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Вступ. Політична криза в Білорусі та невизна-
ння українською стороною Олександра Лукашенка 
як легітимно обраного президента зумовили погір-
шення двосторонніх відносин між Україною і Рес-
публікою Білорусь. Таким чином, на передній план 
вийшли протиріччя, що існують між двома дер-
жавами упродовж тривалого часу. З білоруської 
сторони, цей процес супроводжувався посилен-
ням антиукраїнської риторики з боку Олександра 
Лукашенка, який заявляв про спроби втручання 
України у внутрішні справи Білорусі і звинувачував 
українську сторону у спробах дестабілізації ситуа-
ції в державі [18; 29; 32]. Одночасно з труднощами 
міждержавного діалогу на білоруському телеба-
ченні почало спостерігатися зростання кількості 
матеріалів, присвячених українській тематиці.

Тези про український сценарій протестів для 
Білорусі та деструктивний вплив Майдану, які були 
характерними для російських державних телека-
налів, стали озвучуватися в ефірах білоруських 
каналів.
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Ця стаття є результатом моніторингу вмісту головних білоруських медіа, проведе-
ного з метою виявлення присутності української тематики в інформац1йному про-
сторі Білоусі. Автором здійснено спробу аналізу ефірів новинних програм та передач 
політичного спрямування державних телеканалів «СТВ» та «Беларусь 1». У процесі 
дослідження з’ясувалося, що після політичної кризи в Білорусі та погіршення двосто-
ронніх білорусько-українських відносин українська тематика опинилася в центрі уваги 
головних білоруських телеканалів. Доведено, що з певного періоду на білоруському 
телебаченні активно просуваються проросійські наративи, спрямовані на створення 
негативного образу України. На підставі проведеного аналізу автором виокремлено 
групу основних наративів, трансльованих білоруськими телеканалами. Звернуто 
увагу на методи та прийоми подачі інформації, пов’язаної з темою України. Ствер-
джується, що використання тих чи інших наративів або їх комбінацій покликане не 
інформувати білоруське суспільство про події в Україні, а радше переконати глядача 
в правильності і безальтернативності такого трактування. Звертається увага на 
посилення російської інформаційної присутності на білоруському телебаченні. Вка-
зано на факт синхронізації інформаційної повістки російських та білоруських телека-
налів та часткове перенесення групи російських наративів і тем у медіапростір Біло-
русі. На підставі наведених цитат з ефірів білоруських державних телеканалів «СТВ» 
та «Беларусь 1» продемонстровано, що цими медіа ведеться послідовна кампанія, 
спрямована на дискредитацію України як державного утворення та маргіналізацію 
процесів, подій і явищ, які в ній відбуваються. Зазначено, що, проводячи аналогії між 
білоруським та українським досвідом державного будівництва, ці телеканали позиціо-
нують Україну як невдалий приклад ведення власної внутрішньої політики та взірець 
хибного вибору зовнішньополітичного орієнтира. Підкреслено, що доволі специфічна 
інтерпретація телеканалами «СТВ» та «Беларусь 1» українських внутрішньополі-
тичних реалій спрямована на формування в білоруському суспільстві негативного 
образу України.
Ключові слова: образ України, антиукраїнська риторика, проросійські наративи, 
білоруське телебачення, телеканали «СТВ» і «Білорусь 1».
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Зазначимо, що претензії до висвітлення 
української тематики окремими білоруськими теле-
каналами були і раніше. Приміром, ще у 2017 році 
Національна рада з питань телебачення і раді-
омовлення висунула білоруському телеканалу 
«Беларусь 24» вимогу змінити підхід щодо висвіт-
лення подій в Україні [38]. Однак на білоруському 
телебаченні такі явища мали епізодичний харак-
тер і не мали рис цілеспрямованої інформаційної 
кампанії.

Мета і завдання. Зважаючи на наявну 
кон’юнктуру, важливо, на наш погляд, розуміти, 
як у таких обставинах білоруські телеканали 
висвітлюють події, пов’язані з Україною, та який 
образ української держави формує місцеве теле-
бачення.

