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Вступ 

 

З початком війни матеріали українських медіа стали гострішими, аж до 

порушення подекуди журналістських стандартів. Цю тенденцію посилила 

соціально-економічна та політична кризи. Передусім це виявляється 

у використанні медійниками для посилення позиції видання чи задля 

загравання з цільовою аудиторією проявів «мови ворожнечі». У результаті 

виникає поділ на «своїх» і «чужих», на хороших і поганих, на розумних і не 

дуже. Гіперболізація негативних ознак опонентів і виняткових чеснот 

представників свого «табору» спричиняє розлом усталеної картини світу 

споживачів масмедіа.  

Лінгвістичні основи «мови ворожнечі» в медіа ґрунтуються на чотирьох 

напрямках мовознавства: прагмалінгвістичному, лінгво-когнітивному, 

структурно-семантичному і стилістичному на стику з юриспруденцією та 

психологією. Психолінгвістичні ознаки такого явища, як «мова ворожнечі» і є 

предметом нашого дослідження. 

Актуальність нашої наукової роботи зумовлена потребою дослідження 

нового для українських медіа явища як «мова ворожнечі» в лінгвістичному й 

екстралінгвальному аспектах. 

Метою наукової роботи є психолінгвістичний аналіз компонентів «мови 

ворожнечі» у вітчизняних україномовних медіа. 

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: 

 схарактеризувати поняття «мова ворожнечі»; 

 розглянути поняття прецедентності як основного підґрунтя проявів 

«мови ворожнечі»;  

 прослідкувати взаємозв’язок між «мовою ворожнечі» медіа та 

картиною світу реципієнтів. 

 дібрати приклади виявів «мови ворожнечі» в українському 

медіасередовищі; 

 класифікувати вербальні й невербальні прояви «мови ворожнечі»; 
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 здійснити психолінгвістичний аналіз мови ворожнечі. 

Джерелом дослідження є тексти україномовних електронних ЗМІ з 2014 

по 2018 роки. 

Об’єктом дослідження є тексти україномовних новинних інтернет-

видань, предметом — слова та словосполучення, що є виявами «мови 

ворожнечі». 

Інтегральний характер роботи зумовив комплексну теоретико-

методологічну базу та методи дослідження. Зокрема ми використали: 

 емпіричний метод (під час збору фактологічного матеріалу); 

 метод теоретичного дослідження (з метою класифікації виявів 

«мови ворожнечі»); 

 дискурс-аналіз (під час аналізу екстралінгвальних особливостей 

одиниць «мови ворожнечі»). 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що нове для сучасних 

українських медіа поняття «мова ворожнечі» недостатньою мірою досліджене в 

лінгвістичному аспекті. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що вони 

можуть бути залучені для написання науково-дослідницьких робіт, вивчення 

української мови, стилістики, психолінгвістики, соціолінгвістики, 

комунікативної лінгвістики, когнітивної лінгвістики, а також основ 

журналістики й журналістської етики. 

Для об’єктивного аналізу ми обрали як загальнонаціональні видання 

(«Кореспондент», «Україна молода», «Zik», «24 канал» тощо), так і регіональні 

медіа («Волинь 24», «20 хвилин», «Depo.Харків» тощо). Усього використано 

понад 15 джерел, кількість обробленого та проаналізованого фактичного 

матеріалу — близько 140 зразків «мови ворожечі».  

Робота має таку структуру: вступ, два розділи, загальні висновки, список 

використаних джерел. 

Загальний обсяг роботи: 25 сторінок. 
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Розділ 1. «Мова ворожнечі» як складова прецедентних феноменів 

 

Соціальні мережі містять багато образливих слів і виразів, що змушують 

користувачів у коментарях до постів «віртуально» битися не на життя, а на 

смерть. Але ця проблема не обмежується пабліками, часто в популярних 

національних виданнях можна зустріти тексти, що змушують замислитися: а чи 

існує взагалі повага до людей у представників цих засобів масової інформації і 

чи не забули вони, що таке журналістські стандарти, а ще толерантність і 

вихованість? Тому не дивно, що в Європі наразі соціальні мережі й інтернет-

майданчики зобов’язані видаляти образливі коментарі та вислови впродовж 

доби. Інакше винуватці відчують на собі штрафи аж до 50 мільйонів євро. 

У Міжнародному пакті про громадянські й політичні права говориться: 

«Будь-який виступ на користь національної, расової чи релігійної ненависті, що 

є собою підбурювання до дискримінації, ворожнечі або насильства, повинен 

бути заборонений законом». Тому прояви «мови ворожнечі» в ЗМІ мають бути 

контрольованими.  

