжних та українських до-
слідників: Алістера Томсона про ево-
люцію парадигм усної історії протягом 
XX століття; Марієти де Мораес Ферейри 
про інституалізацію усноісторичних студій, 
що завершилася створенням Міжнародної 
асоціяції усної історії; Габріель Розенталь 
про терапевтичний ефект біографічних 
оповідей; Людмили Малес про можливості 
поєднати усноісторичні дослідження та 
візуальну антропологію; Олексія Му-
сієздова про особливості використання 
методик усної історії для квалітативних 
соціологічних досліджень. Особливу увагу 
варто звернути на статтю співредакторки 
випуску Гелінади Грінченко, знаного 
фахівця з усноісторичних студій в Ук-
раїні, щодо теорії наративного аналізу 
б і о г р а ф і ч н о г о  і н т е р в ’ ю .  М е т о д 

біографічного інтерв’ю є нині одним 
із найширше використовуваних в усній 
історії. Грінченко пропонує методичні 
рекомендації щодо його застосування та 
інтерпретації отриманих у такий спосіб 
даних на основі двох підходів, що їх 
запропонували німецькі науковці Фриц 
Шутце та Габріель Розенталь.
 Наступну добірку – найбільшу 
за обсягом – склали якраз статті, в 
яких практично застосовано методику 
усної історії. Майже всі автори – із 
пострадянського простору, за винятком 
відомої іспанської дослідниці, першого 
президента Міжнародної асоціяції усної 
історії Мерседес Віланови. Шкода, що 
це одинока такого типу наукова розвідка 
у збірнику: українській гуманітаристиці 
бракує добрих та оперативних пере-
кладів не лише теоретичних текстів, а 
й зразків наукової продукції, створеної 
з практичним використанням нових 
методологічних підходів.
 Статті українських авторів загалом 
адекватно відображають тематичну 
палітру сьогоднішніх усноісторичних 
досліджень: незаперечним лідером тут 
є тема життєвого досвіду, пов’язаного з 
Другою світовою війною та її впливом 
на дальшу долю різних спільнот (Тетяна 
Пастушенко, Тетяна Лапан, Юрій 
Іріоглу, Юрій Радченко). Ця ж тема 
найбільше цікавить і російських та 
білоруських колеґ (Вольгу Лобачевську, 
Аляксандра Далговського, Єкатєріну 
Ряжскіх). Такий інтерес цілком зро-
зумілий, адже сам напрям усної історії 
набув розголосу серед іншого й завдяки 
реактуалізації травматичного досвіду 
Голокосту та воєнних злочинів. Для 
теренів Східної Европи Друга світова 
війна стала найтрагічнішою подією 
XX сторіччя.
 З-поміж інших тем авторів цікавили 
історія українського січового стрілецтва 
(Оксана Кузьменко), депортації ук-
раїнців із Польщі у 1944–1947 ро-
ках (Галина Виноградська), досвід 
греко-католицького духовенства за 
радянського часу (Світлана Гуркіна), 
міжетнічні взаємини на прикладі 
українсько-канадської спільноти (На-
талія Ханенко-Фрізен) та ґендерна 
історія (Оксана Кісь). Окрім того у 
збірнику вміщено повідомлення про 
актуальні дослідницькі та видавничі 
проєкти, міжнародні конференції 
та робітні, а також рецензії на нові 
видання в жанрі усної історії, серед яких 
варто відзначити докладний і фаховий 
огляд одинадцятого випуску «України 
Модерної» за 2007 рік (Володимир 
Склокін, Ірина Реброва).

Наталя Лаас