Метою цього дослідження є представлення 
узагальненого образу України на білоруському 
державному телебаченні. Досягнення поставленої 
мети можливе за умови вирішення таких завдань:

– розглянути риторику та прийоми, які застосо-
вуються у висвітленні української тематики;

– виокремити основні антиукраїнські наративи, 
трансльовані білоруськими телеканалами.

Методи дослідження. У статті проаналізо-
вано матеріали білоруських телеканалів «СТВ» 
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та «Беларусь 1». Дослідження здійснено з допо-
могою методу моніторингу з елементами якісного 
контент-аналізу. Із застосуванням цих методів роз-
глянуто сюжети новинних ефірів та телепередач 
політичного спрямування, в яких прямо чи опосе-
редковано фігурували згадки про Україну.

Здійснено моніторинг матеріалів білоруських 
державних телеканалів «СТВ» і «Беларусь 1» 
в період із серпня 2020 року по березень 2021 року. 
Наведені хронологічні межі, обґрунтовані почат-
ком політичної кризи в Білорусі та зміною підходів 
у роботі місцевих телеканалів після приходу росій-
ських спеціалістів на білоруському телебаченні 
[30]. Піврічний період моніторингу дає змогу сфор-
мулювати деякі висновки стосовно риторики, яка 
звучить на телеканалах «СТВ» та «Беларусь 1», 
та виокремити дотичні до України наративи, транс-
льовані цими медіа.

Оскільки здійснити моніторинг усіх білоруських 
телеканалів було б проблематично, основна увага 
була сконцентрована на двох згаданих національ-
них телеканалах, які входять до числа найбільш 
популярних білоруських телеканалів [47, c. 138]. 
Крім того, згідно з результатами дослідження, про-
веденого Інформаційно-аналітичним центром при 
Адміністрації президента Білорусі, згадані телека-
нали також користувалися високим рівнем довіри 
глядачів [47, c. 139].

Результати. Розглядаючи загалом білоруське 
телебачення, варто зазначити, що воно сформува-
лося і продовжує функціонувати під значним росій-
ським впливом. Популярність російських теле-
каналів та російського інформаційного продукту, 
провідна роль телебачення як джерела отримання 
інформації створюють сприятливий фон для про-
сування проросійських наративів у білоруському 
суспільстві [43, c. 200]. Показовими в цьому плані 
є результати моніторингу, проведеного Біло-
руською асоціацією журналістів (БАЖ) з метою 
встановлення присутності російської тематики 
і проросійської пропаганди в ЗМІ, які свідчать, що 
основним джерелом проросійської пропаганди 
в Білорусі залишається телебачення [35].

Враховуючи вплив російського телебачення на 
білоруського глядача та важливість інформування 
суспільства щодо подій в Україні, ще в 2014 році 
українська та білоруська сторони домовилися про 
запуск в білоруські кабельні мережі українського 
телеканалу UATV, який на початку 2019 року отри-
мав дозвіл на мовлення. Метою каналу стало 
забезпечення доступу білоруської аудиторії до 
об’єктивної інформації про події в Україні, укра-
їнську історію і культуру. Але, оскільки канал не 
представлений в усіх кабельних мережах Білорусі 
і відсутній у безплатному соціальному пакеті теле-
програм, це обмежує його вплив на масового гля-
дача і робить фактично неконкурентним порівняно 
з російським інформаційним продуктом.

Зростанню російської присутності на біло-
руському телебаченні посприяли політична криза 
в Білорусі 2020 року та працевлаштування на 
місцевому телебаченні російських спеціаліс-
тів [30], в результаті чого, за оцінками експер-
тів, телебачення в Білорусі, яке раніше було під 
повним контролем білоруської влади, уже взято 
під російський контроль [12]. Отже, антиукраїнські 
наративи, які упродовж тривалого часу просува-
лися на головних російських телеканалах, з осені  
2020 року почали фігурувати і в сюжетах білорусь-
кого телебачення.