Словосполучення «мова ворожнечі» є аналогом англійського терміна 

«hate speech», що виник у США і в Європі в 50-х роках ХХ століття. У науковій 

літературі також уживаються подібні, але не тотожні поняття, такі як: 

«словесний екстремізм», «мовна (мовленнєва) агресія», «мовна демагогія», 

«мовний конфлікт», «мовне (мовленнєве) насилля», «мовна маніпуляція». 

«Мова ненависті» стала однією з технологій і лінгвістичним маркером так 

званої «гібридної війни», коли образ опонента позбавляється людських рис та 

наділяється абсолютно не властивою людині поведінкою, руйнуються способи 

ідентифікації особистості по відношенню до соціальної групи, які приводять до 

зміни самоідентифікації. Створюється уявлення про моральну неповноцінність, 

кримінальність і негативний вплив на суспільство, формуються певні 

лінгвокультурні, когнітивно-прагматичні установки, спрямовані на очорнення 

культури й ідеалів учасника протилежного боку конфлікту. 
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За визначенням Г. Прищепи, «мова ненависті» є технологією, 

спрямованою на зміну ціннісних установок різних цільових аудиторій, на 

формування уявлень як про ворога, так і про співгромадян, які потрапляють під 

категорії «інший», «чужий» і «незрозумілий». «Мова ненависті» є своєрідною 

«м’якою силою» ведення «гібридної війни», що формує певні лінгвокультурні, 

когнітивно-прагматичні установки, спрямована на очорнення культури й 

ідеалів учасника протилежного боку конфлікту [17, c. 107]. 

Як зазначає Н. Автаєва, «використання мови ворожнечі в журналістиці 

призводить до вихлюпування мовної агресії як з боку автора матеріалу, так і 

з боку споживача інформації, який, приймаючи або відкидаючи позицію 

журналіста, пропускає цей потік агресії через власне сприйняття» [1, c. 811].  

Корпус «риторики ненависті» великий і розмитий, це необов’язково 

повинен бути прямий заклик до насильства чи чітка вказівка на вбивство, 

зазначає К. Рускевич. Часто висловлювання мають образ іншого, а на старанно 

підготовленому негативному тлі створюється вже свій власний приклад – 

привабливий і правильний. Єдине визначення, яке завжди чітко 

простежується — це зв’язки-протиставлення «я та інший» або «ми та інші» [18, 

c. 107].  

Завуальовані форми «мови ворожнечі» в ЗМІ дозволяють адресантові 

створювати висловлювання за допомогою одиниць на рівнях, що знаходяться 

вище лексичного, і передбачають, як правило, використання тільки 

літературних слів. 

«Мова ворожнечі» ґрунтується на таких явищах, як соціальні стереотипи, 

упередження та дискримінація. Т. Ісакова вважає, що це поняття є частиною 

ширшого і складнішого феномена — комунікації, заснованої на упередженнях і 

дискримінації. «Це комунікація, що ґрунтується на стереотипних когнітивних 

схемах, негативних установках (упередженнях) і дискримінаційних інтенціях 

щодо будь-яких груп людей або окремих індивідуумів як членів цих груп», — 

зазначає дослідниця [6, c. 92].  
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Завдяки спільним соціальним стереотипам, про які говорила дослідниця, 

текст сприймається не лише як результат мовотворчої діяльності окремого 

журналіста, але й як етап у створенні картини світу. Остання становить «цілісну 

сукупність образів дійсності в колективній свідомості» [7, с. 104]. Такі 

звернення ґрунтуються на прецедентності.  

Прецедентні тексти репрезентують культурне надбання певної епохи та 

певного етносу. Виділення прецедентних текстів має бути об’єктивним і 

відбуватися на основі досвіду багатьох, оскільки це явище над-індивідуальне, 

«хрестоматійне», бо це вище « всі мовці знають їх» [там же]. Однак добір 

лінгвальних засобів прецедентних текстів є суб’єктивним, оскільки 

підпорядкований інтуїції автора, який сподівається бути «прочитаним» і 

зрозумілим.  

У визначенні прецедентних текстів ми обстоюємо їхню 

лінгвокультурологічну дефініцію й погоджуємося з твердженням Ф. Бацевича 

про те, що основними ознаками таких текстів є «особлива значущість для 

окремих особистостей і для значної кількості осіб, а також багаторазове 

звернення до них у дискурсі цих особистостей» [2, с. 151]. 

