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У Віснику вміщено наукові праці українських та зарубіжних авторів, що відображають 
широкий спектр проблем функціонування мас-медіа в Україні, Європі та світі; акцентовано 
увагу на їхній ролі в утвердженні національної ідентичності та універсальних цінностей.

The journal includes chapters of academic research – contributed by Ukrainian and foreign 
scholars – which provide an assessment of a wide range of issues on mass media in Ukraine, Europe 
and the world. At the same time, the publications attempts to demonstrative the significance of these 
findings vis-a-vis Ukraine’s national identity.
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У статті розкрито погляди Осипа Назарука на завдання та функції преси. Визначено 
провідне значення преси у націє- та державотворенні. З’ясовано специфіку тлумачення 
терміна «національна преса» у публіцистиці Осипа Назарука.

Ключові слова: Осип Назарук, преса, публіцистика, міжвоєнна доба.

О. Назарук належав до грона особистостей, що творили унікальне, по суті, сус-
пільство міжвоєнної доби, яке, попри зовнішню розірваність національного орга-
нізму між різними державами-агресорами, глибоку травму від поразки визвольних 
змагань 1917‒1921 рр., гострі (і, на перший погляд, непримиренні) ідейні дискусії, 
засвідчило дивовижну єдність. Міжвоєнна Галичина дала цілу плеяду таких по-
статей-авторитетів ‒ освічених, сміливих, здатних критично думати, які почували-
ся (й насправді були) рівноцінними серед інших європейських культур. Це був час 
журналістів і публіцистів, які, незважаючи на розбіжності в поглядах, орієнтували 
суспільство на спільну мету – незалежну соборну Україну. І коли сьогодні триває ак-
тивний пошук дієвих засобів, щоб протистояти ворожій пропаганді і водночас кон-
солідувати українців, щоб «загоїти» їхні внутрішньонаціональні рани, вдумливий 
аналіз власної історії може дати конкретні відповіді на запити сучасності. 

Зміст концепції преси О. Назарука досі не був предметом окремого досліджен-
ня. Деякі власне медійні аспекти його журналістської діяльності окреслено у роз-
відках з історії західноукраїнської преси авторства Л. Сніцарчук, С. Костя; у науко-
вих статтях І. Зубрицького, Л. Сироти та ін. Мета статті – з’ясувати особливості 
концепції преси О. Назарука; завдання: простежити становлення його поглядів на 
призначення й функції преси та публіцистики зокрема; розкрити зміст поняття «на-
ціональна преса»; окреслити завдання католицької преси тощо.

Фундаментальну роль преси у формуванні нації, держави і громадянського сус-
пільства О. Назарук відзначив ще в 1907 р., коли вийшло перше видання його праці 
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«Що то є: суспільні кляси». Публіцист приділяв багато уваги питанням суспільної 
організації та соціальної комунікації у різноманітних формах. Саме пресу він слуш-
но вважав головним інструментом організації суспільства: «Те саме, що для війська 
мапа, є для народа ґазета (часопись). Вона розкриває темним очи й показує дорогу» 
[1, с. 26]. О. Назарук усвідомлював велику роль і місію якісної й національно зорієн-
тованої преси для становлення ідентичності українців. 

Він мав за собою великий досвід журналістської та організаційної роботи в ре-
дакції (виконував функції кореспондента, аналітика, літературного й головного ре-
дакторів). Журналістську діяльність розпочав у 1905 р. в українській частині газети 
«Двірська служба», яку видавав разом з адвокатом А. Мозлером у Бучачі. Згодом 
був кореспондентом «Вістника СВУ» та «Ukrainische Nachrichten». Перед війною 
О. Назарук працював у «Громадському голосі», який очолив у 1916 р. У 1915 р. став 
воєнним кореспондентом УСС, головою Пресової кватири УСС. В уряді Директорії 
керував Українською телеграфною агенцією та Головним управлінням преси і про-
паганди (окремим міністерством). У лютому‒ травні 1919 р. працював у часописі 
«Народ». Від червня 1919 р. очолив Пресову кватиру при Начальній команді ГА, став 
відповідальним редактором «Стрільця». У листопаді 1919 р. емігрував до Відня, де 
його уповноважили до справ преси і пропаганди при екзильному уряді ЗУНР, пра-
цював у його органі «Український прапор» і тижневику «Воля». Влітку 1922 р. виї-
хав до Канади, потім до США. У 1923‒1927 рр. був головним редактором часопису 
«Січ» (Чикаго) і водночас у 1926 р. співредактором «Америки» (Філадельфія). Від 
1928 р. до 1939 р. очолював «Нову Зорю» у Львові. Публіцист дописував і в інші ви-
дання Галичини, УНР, еміграції.