Синхронізація основних новинних тем росій-
ського і білоруського телебачення особливо 
яскраво спостерігається на прикладі ефірів, в яких 
розглядається українська тематика. Поверхове 
ознайомлення з контентом головних білоруських 
телеканалів до серпня 2020 року і більш деталь-
ний моніторинг, здійснений в обраних хронологіч-
них межах, дає змогу зіставити рівень інтересу до 
висвітлення української проблематики. Якщо до 
початку політичної кризи в Білорусі та посилення 
російської присутності в білоруському медіапрос-
торі особливого інтересу до теми України не спо-
стерігалося, то після вищезгаданих подій кількість 
таких матеріалів стала помітно збільшуватися. 
При цьому як у Білорусі, так і в Україні пропаган-
дистська інформаційна активність спостерігалася 
під час або після політичних криз чи масових акцій 
протесту. Зазвичай інформаційні атаки здійсню-
ються в той період, коли суспільство є найчутли-
вішим до них, під час виборів і у кризові періоди 
[50]. Саме згадані обставини зумовили інтерес до 
більш глибокого дослідження цієї проблеми.

У цій статті основна увага буде звернута на два 
національні телеканали, а саме «СТВ» та «Бела-
русь 1», у мовленні яких можна спостерігати про-
яви вищезазначених тенденцій. Телеканал «СТВ» 
(Столичное телевидение) – один із трьох націо-
нальних телеканалів, які здійснюють мовлення на 
усю територію Білорусі [41]. «Беларусь 1» – позиці-
онується як основний державний телеканал Біло-
русі і є першим національним телеканалом у Біло-
русі, який веде мовлення із 1956 року [8]. З огляду 
на частку програм російського походження на зга-
даних білоруських телеканалах [9], їх можна зара-
хувати до категорії так званих «гібридних телека-
налів», які, будучи зареєстрованими в Білорусі, 
певну долю свого контенту запозичують у Росії.

В ефірах обраних телеканалів тема України як 
піднімається у світлі внутрішньобілоруських подій, 
так і стає предметом розгляду на окремих програм 
[55]. Найчастіше в ефірах вибраних телеканалів 
українська проблематика фігурує в контексті при-
чин та наслідків акцій протесту 2013–2014 років 
і їх аналогій із протестами в Білорусі [25; 24]. 
Погіршення соціально-економічного становища 
населення, банкрутство державних підприємств, 
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наступ на свободу слова, залежність від кредитів 
Міжнародного валютного фонду та ін. є прямими 
результатами Майдану [3; 55]. У деяких сюжетах 
простежується курс, спрямований на дискредита-
цію активних учасників акцій протестів в Україні 
[26]. Проводячи паралелі та аналогії між згада-
ними подіями в Україні та протестами в Білорусі, 
автори матеріалів намагаються маргіналізувати ці 
явища, акцентуючи на їх зрежисованості, недосто-
вірності та сфабрикованості [51].

Таким чином, в умовах практичної відсутності 
на білоруському телебаченні альтернативної 
інформації про Україну і дефіциту інформова-
ності телевізійної аудиторії про події в Україні, 
теза «хочете як в Україні» стала активно просу-
ватися в білоруському інформаційному просторі. 
Україна іронічно називається «незалєжной» 
и «страной победившей демократии», в якій 
відбуваються наступ на незалежні медіа та вбив-
ства десятків журналістів [20]. Ще одним із при-
кладів зневажливої і зверхньої риторики є ефір 
каналу «Беларусь 1» від 28 лютого 2021 року. 
Проводячи аналогію з білоруськими акціями про-
тесту, в новинному сюжеті згадують про «плеяду 
героїв майдану без племені і роду, які замінили 
в ЗМІ, підручниках і умах українців героїв Вели-
кої Вітчизняної війни» [52].