Лінгвальні ознаки прецедентного тексту виділяє В. Красних. Дослідниця 

зазначає, що це «закінчений і самодостатній продукт мовленнєво-мисленнєвої 

діяльності; (полі)предикативна одиниця; складний знак, сума значень 

компонентів якого не дорівнює його смислу; прецедентний текст добре 

знайомий будь-якому середньому членові національно-лінгво-культурного 

об’єднання. Звернення до прецедентного тексту може багаторазово 

відновлюватися в процесі комунікації через пов’язані з цим текстом 

прецедентні вислови або прецедентні імена» [10, с. 172].  

Прецедентні тексти належать до прецедентних феноменів, що є 

своєрідними еталонами культури. До прецедентних феноменів належать також 

прецедентний вислів, прецедентне ім’я та прецедентна ситуація. «Прецедентна 

ситуація — якась «еталонна», «ідеальна» ситуація, пов’язана з набором певних 

конотацій, диференційні ознаки якої належать до когнітивної бази» [там же]. 
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Відповідно, «статус прецедентності матиме ситуація, яка, по-перше, добре 

відома носіям певного ментально-лінгвального комплексу, по-друге, актуальна 

в когнітивному плані, тобто має інваріант сприйняття, до якого належать певні 

мінімізовані й національно-детерміновані знання й уявлення про саму ситуацію 

та пов’язані з нею конотації, і, по-третє, апеляції до якої частотні в комунікації 

представників певної національно-лінгво-культурної спільноти» [там же, 

с. 183]. Чинниками прецедентної ситуації є прецедентний вислів та 

прецедентне ім’я. За В. Красних, прецедентність імені та вислову досягається 

відтворенням у свідомості відповідних прецедентних текстів або ситуацій, а 

прецедентне ім’я і прецедентний вислів є вербальними, на відміну від 

прецедентної ситуації і прецедентного тексту, що є потенційно вербальними. 

За твердженням І. Привалової, прецедентний вислів є «феноменом власне 

лінгвістичної природи, що виникає внаслідок текстової редукції, де текст — 

продуцієнт прецедентного вислову — репрезентується в авторсько-текстовій 

або анонімно-дискурсивно-ситуативній формі» [16, с. 277]. 
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Розділ 2. Класифікація й аналіз виявів «мови ворожнечі» в сучасних 

українських медіа  

 

Моніторинг рейтингових вітчизняних інтернет-видань, проведений 

«Детектор медіа» в межах проекту щодо подолання агресії, ксенофобії й мови 

ворожнечі в ЗМІ та соціальних мережах, виявив, що мова ворожнечі 

здебільшого спрямована на жителів Росії, тимчасово окупованих територій 

України, внутрішньо переміщених осіб, етнічні групи, людей із наркотичною 

залежністю, мігрантів без офіційних документів та інших осіб [4]. 

На думку Т. Ісакової, серед основних причин використання журналістами 

такої лексики є їхня емоційна залученість у конфлікт, ультрапатріотизм, 

некомпетентність, вплив власника ЗМІ, відсутність досвіду висвітлення війни 

[6, с. 92]. Дослідниця дає перелік слів, що мають ознаки «мови ворожнечі» 

в журналістських текстах, присвячених війні: аквафреш, бандерлоги, 

беркулята, боняры, ванговать, вангую, вата, ватники, вишеватники, гейропа, 

гиркнулся, дачинг, диванні війська, диванна сотня, домбанатя, Домбасс, 

єрмолки, колоради, кровополітика, Кримнаш, кримнашки, ленінопад, луганда, 

лугандон, няш-маш, руїна, майдануті, майданята, мотороли, наноросія, 

намкриш, новопендосія, віддонбасити, правосіки, пидораша, реконструктори, 

свідомит, укробійці, укроп, укропія, укри, хунта, фашизм тощо.  

За нашими спостереженнями, у досліджених зразках фактичного 

матеріалу 2016–2017 років проявів «мови ворожнечі» щодо російсько-

української війни стало значно менше, натомість у кінці 2018 року тема 

протистояння на Донбасі й події в Криму знову гостро обговорювалися. 

Використовуються вислови, спрямовані на знецінення іншої держави та її 

президента: рашисти, путінські маріонетки, царъ, путінський рай, рашизм 

головного мозку, расія тощо.  