Погляди О. Назарука кристалізувалися в завершену концепцію впродовж його 
довгої журналістської і громадської діяльності, набуваючи все більшої стрункості й 
аргументованості. Простежимо хронологічно, як здобутий досвід трансформувався в 
ідеї, що їх публіцист поширював у суспільстві. Цікаві спогади про редакційну робо-
ту «Стрільця» він подав у «Році на Великій Україні». О. Назарук називав це видання 
«одиноким орґаном свобідної думки й критики» [2, с. 221]. Він згадував, що наддні-
прянська влада маркувала «Стрілець» як антидержавне видання і створила екстре-
мальні умови праці: у приватно орендованій кімнатці містилися редакція, адміні-
страція, склад, експедиція, ліжка складачів, а наклад друкували вночі на позиченій 
машині. Попри це, на двох невеликих аркушах газета подавала максимум необхідної 
інформації для армії: з цією метою журналісти опанували «якнайбільш телєґрафіч-
ний стиль» [2, с. 222]. При «Стрільці» видавали й «дрібну бібліотечку для війська» 
(за два місяці вийшли друком 25 книжечок), редагували «Українську старовину».

Позиція О. Назарука щодо політики наддніпрянської влади була безкомпроміс-
ною. Ударом проти партійної олігархії він назвав свою статтю «До булави треба го-
лови, або про парад і наказ» [3], яку було конфісковано урядом. Проти О. Назарука як 
«головної підпори Диктатури» почалося цькування у пресі [2, с. 246]. Наддніпрян-
ська влада конфіскувала наклад «Стрільця» та оголосила його заборону. О. Назарук 
згадував і про замах на своє життя [2, с. 304]. Невипадково публіцист уважав голов-
ними засадами журналістики сміливість, принциповість і правдомовність. Сам він 
завжди був готовий іти на ризики, щоб нести людям правду. 

О. Назарук усвідомлював вагу соціальної відповідальності журналістів. Він був 
насамперед патріотом і державником, тому ‒ в умовах війни ‒ принцип об’єктивної 
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та оперативної подачі інформації вважав, по суті, другорядним щодо стратегічних 
інтересів держави. Тому у «Стрільці» «тільки обережно інтерпелювали наддніпрян-
ський уряд про його торг Галичиною […] щойно тоді, як уже через польську пресу пе-
редіставалися вістки до галицької армії, що наддніпрянський уряд заявив своє «де-
сінтересма» (зречення) в справі Галичини на користь Польщі» [2, с. 225]. О. Назарук 
свідомо не інформував галицьке військо про стан справ, мотивуючи, що воно кинуло 
б зброю: «я був обережний в освітлюванню цеї найбільш болючої для нас справи, що 
видно зі всіх чисел «Стрільця», а що мене в нутрі багато коштувало» [2, с. 226].

О. Назарук вказував, що всі важливі статті «Стрільця», хоч писав їх сам, перед 
друком завжди давав читати Диктаторові або історику І. Кревецькому [2, с. 271]. Пу-
бліцист не раз підкреслював, що журналіст не може одноосібно приймати рішення 
про публікацію матеріалів, які транслюють важливі ідейно-політичні питання. Від-
повідальність за їхній зміст мають нести люди компетентні в них. Згодом на посаді 
головного редактора «Нової Зорі» О. Назарук, хоч займався добором і редагуванням 
матеріалів, але не підписував номер до друку й не вирішував одноосібно питання 
про публікацію статей на церковні теми, адже переконував, що «в католицькім орґа-
ні не повинна рішати ніяка світська людина про справи зв’язані з церквою» [4, с. 123]. 
Своєрідну ідейну цензуру «Нова Зоря» проходила у єпископа Г. Хомишина (як видно 
з їхнього листування [5]). 

О. Назарук розцінював пресу не лише як засіб інформування, а насамперед як 
інструмент виховання суспільства і рупор для проголошення ідей. У його розумінні, 
при подачі інформації засада безсторонності підпорядкована ідейності. Всі видання, 
в яких він працював на керівних посадах, пропагували певні цінності та ідеї. Ска-
жімо, під «шапкою» газети «Січ» О. Назарук розмістив гасло: «се часопис світогля-
довий, а не інформаційний» (с. 4 ч. 12 за 1925 р.). У кожному номері цього видання 
на другій сторінці він вміщував редакційну статтю агітаційного характеру (хоч і 
різної тематики, проте з однією наскрізною ідеєю гетьманства). У 1930-х рр. публі-
цист розвинув тезу про національну світоглядну пресу: «особливо в тяжких часах 
преса не сміє бути простим відголоском подій: вона мусить відбивати події, бажання 
й переконання нації» [6, ч. 67, с. 4]. 