В окремих випадках навіть побіжний аналіз роз-
глянутих матеріалів, наприклад, перегляд сюжет-
них заголовків каналу «Беларусь 1», дає змогу 
збагнути їх антиукраїнську спрямованість, при-
кладом чого можуть служити наведені нижче заго-
ловки:

– «Е. Бондаренко: Украина все больше пре-
вращается в колониальную страну» [15];

– «А. Портнов: Украина находится под вне-
шним управленим» [4];

– «Р. Кузьмин: Украиной управляет группа оли-
гархов» [49];

– «Е. Лукаш: Украина трещит по швам» [16];
– «А. Шарий: Бюджет Украины – колониальный 

бюджет» [6];
– «Е. Мураев: Мы на пороге раздела Украины» 

[17];
– «А. Дубинский о внешнем управлении Украи-

ной» [1], та ін.
Використовуючи уривки з ефірів окремих укра-

їнських телеканалів та цитуючи вибраних україн-
ських політиків, білоруському глядачу транслюють 
наративи про неповноцінність та безперспектив-
ність України як держави. Згадана вибірковість 
дозволяє видавати думки окремих коментаторів 
за позицію української політичної еліти щодо подій 
в Україні і Білорусі. Окрім персон українських полі-
тиків, із кінця серпня 2021 року в ефірах телека-
налу «Беларусь 1», в якості експертів і комента-
торів почали з’являтися українські громадяни [56]. 
Однак, по суті, ці експерти формулюють практично 

ідентичні антиукраїнські наративи, а не забезпечу-
ють різноманітність озвучуваних суджень.

Україна позиціонується як держава, яка «знахо-
дячись в авангарді антибілоруської істерії», будучи 
«несамостійною і позбавленою суверенітету», від-
крила проти Білорусі «фронт ворожнечі і ненависті» 
[54]. В окремих сюжетах, авторами з певною долею 
емоційності вживаються оціночні судження, супро-
воджувані іронічною тональністю і менторським 
ставленням щодо сучасного політичного режиму 
в Україні. Зокрема, зазначається, що «зробивши 
відмінний від Білорусі вибір», «відрікшись від віри 
і роду племені», Україна «змушена бути шісткою 
у нових господарів» [39; 54]. Водночас у риториці 
спостерігається тенденція, спрямована на роз-
межування українських політиків і українського 
народу. Приміром, апелюючи до спільного мину-
лого, Україну називають «слов’янською сестрою», 
а українців – «братами» і «друзями» [39]. На такому 
фоні озвучуються заклики до українського народу 
до єднання з Білоруссю і Росією [54]. У подібному 
контексті можна розглядати приклад титрування 
України в одному із сюжетів державного телеканалу 
«СТВ» «колишньою УРСР» [40].

Значна частина матеріалів із досліджува-
ного масиву тим чи іншим чином стосуються 
теми деструктивного впливу Заходу, зокрема ЄС 
та США, на внутрішньополітичну ситуацію в Укра-
їні. Застосовуючи тези про управління країною іно-
земними кураторами [31], зовнішнє управління [27; 
57; 13; 21], в ефірах цих телеканалів говорять, що 
Захід використовує Україну виключно як сировин-
ний придаток, тимчасового союзника, плацдарм 
і американську зброю для боротьби з Росією [36; 
46]. Цим можна пояснити тези про несамостійну 
та непослідовну зовнішню політику щодо Біло-
русі, яку веде Україна, і залежність українського 
керівництва від позиції Заходу в оцінці білоруських 
подій [48; 23; 5].

Варто зазначити увагу білоруських телеканалів 
щодо резонансних внутрішньоукраїнських подій. 
Зокрема, в одному з ефірів телеканалу «СТВ» 
звертається увага на мовне питання в Україні, 
яке розглядається у світлі дискусій щодо Закону 
«Про забезпечення функціонування української 
мови як державної». Згаданий закон позиціону-
ється як насильна українізація, як акт насильства 
над людьми, і засіб приниження української мови 
[37; 39]. Для порівняння, в ефірі того ж каналу від 
25 квітня 2019 року новина про прийняття Вер-
ховною Радою України згаданого закону пода-
ється стримано із переліченням основних пунктів 
цього нормативно-правового акта [11]. Це, на наш 
погляд, ілюструє суттєві зміни в підходах до висвіт-
лення як цього питання, так і української пробле-
матики на телеканалі «СТВ».