Згрубілі вислови й жаргонізми такого типу наявні здебільшого в 

цитуванні чи коментарях до журналістських текстів. Натомість «мова 

ворожнечі» стосовно національних меншин, представників ЛГБТ-спільноти чи 
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людей з інвалідністю зустрічається в текстах, які висловлюють позицію 

видання, а не окремого спікера. За допомогою психолінгвістичних важелів 

впливу створюється агресивна картина світу. Порівняймо. 

Таблиця 1 

 

Найпоширеніші прояви 

«мови ворожнечі» у вигляді 

слів і словосполучень 

з  негативною конотацією 

 

 

Нейтральні відповідники 

Інвалід, каліка, обмежений, 

даун, аутист і похідні 

Людина з інвалідністю; 

людина з обмеженими фізичними 

можливостями; 

людина з особливими потребами; 

людина з особливостями розвитку; 

людина із синдромом Дауна/аутизмом 

Біженець з Донбасу  Переселенець; 

вимушений переселенець; 

тимчасово переміщена особа; 

людина, шо родом з Донбасу (а краще — 

з конкретного населеного пункту) 

Москаль, кацап, рашист, 

путлеровець і похідні 

Росіянин; 

мешканець/житель Росії; 

прибічник Путіна 

Особа кавказької 

національності, хач, звір і 

похідні 

Азербайджанець, грузин, дагестанець, 

вірменин тощо; 

мешканець/житель Азербайджану, Грузії, 

Дагестану, Вірменії тощо 

Циган і похідні Ром (ромен), людина ромської 
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спільноти/національності 

Негр, чорношкірий, 

темношкірий і похідні 

Афроамериканець, українець 

африканського походження, громадянин 

Конго/Нігерії тощо 

Гомосексуаліст, людина 

нетрадиційної сексуальної 

орієнтації та похідні 

Гомосексуал (-ка), гей, лесбійка, 

бісексуал (-ка), людина гомосексуальної 

орієнтації 

Бомж і похідні Бездомна людина, безхатченко, безхатько 

Повія, проститутка, шльондра, 

шмара і подібні 

Секс-працівниця, працівниця секс-

індустрії, людина, залучена в секс-бізнес 

Наркоман, ширик і подібні Наркозалежний, людина з 

наркозалежністю 

 

Щоб класифікувати вияви «мови ворожнечі», ми звернулися до досвіду 

аналітично-інформаційного центру «Сова» [19], але водночас врахували 

основні ознаки сучасного медіапростору України й власні спостереження за 

фактичним матеріалом. 

Загалом ми виокремлюємо явні й приховані прояви «мови ворожнечі». 

Використання перших супроводжується жаргонізмами, згрубілою лексикою, 

емоційно негативними оцінними словами й словосполученнями. Прикладами 

можуть слугувати попередньо наведені в нашій роботі прояви «мови 

ворожнечі» (див. с. 10).  

Завуальовані (приховані) вияви негативу, знецінення, висміювання наразі 

зустрічаються частіше, оскільки вимоги до якості матеріалів медіа та їх 

відповідності журналістським стандартам є вищими, ніж ще кілька років тому. 

«Мова ворожнечі» в цих випадках виявляється в самому доборі й подачі фактів, 

заміні їх судженнями, маніпулюванні через засоби виразності тощо.  

1. Заклики до насильства, у тому числі завуальовані, пряме чи 

опосередковане підбурювання до дискримінації. 
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Таке можливе під час гострих фаз протистояння націй, народів, держав. 

Прямі заклики до насилля відбиваються у свідомості реципієнтів як їхні власні 

думки. Це спричиняє загальну істерію й стан афекту, що виливається в 

кращому випадку в гострі коментарі та суперечки навколо журналістського 

тексту, а в гіршому — фізичне завдання болю описаному в статті «ворогові». 

Але здебільшого в загальнонаціональних якісних ЗМІ таких проявів «мови 

ворожнечі» немає. Натомість прихована дискримінація у вигляді загальних 

гасел задля створення негативного образу етнічної, релігійної чи певної 

соціальної групи зустрічається часто. Це фактично пропаганда «позитивних», 

історичних або сучасних, прикладів насильства або дискримінації. 

Приклад: 

Евреи, евреи, кругом одни евреи 

«Если в кране нет воды, значит, выпили жиды» — з пісні Костянтина 

Бєляєва "Евреи, евреи, кругом одни евреи". 