На посаді редактора «Америки» О. Назарук дійшов висновків щодо успішної, 
на його думку, редакційної політики. Він зазначав, що основою газети мають бути 
інформаційні матеріали: «Ґазета живе інформацією. Колиби не новинки, то властиво 
газета не має рації істновання» [7, с. 17]. Але О. Назарук застерігав, що надмір полі-
тичних (заполітизованих) статей знеохочують читача: «Політикоманія здеморалізу-
вала наших людей» [7, с. 17]. Натомість публіцист радив збільшити частку фахових 
статей. Відповідальність за якість публікацій (грамотність, ясність і логіку викладу) 
він покладав на авторів: «Пересічний редактор не є письменником. Він є властиво 
орґанізатором писаного матеріалу і приготовляє його до друку» [7, с. 17]. О. Назарук 
дуже дбав про автуру для своїх газет, спонукав до співпраці провідних діячів, нау-
ковців, літераторів.

Розуміння завдань національної преси публіцист виклав уперше в статті «Що 
таке преса» (стала частиною брошури «Робітництво і реліґія ‒ ідея ‒ преса ‒ вклад-
ка»). Він твердив: «Преса ‒ се найбільша провідниця народу. Преса ‒ се найбільший 
прокуратор і найбільший суд. Преса се найбільша учителька народної маси. Преса 
має великий вплив на все життє ‒ на церкву, на політику, на науку, на штуку, на 
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літературу» [8, с. 2]. О. Назарук невтомно закликав громадськість підтримувати й 
читати свої національні часописи. Майже в кожному номері «Січі» він уміщував 
заклики: «Українці!» [«Бізнесмени!»] Підтримайте свою пресу!» І в цьому виявилася 
прогностичність мислення цього публіциста, який переконував, що преса апріорі 
не може бути національною, якщо її фінансують ззовні (неодмінно переслідуючи 
власні геополітичні цілі). О. Назарук назвав «блудом» інтелігенції те, що, шкодуючи 
грошей, вона не передплачує національної преси, і безкоштовно отримує соціаліс-
тичні газети – наслідки чужої пропаганди для нього були очевидні.

У 1928 р. єпископ Г. Хомишин запросив О. Назарука очолити «Нову Зорю» ‒ з 
огляду на його журналістський досвід та християнські погляди. Саме в період ре-
дагування цього часопису погляди публіциста на призначення преси викристалі-
зувалися в цілісну концепцію. Міркування про роль, завдання, труднощі функціо-
нування української преси О. Назарук висловив у статтях «Українська преса. Що її 
жде і чому?» [9], «Про ґазету для народа» [10], «У 80-ліття української преси» [11], 
«Пресова нарада» [12], «Вартість річника часопису» [13], «Орґанізація поширення 
доброї преси» [14], «Великий обовязок дуже призабутий» [15], у серії статей «Преса 
і публика» [16] та великому циклі «На міжнародну виставу преси» [6] (опублікова-
ному згодом окремою брошурою «Преса : Перша міжнародна вистава світової преси 
в Кольонії (Вражіння і думки Українця)»). Публіцист палко пропагував ідею націо-
нальної преси, яку вважав «легенями» нації [17, с. 2]: «Без великої преси ніякий нарід 
сегодня не має голосу, бо тепер нарід без преси – се німина» [6, ч. 54, с. 3]. 

Аналізуючи різні джерела фінансування преси, він дійшов висновку, що тільки 
за рахунок суспільної волі, тобто передплатників, газета може сповняти свій націо-
нальний обов’язок ‒ говорити правду і нести знання. О. Назарук спонукав українців: 
«Отже перед цілою нацією стає перспектива знидіння всякого умового руху. А коли 
нема книжок, нема преси, ‒ то якіж ідеї можна ширити, яку боротьбу можна в сих 
часах вести, яку свідомість будити?». Він переконував, що відповідальність за долю 
нації несе кожен, хто знецінює роль національної преси: «Бо не Москва і не Польща 
будуть винні, коли серед нас перестане бити жерело своєї думки і через те звітріє та 
розсиплеться національний орґанізм» [9, с. 2]. 