Активна інформаційна кампанія спостерігалася 
на цих телеканалах із приводу «обмежень свободи 
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слова українськими властями і тиску на незалежні 
ЗМІ» [44]. В ефірах «СТВ» та «Беларусь 1» тира-
жувалися повідомлення про «політичну розправа 
з неугодними ЗМІ в Україні» [10; 27]. Акцентуючи 
на «непотрібності такого прикладу для Білорусі», 
в сюжеті від 3 лютого 2021 року говорять про 
«утиски свободи слова під маркою нібито захисту 
інформаційного простору» [2]. Політику української 
влади щодо медіа порівнюють із ситуацією в гіт-
лерівській Німеччині 30-х років [42]. Білоруський 
медіаексперт Павлюк Биковський із цього приводу 
зазначає, що за свободу слова в Україні виступали 
ті, хто ігнорує проблеми з нею в Білорусі [22].

У розвиток цього дискурсу на каналі «Бела-
русь 1» висвітлюється тема «героїзації нацизму 
в Україні» [34], де до влади в результаті держав-
ного перевороту прийшли абсолютні радикали – 
неонацисти, в тому числі русофоби» [58]. У мате-
ріалі цього ж телеканалу під назвою «Ампутация 
памяти» говориться, що «національними героями 
проголошені пособники фашистів – Степан Бан-
дера і Роман Шухевич, а діти в нацистському при-
вітанні скандують «хайль» [7].

У низці сюжетів український фактор позиціону-
ється як загроза безпеці та джерело дестабілізації 
внутрішньополітичної ситуації в Білорусі. «Плану-
вання терактів на території Білорусі, постачання 
зброї з України здійснюється у тісному зв’язку 
з українськими радикалами» [53]. У цьому ж кон-
тексті Україна згадується в повідомленнях про 
затримання анархістських угруповань на тери-
торії Білорусі [33; 45; 19; 14]. Також згадки про 
«анархістів, які нав’язують свої порядки на україн-
ських вулицях», виникають і у сюжетах, напряму 
не пов’язаних з українською проблематикою [28]. 
З цього приводу українська дослідниця М. Авдє-
єва зазначає, що ціллю таких сюжетів є намагання 
показати, що громадяни України нібито беруть 
участь у радикалізації протестів, і представити 
Україну «форпостом провокацій проти Білорусі». 
Насправді ж Нацполіція і прикордонники Укра-
їни вилучили такий арсенал, але аж ніяк не «при 
спробі перекидання у Білорусь» [59].

У процесі проведеного дослідження звер-
нуто увагу на часту повторюваність основних тез 
і наративів в ефірах «СТВ» та «Беларусь 1», коли 
інформаційна повістка двох різних телеканалів 
щодо України є фактично синхронізованою. Така 
частота згадувань пов’язана з тим, що повторюва-
ність наративів є основою російської пропаганди, 
що добре помітно на прикладі Білорусі, де росій-
ські пропагандисти дотримуються тої ж основної 
лінії, що і в Україні [50].

Окрему увагу варто приділити також аналізу 
відеоконтенту вибраних телеканалів. Проведе-
ний в окреслений період моніторинг показав, що 
у чималій кількості матеріалів відеоряд, яким 
супроводжуються сюжети, є часто повторюваним, 

містить сцени силового протистояння, економіч-
ного занепаду, покликаний апелювати до емоцій 
глядача і створити картинку, що відповідає озву-
чуваним тезам. Аналізуючи природу такого зобра-
ження українських реалій у Білорусі, згадана вище 
М. Авдєєва вказує на факт перенесення з невели-
кими змінами групи російських наративів методів 
і тем у білоруський інформаційний простір [59].