Невідомі вандали чорною фарбою замалювали очі скульптури, також на 

монументі з’явилися нацистські символи і написи «Хайль Гітлер» і «Смерть 

жидам». [gazeta.ua, 01.11.2014] 

Звернення до прецедентних феноменів, спільних для картину світу автора 

й читача, формує відчуття спорідненості думок. Такий психолінгвістичний 

прийом є ефективним у пропагандистських матеріалах, які видаються за 

журналістські. Водночас це можуть бути непрямі, але доволі нав’язливі 

роздуми щодо можливого бажаного насилля проти певної групи.  

2. Створення негативного образу етнічної, релігійної чи певної 

соціальної групи. 

Це поширений прийом загравання перед аудиторією видання. У цих 

випадках позиція журналіста теж простежується через психолігвістичні ознаки 

тексту. 

Приклад: 

Якщо минулого року Літаючий Макаронний Монстр приєднався до ходи 

попів москальського патріархату лише за допомогою фотошопу, — цього 
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року вже ікона пастафаріанського божества приєдналася до ходи. Захід 

пройшов у теплій, дружній атмосфері, а пастафаріанців супроводжували 

приємні хлопці з міліції», — написала запорожчанка Арина Мосягіна, яка при 

цьому була присутня. [061.ua, 05.03.2017] 

Як бачимо, тут наявне цитування, що містить «мову ворожнечі»: 

використана згрубіла лексика, зокрема слова «москальський», 

«пастафарінський», «пастафаріанці», «попи», що мають негативну конотацію. 

А іронія в реченні «захід пройшов у теплій, дружній атмосфері, а 

пастафаріанців супроводжували приємні хлопці з міліції» лише посилює 

суб’єктивність подачі інформації. 

3. Виправдання історичних випадків насильства і дискримінації або 

публікації та висловлювання, які піддають сумніву загальновизнані 

історичні факти насильства і дискримінації. 

Приклад: 

«...Мурад казав, що я тупа "бандерівка"» 

«Він почав писати, що український президент націоналіст і 

"бандерівець", — говорить дівчина. — А він таких не любить, бо наш 

президент хоче заборонити російську мову». Коли Вікторія написала, що 

політикою не цікавиться взагалі, то це не подіяло і хлопець продовжував 

писати, що «бандерівці» винищували народи разом із фашистами. 

«Найбільше мене обурили дописи хлопця про те, що їхнє комуністичне 

об’єднання спеціально розшукує "бандерівців", аби відкривати їм правду про 

історію України, а якщо трапляються такі тупі, як я, то їх принижують, як 

можуть». [20 хвилин», 17.07.2009] 

«Мова ворожнечі» полягає у створенні образу українського народу, 

зокрема представників його влади, як розумово відсталих людей, що не мають 

моральних принципів і підтримують нацистський або фашистський режими. У 

прикладі використана негативно-забарвлена жаргонна лексика, оказіональні 

висловів з негативним відтінком. 

Приклад: 
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Ректор Закарпатського угорського університету порівняла Україну з 

фашистами 

Ректор Закарпатського угорського університету в Берегово Ілдико Орос 

на мітингу в Будапешті порівняла Україну з фашистами. На її думку, 

сьогоднішні події в Україні «нагадують події минулого-позаминулого століть 

з переслідуванням євреїв» [DepoХарків», 26.10.2018]. 

Використання вибіркового цитування, подання історичного зрізу без 

контексту роблять цей вислів нетолерантним. Така неоднозначність подачі 

матеріалу може негативно вплинути на читачів, аж до переслідування вказаної 

особи активістами. Це, на нашу думку, є опосередкованим закликом до 

агресивних дій чи суспільного спротиву. 

4. Твердження про неповноцінність певної соціальної  чи 

національної групи. 

Приклад: 

Побитий незрячий біженець скаржиться на бездіяльність 

правоохоронців 

Незрячий переселенець-інвалід з окупованого Донбасу Сергій 

Пономаренко запевняє, що його протиправно виселили із модульного містечка у 

Нікополі, при цьому жорстоко побили. Поліція ж відмовилась відкрити 

кримінальну справу [«Історична правда», 24.10.2018].  

Використання нетолерантного слова «інвалід» замість «люди з 

особливими потребами», чи «люди з обмеженою мобільністю», чи «люди, які 

мають інвалідність», а також юридично й етично неграмотне використання 

слова «біженець» замість «вимушений переселенець» чи «внутрішньо 

переміщена особа» створюють відчуття навішеного ярлика, мовляв таку 

людина інакше й не можна назвати.  