Як редактор і публіцист, О. Назарук перебував між жорсткими лещатами поль-
ської цензури та залежності від єп. Г. Хомишина, який фінансував «Нову Зорю». 
Припускаємо, що його постійне апелювання до читачів з проханням передплачува-
ти цей часопис було зумовлене ще й бажанням вийти на самоокупний рівень і так 
здобути хоча б відносну свободу формувати редакційну політику. З листування між 
О. Назаруком та Г. Хомишином помітно, що в цьому питанні між ними була напруга. 

З метою привернути якомога більше передплатників О. Назарук раз у рік ого-
лошував «Місяць Доброї Преси», протягом якого докладно з’ясовував читачам пе-
реваги «доброї» газети. Публіцист усвідомлював, наскільки пекучою є потреба вко-
рінити у маси думку про необхідність якісної національної преси: «Ясно, що без 
повного усвідомлення ширших верств громадянства, без популяризації ідеї преси й 
орґанізації – пресова акція не мала би перед собою ніякої будучности» [14, с. 1].

Наголосимо, що О. Назарук підкреслював саме комунікативний аспект функ-
ціонування преси. Ось дійсно проникливі визначення публіциста: «Преса то така 
всесторонна сила, що дефініції для неї нема. Є тільки ряд фактів. І так: Преса се твір 
публичної опінії і ще більше – творець її. Преса – се витвір комунікації, промислу, 
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законодавства й політики внутрішної й заграничної, але й творець усіх тих сил, їх 
слуга і їх пан, їх руїнник і опікун» [11, с. 1]. Тому він заохочував читачів дописувати 
до газети і давав вичерпні поради щодо майстерності письма. 

У своїй концепції преси О. Назарук робив наголос на її світоглядному вимірі. 
Основним призначенням публіцистики і письменства він уважав виховання віри в 
Бога, «без котрої не ма моралі, не ма суспільности ні держави» [7, с. 44]. Засади й 
аспекти функціонування масової газети католицького спрямування О. Назарук з’я-
совував у праці «Узасаднення «Скали» [18] та у статтях «Католицька преса, її зна-
чіння і сучасний стан» [19], «Причини недорозвитку катол. преси» [20], «За добру 
пресу» [21], «В 10-ліття «Нової Зорі»» [22], «Роля «Нової Зорі» і справа політичного 
отверезіння українського громадянства в Галичині» [23], «Слово до читачів» [24], 
[25], «Вражіння зі зїзду Католицьких публіцистів і Діячів у Варшаві» [26] тощо. На 
сторінках «Нової Зорі» О. Назарук друкував статті на цю тему й інших авторів, зо-
крема Г. Хомишина.

О. Назарук відзначив ще один комунікативний вимір преси: «се твір культури», 
а «також співтворець і ширитель культури» [10, с. 2]. Він уважав, що преса не є яви-
щем одноденним, а потребує збереження й систематизації ‒ як явище національної 
культури та історії. Саме тому йому була важливою засада цікавості [10, с. 2], яку він 
чітко відмежовував від сенсаційності [19]. О. Назарук зазначив, що його редактор-
ська мета ‒ зробити «Нову Зорю» незамінною: тематично різноплановою і корисною 
[24]. Адже йшлося не тільки про релігійне видання, а про газету для народу, що за-
ймається «всім життям» [22, с. 2]. Його видавнича стратегія базувалася на вивченні 
уподобань читачів: часопис проводив анкетування у вигляді «Квестіонарів». О. На-
зарук прагнув доступно й оперативно пояснити громадськості розклад сил на полі-
тичній шахівниці Європи і з’ясувати ймовірні наслідки для України. З цією метою 
регулярно друкував аналітику; виступав і як міжнародний оглядач: через призму 
геополітики й економіки аналізував події в різних куточках світу. Щоб привабити 
читача, О. Назарук робив акцент на популярно-просвітницьких публікаціях: нари-
сах про відомих людей, літературі та публіцистиці (перекладав з різних мов). Харак-
терними були й публікації «з номера в номер» подорожніх нарисів. Іван Кедрин зга-
дував, що О. Назарук «заповнював «Нову Зорю» власними довжелезними статтями і 
звідомленнями з різних зборів із «продовженням» в кількох числах, коли з газетного 
погляду, той матеріял був вже цілком перестарілий. Робив це, як казав, «для історії», 
записуючи докладно хід усіх нарад, на яких бував, ‒ у грубому записнику, з яким 
не розставався. Проте «Нову Зорю» з її «ковбасами» люди читали ‒ завдяки безпар-
донному й трохи розхристаному, але цікавому стилеві О. Назарука» [27, с. 250‒251]. 