Висновки. Підбиваючи підсумки, можемо ствер-
джувати, що з огляду на загальний дискурс, негативну 
скерованість розглянутих матеріалів та специфічну 
інтерпретацію українських внутрішньополітичних 
реалій, телеканали «СТВ» та «Беларусь 1» форму-
ють негативний образ України. У більшості ефірів 
досліджуваних телеканалів авторами часто вжива-
ються оціночні судження з негативним або іронічним 
емоційним забарвленням щодо України як держави 
та подій, що відбуваються на її території. Варто 
зазначити, що виникнення антиукраїнської рито-
рики на провідних білоруських телеканалах можна 
пов’язувати з розширенням російської інформацій-
ної присутності в республіці, залученням російських 
спеціалістів до роботи на білоруському телебаченні 
та запозиченням практик і прийомів раніше застосо-
вуваних російськими медіа щодо України.

Таким чином, спираючись на матеріали, розгля-
нуті в процесі моніторингу, з-поміж основних анти-
українських наративів, які транслюються на біло-
руському телебаченні, можемо виокремити такі:

– держава під зовнішнім керуванням Заходу;
– маргіналізація українських політичних еліт;
– наступ на свободу слова в Україні;
– ототожнення України з нацизмом;
– Україна є джерелом нестабільності для Біло-

русі;
– Майдан – причина соціально-економічної 

і політичної нестабільності України.
Можемо констатувати, що використання наве-

дених наративів або їх комбінацій має на меті не 
інформування білоруського суспільства про події 
в Україні, а його переконання в правильності і без-
альтернативності такого бачення. Задля досяг-
нення цієї мети здійснюються апеляція до емоцій 
глядача, підміна фактів використанням оціночних 
суджень та однобоке подання інформації без озву-
чення альтернативного погляду на проблему.
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This article is the result of a content monitoring of the main Belarusian media, carried out to 
identify the presence of Ukraine in the information space of Belarus. The author attempted 
to analyze the air of news programs and political programs of the state TV channels “CTV” 
and “Belarus 1”. In the course of the research, it became clear that after the political crisis in 
Belarus and the deterioration of bilateral Belarusian-Ukrainian relations, the Ukrainian topic 
was at the center of attention of the main Belarusian TV channels. It has been proven that 
pro-Russian narratives aimed at creating a negative image of Ukraine have been actively 
promoted on Belarusian television for some time. Based on the analysis, the author singled 
out a group of basic narratives broadcast by Belarusian TV channels. Attention is paid to 
the methods and techniques of presenting information related to the subject of Ukraine. It 
is argued that the use of certain narratives or their combinations is intended not to inform 
the Belarusian society about the events in Ukraine, but rather to convince the viewer 
of the correctness and non-alternative nature of such an interpretation. Attention is drawn 
to the strengthening of Russia’s information presence on Belarusian television. The fact 
of synchronization of the information agenda of Russian and Belarusian TV channels 
and partial transfer of a group of Russian narratives and themes to the media space of Belarus 
is pointed out. Based on the above quotes from the Belarusian state TV channels “CTV” 
and “Belarus 1”, it has been demonstrated that these media are conducting a consistent 
campaign aimed at discrediting Ukraine as a state entity and marginalizing the processes, 
events, and phenomena that take place in it. It is noted that drawing analogies between 
the Belarusian and Ukrainian experience of state building, these TV channels position 
Ukraine as an unsuccessful example of conducting their own domestic policy and a model 
of wrong choice of foreign policy. It is emphasized that the rather specific interpretation 
of the Ukrainian domestic political realities by “CTV” and “Belarus 1” TV channels is aimed 
at forming a negative image of Ukraine in the Belarusian society.
Key words: image of Ukraine, anti-Ukrainian rhetoric, pro-Russian narratives, Belarusian 
television, TV channels “CTV” and “Belarus 1”.
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