Таке принизливо формалізоване ставлення викликає у читачів, які не 

належать до вказаних груп, внутрішній шовінізм. Це відчуття може 

загостритися аж до неадекватного сприйняття іншої нації чи групи в цілому, як 

видно в наступному прикладі. 
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Приклад: 

Хто такі «кацапи» і з чим їх їсти: незабаром вийде книга з 

«кацапознавства» 

Блогер пише російською і широко використовує жаргон, суржик і 

лексику для дорослих. У своїх «лекціях» він розвінчує міф про російську 

державну винятковість, іронічно висміює імперські амбіції Росії та її «права» 

на майбутнє своїх сусідів [ «24 канал», 29.07.2015]. 

Використання згрубілої лексики, негативно забарвлених метафор, 

використання жаргонних висловів — це все призводить до створення образу 

російського народу як розумово відсталої нації. «Мова ворожнечі» підкреслює 

нестачу культурності, інтелектуальних здібностей, нездатність до творчої праці 

іншої етнічної або певної соціальної групи. Однак бувають випадки, коли 

зверхність стосується будь-якого члена суспільства  

Приклад: 

Агент Зозулі: Хочу побачити цих людців, які пишуть тупі коментарі. 

[«DepoХарків», 01.02.2017] 

Психолінгвістичний компонент — зневажливе слово «людці», замість 

«люди» — акцентує увагу читачів на переконанні спікера про нестачу 

культурності й інтелектуальних здібностей коментаторів.  

5. Твердження про історичні злочини тієї чи іншої етнічної чи 

релігійної групи як такої. 

Російсько-українська війна спровокувала глибше вивчення спільної 

історії держав. Відновлення національної пам’яті, аналіз неоднозначних рішень 

тогочасних і сучасних політиків, звичайно, позначилися на картині світу 

журналістів і реципієнтів. Чого тільки вартий сформований у медіадискурсі 

концепт «РУССКИЙ МИР». Наведемо кілька прикладів. 

Приклад: 

Конотопська битва: «Москалів ми били, будем бити знов» 

Згадок про Конотопську битву не знайти в радянських підручниках з 

історії, адже вона належить до наймасштабніших поразок російської 



16 
 

держави. Історики кажуть, що саме ця битва розвінчує один iз міфів про 

споконвічне прагнення українців до союзу з Росією та так званий «русскій 

мір». Утім блискуча перемога гетьмана Івана Виговського над московським 

військом не подарувала українцям омріяної свободи, яку сьогодні тисячі 

українських чоловіків виборюють на сході країни [«Україна молода», 

12.07.2016] 

Приклад: 

«Не Росія — тільки Московія! 

Чого б не узяти й не обізвати росіянина москалем? Скажете: 

некоректно... Та ж ні, переконують експерти, історично виправдано і 

безальтернативно! Етнонім «росіяни» ницо вкрали у нас, українців, ще 300 

років тому. З нього донині злочинно користає одвічний ворог Української 

держави – Московія. І саме на ньому заснована путінська міфологія «руського 

міра». То чи не варто було б нарешті позбавити ворога його найсильнішої 

зброї? Більше того, український Парламент має таку можливість. Бракує 

тільки політичної волі» [Вголос, 20.07.2017] 

У прикладах проголошене агресивне ставлення до іншої країни, що 

виявляється у використанні згрубілої лексики, діалектизмів, негативних 

оцінних висловів. З точки зору психолінгвістики — чітко простежується 

позиція як журналіста, так і цільової аудиторії видання. 

6. Твердження про кримінальність тієї чи іншої етнічної або 

релігійної групи. 

Стереотипи, що частково є підґрунтям для виникнення прецедентних 

феноменів і концептів, також провокують «мову ворожнечі» в українських 

медіа. 

Приклад: 

У Володимирі цигани обчистили будинок пенсіонера 

У Володимирі-Волинському у 80-річного пенсіонера цигани вкрали 14 

тисяч гривень. Пенсіонер розповів: ще 10-го лютого цього року, близько 15 

години, до нього прийшли три циганки. Вони хотіли подивитися будинок, який 



17 
 

продає чоловік. Під час огляду будинку, як припускає заявник, зникли його 

кошти. Пенсіонер вважає, що заощадження в сумі 14 тисяч гривень були 

викрадені циганами [Волинь24, 16.02.2018]. 

Передусім є порушення в цитуванні — наявні нетолерантні вислови, а 

також у тенденційному доборі фактів — наводяться лише негативні риси ромів, 

що створює їхній негативний образ. 

7. Звинувачення в негативному впливі тієї чи іншої етнічної, 

релігійної або певної соціальної групи на суспільство, державу. 