Отже, «Нова Зоря» виконувала функції: інформаційну, організаційну, ідеоло-
гічну, соціальної критики, культуротвірну, виховну, розважальну тощо. О. Назарук 
розумів, наскільки важливою в редакційній роботі є команда ентузіастів, однодум-
ців і фахівців – тих, хто здатний робити газету успішною. Він згадував про своє 
«тяжке становище редактора, котрий видає два рази на тиждень досить велику плах-
ту і при тім сам переглядає кожду стрічку» [28, с. 55]. О. Назарук відзначав гостру 
нестачу фахових журналістів і редакторів. 

У цьому контексті наголосимо, що він виступав за спеціалізовану журналіст-
ську освіту. У статті «Журналісти і студії» О. Назарук зазначив: «Коли в «Маслосо-
юзі» вимагають від своїх сил матури до важення масла і мірення сметани, то оскіль-



8
Величко З.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2019. Випуск 46

ки вищої освіти треба вимагати від журналіста, який на вазі преси важить опінію 
громадянства!» [29, с. 4]. Критеріями професійного журналіста є, на його думку, фа-
хова вища освіта, «совісність», чесність, служіння високим ідеалам, енциклопедичні 
знання з різних царин суспільного життя й науки тощо [29, с. 5]. 

У праці «Узасаднення «Скали»» О. Назарук обґрунтував місію католицьких ча-
сописів. Він твердив, що оскільки «преса се найважніша зброя теперішніх часів», 
«без своєї католицької преси неможлива в сих часах сила католицьких орґанізацій ні 
католицького впливу в суспільности й державі» [18, с. 22]. Публіцист сформулював 
шість необхідних засад, які мали б забезпечити успіх справи: «1) Щоб католицька 
преса була добра й цікава, на те замало праці самих редакторів, навіть найлучших. 
2) Добра й цікава преса мусить мати правдиві вісти з цілого краю. 3) А зміст тих 
вістей мусить бути всілякий, не лише про паради, концерти і промови з похвалами. 
4) В католицькій пресі повинні бути дописи з ріжних околиць краю і від людей з 
ріжних станів про те, як жиють селяни, робітники, ремісники, інтелігенти, 5) з чого 
вони жиють, як тепер бідують, що їм найбільше долягає і що найскоріше повинно 
бути змінене, 6) та як люди уявляють собі способи переведення тих змін» [18, с. 46].

По суті, всі ці засади О. Назарук успішно втілював у форматі «Нової Зорі». Ін-
формаційні матеріали про життя навіть найвіддаленіших парохій редактор друкував 
у кожному номері часопису. Він намагався зробити «Нову Зорю» якомога цікавішою, 
висвітлюючи різні царини суспільного життя. Варто додати, що О. Назарук не боявся 
порушувати, крім широко артикульованих, й теми «незручні» для тодішніх галичан 
(як-от євреїв, наркоманії, «неґрів»). Крім інформаційного, значний сегмент стано-
вить і публіцистика (О. Назарука, С. Кучабського, І. Кревецького, С. Томашівського 
та ін.). Щоб зорієнтувати читача у масиві інформації, О. Мох уклав «Покажчик «Но-
вої Зорі»». Огляд цього унікального джерелознавчого видання дає підстави тверди-
ти, що «Нова Зоря» не була суто клерикальною газетою. О. Назарук зумів створити, 
справді, помітне масове загальнополітичне видання.

Загалом О. Назарук не зовсім обґрунтовано твердив, що українська преса не за-
безпечує суспільство національно зорієнтованою інформацією. Він закидав журна-
лістам, що вони сіють руїну й хаос, а не раз свідомо пишуть «на руку» ворогам Укра-
їни. Ось як категорично, хоч і з певним раціональним зерном, О. Назарук визначав 
стан української преси: «В нашім сучаснім письменстві і пресі майже нема ні серця 
до традиції своєї, ні навіть місця для неї, а єсть тільки лайка і висміювань тих, що 
шанують святу і дорогоцінну спадщину народу свого» [30, с. 27]; «переважна часть 
орґанів нашої преси опинилася в руках крикунів, які навіть найменьшої підготовки 
ні практики в ніякій дійсній редакції ніколи не мали» [31, с. 8]; «Темрява і темнота, в 
якій ревуть аноніми і псевдоніми» [32, с. 4]. 

На думку О. Назарука, в українському інтелектуальному просторі було мало 
якісної публіцистики: «По тій недостачі добрих і цікавих публіцистів (і мемуа-
ристів!) пізнати молодість і незрілість нашої нації чи радше її провідної верстви» 
[33, с. 10]. У «Вражіннях з Волині» він з гіркотою роздумував, як це – бути україн-
ським публіцистом, коли той не має свободи слова й перебуває під постійним тиском 
цензури й загрозою переслідувань. Щобільше, правду не завжди сприймав і свій на-
род. Проте О. Назарук переконував, що, попри все, «писати треба, що думається, без 
огляду на крик» [34, 1938, ч. 15, с. 4]. Головними перевагами якісної публіцистики 
він уважав саме сміливість, правдомовність, патріотизм. 
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Варто зазначити, що цілеспрямованість, принциповість, відданість ідеї дали 
О. Назарукові змогу створити, справді, цікаві часописи, які мали свого читача в 
Україні й на еміграції. Його міркування про різні аспекти функціонування преси 
цінні насамперед, так би мовити, комплексним підходом. Адже О. Назарук був не 
лише талановитим публіцистом, а й мав незаперечний організаторський хист. Він 
співтворив пресу практично на всіх етапах і в різних вимірах: творчому, ідейно-по-
літичному, фінансово-економічному, технічному і навіть науково-теоретичному. 
Вивчення його інтелектуальної спадщини має, крім дослідницької перспективи, й 
високу професійну (журналістську) та суспільну затребуваність. 
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THE CONCEPT OF THE PRESS IN OSYP NAZARUK’S  
OPINION JOURNALISM (20‒30TH YEARS OF THE XX CENTURY)
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Osyp Nazaruk’s arguments covering the problems, the purposes and the functions of 
the press are systematized and addressed as a holistic and completed concept, formed by his 
lifelong journalistic activism, in particular, as a military correspondent, journalist and editor in 
chief of the periodicals, such as Strilets (Rifleman), Ukrainskyi Prapor (Ukrainian Flag), Sich, 
Ameryka (America), Nova Zorya (New Star), as well as the head of the ministry of the press 
and the propaganda of the Ukrainian People’s Republic and the Western Ukrainian People’s 
Republic. The predictive value and relevance of certain elements of his concept are pointed out. 

The specifics of the interpretation of the concepts of «national press» to which Osyp 
Nazaruk assigned a key part in the nation-building and state-building processes, are explained. 
He considered that «national press» must propagate the national idea, consolidate and enlighten 
the society and, most importantly, is funded by the society. Reflecting on the causes of the 
defeat of the liberation struggle, Osyp Nazaruk came to the conclusion that in conditions of war 
the journalist must be guided primarily by the strategic interests of the state.

An in-depth analysis of the columnist’s views on the mission of the Catholic press as 
a mouthpiece of the Christian worldview is provided. His understanding of the effective 
organization of editorial board operations, the layout of the newspaper edition, the skill of 
argumentation and persuasion, etc. is outlined. Osyp Nazaruk considered courage, truthfulness, 
patriotism as the main advantages of high-quality opinion journalism.

Key words: Osyp Nazaruk, press, opinion journalism, interwar period.
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У статті досліджується ідея державності як концептуальна засада публіцистики 
Дмит ра Донцова. З’ясовано, що світоглядні акценти Д. Донцова базувалися на патріотизмі, 
активній національній свідомості та імперативі державної самостійності. В основу консолі-
дації нації дослідник покладав природний процес еволюціонування національної самосві-
домості індивідуума.

Ключові слова: Дмитро Донцов, ідея державності, національна ідея, публіцистика, 
українські письменники-класики.

Постановка проблеми. В історії української публіцистики ХХ століття поміт-
но вирізняється творчість видатного політичного філософа, громадсько-політично-
го діяча, публіциста, есеїста, редактора, видавця, літературного критика, ідеолога 
вольового націоналізму Дмитра Донцова (1883–1973). За роллю, котру відіграв цей 
мислитель як протагоніст в історії української культури й характером ідейного світу, 
його не випадково порівнюють з італійцями Джузеппе Мадзіні та Паскуале Манчіні, 
іспанцями Мігелем де Унамуно та Хосе Ортеґою-і-Ґассетом, англійцями Гілбертом 
Кійтом Честертоном та Томасом Стернзом Еліотом, німцями Йоганном Фіхте та 
Освальдом Шпенґлером, французами Морісом Барре та Шарлем Морра тощо.