Міркування про непропорційну перевагу тієї чи іншої етнічної або 

релігійної групи в матеріальному достатку, представництві у владних 

структурах, пресі тощо. 

Приклад: 

«Якщо виграв піп-сепаратист, то програла вся Україна», - 

тернопільський священик 

Переконаний, що перемога сепаратиста на «конкурсі» від 1+1 – це ще 

один плювок українцям, нашим військовим, нашим живим і полеглим за рідну 

землю героям. Нашим полоненим, нашим осиротілим родинам, усім біженцям, 

капеланам і волонтерам. 

Просування бренду «московського патріархату з людським обличчям» 

— це тонка бісівська задумка, адресована нашому бидлу, яке не може і не 

хоче відрізняти «праву руку від лівої», а чорного від білого. Ви мусите знати, 

що диявол реально діє в наш час, і спокушати він буде нас речами, які начебто 

не мають вигляд прямого богоборства. Звичайно, диявол — це не тупий цап зі 

смердючими ратицями зі старих церковних картин. Диявол — це витончений 

естет, знавець мов, літератури, який носить білі сорочки з запонками, 

користується найкращими парфумами. І вже, звісно, знає коли поставити 

кому в реченні, і як пишеться «не» з дієсловами. Доки у вас не буде стійкого 

рвотного рефлексу на саму фразу «московський патріархат», ви будете 

залишатися співучасниками кривавих кремлівських злочинів» [«20 хвилин», 

25.04.2017]  
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Ознаки «мови ворожнечі»: використання ксенофобних назв 

національностей, образливих слів, проголошення агресивного ставлення до 

іншої країни. Психолінгвістична подача тексту — агресивно негативна з 

елементами знецінення.  

Приклад: 

У Луцьк приїде циганська відьма-екстрасенс 

До Луцька приїде учасниця шоу «Битва екстрасенсів», циганська відьма 

Рубіна Цибульська. Про це повідомляє Таблоїд Волині з посиланням на 

Інстаграм Рубіна Цибульська родом з Росії. Виховує з чоловіком 6-річного сина, 

який, як і всі цигани, володіє даром. [«Волинь24», 09.02.2018] 

Як бачимо, вже традиційно для українських ЗМІ замість назви народності 

«роми» («ромська») використана нетолерантна «цигани» («циганська»). Крім 

того, маніпулятивним виглядає узагальнення «як і всі цигани». 

8. Згадка певної групи або її представників у принизливому або 

образливому контексті  

Приклад: 

Що робити з людьми, які смердять? 

Двічі за цю зиму зіткнувся з неприємними ситуаціями на вокзалах: в зали 

очікування приходили люди, вочевидь бомжі, від яких нестерпно смерділо. 

Влітку мені не важко вийти на вулицю чи піти постояти десь в залі, подалі від 

смороду. Але зимою, коли чекати іноді доводиться годину-дві (нічні потяги, 

пересадки і т.д.) або ж з дітьми, на вулиці довго не постоїш. На протязі 

стояти теж не варіант. 

Я можу зрозуміти, що в людей складні життєві обставини. Не мають 

де жити, що їсти, як помитися. Але ж блін! Ситуація не здорова: приходить 

один бомж, сідає чи лягає, а чоловік 20 мусять йти гуляти. Міліціонери їх 

взимку не чіпають, та й певно правильно роблять, бо на вулиці бомжі просто 

замерзнуть. 

http://www.pravda.com.ua/news/2016/10/9/7123092/
http://volyn.tabloyid.com/layf/u-luck-pryyide-vidoma-ekstrasens
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Читав десь, що самим бомжам їхній безвідповідальний спосіб життя 

подобається і цілком влаштовує. Тобто люди живуть і поводяться, як хочуть 

і як виходить, а іншим, дискомфорт. [«20хвилин», 14.01.2014] 

«Мова ворожнечі» виявляється в некоректному використанні слова 

«бомж» замість більш коректного та рекомендованого міжнародними 

правозахисними організаціями «безхатько» (див. таблицю 1). Крім того, автор 

матеріалу вдається до маніпулювання, використовуючи риторичні вигуки, 

сленгові вирази, оцінні конструкції. Таку ж ситуацію спостерігаємо в 

наступному прикладі: 

У закинутому дитсадочку – бомжі, наркомани і гори сміття 

Закинуте приміщення дитсадку, що на вул. Кривоноса, 7А, облюбували 

бомжі і наркомани. Всюди – гори сміття та сумнівні компанії. [«20хвилин», 

09.11.2015]. 