Творчості Д. Донцова присвячено значну кількість різних за обсягом, світо-
глядною заангажованістю та науковою спрямованістю праць авторства С. Андрусів, 
В. Артюха, О. Багана, В. Бондаренка, М. Васьківа, Г. Грабовича, Я. Дашкевича, Р. Єн-
дика, І.Загребельного, В. Іванишина, П. Іванишина, М. Ільницького, І. Качуровсько-
го, С. Квіта, І. Руснак, Т. Салиги, Г. Сварник, Л. Сеника, М. Сосновського, А. Сте-
бельської, Ю. Шаповала, Т. Шептицької, Ю. Шереха та інших, де ідея держдавності 
як концептуальна засада публіицистики Д. Донцова розглядалася прямо чи побіжно 
крізь призму його філософських, культурологічних, політологічних, літературоз-
навчих поглядів, проте в контексті осмислення націоцентричної сутності та бага-
тогранності літературно-герменевтичного мислення переважно залишилася поза 
увагою дослідників.

© Колкутіна В., 2019
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. У дусі інших ідеологів українського 
націоналізму (Т. Шевченка, І. Франка, М. Міхновського, Ю. Вассияна, О. Ольжича, 
С. Бандери, С. Ленкавського, Я. Стецька, В. Іванишина та ін.) філософське осмислен-
ня національної ідеї у Д. Донцова узгоджувалось вирішенням актуальних проблем 
нації з культурною традицією, історичним досвідом народу. Тому національна ідея 
у вольовому націоналізмі як «ідея державної самостійності» продовжувала шев-
ченківську традицію націософського осмислення національної держави як «своєї 
хати»: «Вона стала аксіомою нашого думання, першою вимогою політики, черговим 
завданням дня. Була ця ідея нічим іншим, як парафразою Шевченкової «своєї сили у 
своїй хаті». Щоб нація була суверенна, щоб їй належала зверхність на нашій землі, 
щоб ніхто, ніякий чужинець не мав сили на тій землі» [1, с. 87]. Основними елемен-
тами національної ідеї, окрім іншого, стають «суверенність» у політиці, «вільна від 
держави Церква» у релігії, «окциденталізм» в культурі, «вільна ініціатива й зростан-
ня» в економічному житті [2, с. 117].

Антиколоніальна націоцентрична позиція публіциста знайшла своє продовження 
в постколоніалістичних працях сучасних літературознавців (П. Іванишина, Г. Клочека, 
О. Багана, В. Дончика, М. Жулинського, С. Андрусів, С. Квіта та ін.). Зупиняючись на 
ідеї національної самототожності, дослідники вказують на феномен денаціоналізації, 
вивчають процес духовної деградації, зупиняються на ролі поетів-державників. 

Мета статті – на матеріалі літературно-критичних розвідок «Поетка українсько-
го Рісорджіменту (Леся Українка)», «Леся Українка» виокремити ідею державності як 
концептуальну засаду публіцистики Дмитра Донцова шляхом осмислення суті україн-
ської національної ідеї у проекції до світогляду мислителя. 

Завдання нашої розвідки – розкрити сутність поняття українська національна 
ідея як стрижень і основу ідеї державності в публіцистиці Д. Донцова, обґрунтувати 
найвиразніші і найзмістовніші ідеї у лесезнавчих студіях мислителя, оприлюднити 
концепцію державницької літератури в його рецепції.

Виклад основного матеріалу дослідження. Феномен Д. Донцова перебуває на 
межі різнопланових сфер суспільного буття й творчої діяльності – історії, літерату-
ри, політики передусім тому, що усі ці сфери об’єднує українська ідея. Епоха, у яку 
він жив і творив, характеризувалася формуванням нового світогляду, серцевиною 
якого була національна ідея. Д. Донцов стояв біля витоків творення філософії укра-
їнської ідеї [3; 4; 5], якій бракує «цілком нового духу. Бо що є нація, коли не скупчен-
ня мільйонів воль довкола спільного ідеалу? Ідеалу панування певної етнічної групи 
над територією, яку вона одержала в спадщину по батьках і яку хоче залишити своїм 
дітям» [6]. 