Порушення: крім некоректного використання слова «бомж», бачимо 

нетолерантне вживання слова «наркомани» (правильно — «наркотично 

залежні» або «люди з наркотичною залежністю»). На відміну від попереднього 

прикладу «мова ворожнечі» тут чітко простежується. Натомість ефект 

багатослів’я, коли негативний сенс фрази приховується великим за обсягом 

висловлюванням, робить складним ідентифікацію одиниць «мови ворожнечі». 

Найбільш стислим і «ворожим» у медіапросторі є мем. Це особливий 

жанр комунікації, який поєднує текст і картинку. Меми, що спочатку 

«окупували» соцмережі, наразі використовуються і в ЗМІ. Вони є 

найгострішими реакціями на актуальні події, що емоційно зачіпають, й у свою 

чергу так само впливають на емоції реципієнтів. Візуальний супровід ще 

більше посилює зміст мемів. Тому прояви «мови ворожнечі» ще відчутніші. 

Ось тільки кілька прикладів: 
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Рис. 1 

Візуальний супровід відсилає до прецедентного феномену й не потребує 

додаткового пояснення. «Мова ворожнечі» прихована, без закликів до насилля, 

однак відсилання до конкретного політика й держави очевидні. 

 

 

Рис. 2 
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Тематика цього мема теж стосується російсько-українських відносин. 

«Мова ворожнечі» гостріша, оскільки автор через алюзію до тюрми знецінює 

іншу державу, націю та конкретну посадову особу. Це є популярним методом 

інформаційної війни. 

Прояви «мови ворожнечі» в мемах, як і в письмових матеріалах, 

здебільшого стосуються вразливий верств населення. На рис. 3, 4 бачимо 

глузування над людьми пенсійного віку та ромами. 

 

Рис. 3 
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Рис. 4 

Мемів притаманне ще й використання ненормативної лексики. Це 

пов’язане з бажанням висловитися коротко й максимально гостро.  

Отже, «мова ворожнечі» через меми стає ще й вірусною, оскільки читачі 

охоче діляться в соціальних мережах «жартівливими» картинками, коментують 

їх, пропонують власні варіанти. 

На думку С. Жаботинської, «докази успішності мема — емоційна реакція 

і пов’язана з нею здатність поширюватися, тиражуватися в свідомості інших 

людей, змінюючи їх світогляд» [5]. 
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Висновки  

 

«Мова ворожнечі» — це слова та словосполучення, які виявляють 

суспільне напруження навколо вразливих тем у медіапросторі. Аналіз 

фактичного матеріалу виявив, що найбільш гостро подаються теми російсько-

української війни, внутрішньо переміщених осіб, національних груп, людей із 

наркотичною залежністю чи тих, що не мають житла.  

«Мова ворожнечі» спирається на прецедентні феномени, що є спільними 

для картини світу автора матеріалу та читача. Ці ситуації мають бути відомі 

й актуальні в когнітивному плані. Додатково мають реалізовуватися знання 

й уявлення про саму ситуацію та пов’язані з нею конотації. Апеляція до 

емоційної складової — обов’язкова складова текстів з проявами «мови 

ворожнечі».  

Конструкції «мови ворожнечі» можуть бути явними й прихованими. 

Відкрита агресія, аж до закликів до фізичного знищення «чужих», є 

порушенням не тільки норм журналістської етики, але й злочином. Тож 

представники ЗМІ вдаються до такого прийому рідко і лише у випадку 

цитування, тобто переповідання чужої думки. 

Також це виявляється у використанні згрубілої лексики, діалектизмів, 

негативних оцінних висловів. З точки зору психолінгвістики — чітко 

простежується позиція як журналіста, так і цільової аудиторії видання. Для 

стилістики «мови ворожнечі» характерне типове поєднання стандартних 

і експресивних одиниць: жаргонізмів, просторічних і згрубілих висловів.  

Найбільш «ворожим» у медіапросторі є мем, що текст і картинку, а 

значить подвійно впливає на реципієнтів. 

Прихована дискримінація у вигляді загальних гасел задля створення 

негативного образу етнічної, релігійної чи певної соціальної групи 

зустрічається частіше. Здебільшого це виявляється у нетолерантному 

використанні назв національностей чи соціальних груп. Вироблена нами 

таблиця стане в нагоді, тим, хто уникатиме «мови ворожнечі» у своїх текстах.  
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