Українська ідея повинна постати як результат рефлексії національної самосві-
домості та розв’язати питання буття, самовизначення й самореалізації нації: «…зма-
гання до найвищої форми самоозначення нації, щоби ціла нація могла в повнім об’є-
мі виступити як самостійний, ні від кого не залежний чинник» [7, с. 56]. Ще в епоху 
романтизму – наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. – в Україні розпочалися 
спроби філософської рефлексії над національною ідеєю. Насамперед це помітно в 
публіцистиці та художній літературі, тобто в усіх видах словесної культури, в яких 
національна самосвідомість ставить собі смисложиттєві питання, що зачіпають не 
лише інтелект, а є питаннями реального буття окремої людини, національної чи ет-
нічної спільноти.
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Українська національна ідея в історіографічній рецепції дослідника є рефлек-
сійним віддзеркаленням симбіозу його інтересів у політичній, соціальній, духов-
но-культурній сферах. Її системне, комплексне сприйняття залежить як від біо-
графічних обставин, що впродовж тривалого часу формували ідейно-світоглядні 
переконання Д. Донцова, так і від смислових та ціннісно-цільових пріоритетів 
життєдіяльності українців у складний, помежовий період становлення нації. Та-
кий комплекс ускладнюється станом західноукраїнського міжвоєнного суспільства, 
ідейно-настроєва парадигма якого була дотичною до національних зрушень у За-
хідній Європі наприкінці ХΙХ – на початку ХХ століття. Не можна не враховувати й 
суспільно-політичну ситуацію, історичні умови розвитку України, які впливали як 
на інтелектуальний світ, так і на становлення національної ідеї. 

У розбудові історичного виміру ідейно-естетичної концепції Д. Донцов спирав-
ся на романтичне розуміння духовної квінтесенції як головного вияву національної 
ідеї, культури українства, його самодостатності та самовдосконалення. Дослідник 
розширював функціональні завдання цієї культури, розумів творчу й громадську 
діяльність як націотворчу («Криза нашої літератури», «Роздвоєні душі», «Естетика 
декадансу», «Два табори»). Він сформував громадсько-політичні та історіософські 
складники націотворення на основі національної самосвідомості і ментальних осо-
бливостей. 

Єдина національна дія скеровує народ на протидію чужоземцям та об’єднує 
розпорошені народні елементи в державну соборність. Ідеї мислителя у своїй основі 
були пронизані історизмом та традиціоналізмом, згідно з яким народові потрібно 
було повернути все, чого його позбавили, – етнонаціональну ідентичність, полі-
тичні права й незалежність. Ідейно-світоглядним орієнтиром для дослідника стала 
романтична постать Т. Шевченка, котрий здійснив світоглядний переворот, вибу-
довуючи історіософію як імператив художнього мислення. Д. Донцов виокремив у 
філософії Т. Шевченка націотворчий стрижень, потрактувавши національну ідею 
поета як стратегему, як консолідуючий і єдино можливий чинник існування нації. 
Вибудовуючи струнку історіософську концепцію власного розуміння призначення 
України, її минулого й майбутнього, Д. Донцов розгорнуто репрезентував порушене 
Т. Шевченком екзистенційне для нації питання: бути чи не бути? («Пам’яті великого 
вигнанця», «В мартівську річницю»). Воно безпосередньо стосувалося не так фізич-
ного існування нації, як її духовного відродження.

У публіцистиці ще раннього періоду Д. Донцов розширив функціональні межі 
духовної культури й ідентифікував творчу й громадську діяльність як націотворчу. 
Пошуки способів прояву ідейно-моральних засобів, які б сприяли самоствердженню 
нації та виокремленню основних складників національної ідеї в історичному розрізі 
привели мислителя до інтерпретації творчості Лесі Українки. Суттєвими проявами 
національної ідеї, що сприяють зрушенню й трансформації національного самови-
значення, виступають романтично окреслені змістовні лінії «катастрофи», «велико-
го визволення» [8, с. 163], «акції», «virtus» [8, с. 156], «безкомпромісності» [8, с. 164–
165], «тріумфуючого ідеалізму» [8, с. 166], «ризику» [8, с. 169], «безсмертності волі» 
«вічного руху» [8, с. 171], естетичних засад епохи Середньовіччя.

Серед найвиразніших і найзмістовніших ідей у лесезнавчих студіях Д. Донцо-
вим яскраво висвітлена ідея катастрофи, яка у віршах поетеси забарвлена у тривож-
ний червоний колір, що свідчить про словесно-колірне мовомислення Лесі Українки 
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(«Поетка українського Рисорджименто (Леся Українка)»). Не вказуючи на заголовок 
поезій «Грішниця», «Товаришці на спомин», «Ангел помсти», публіцист цитує їх 
і найбільше розкриває образи «кривавого дня народження нації», «крові, яка осві-
чує всяку ідею»: «…Як невідступна ідея вічно переслідує її образ кривавого дня на-
родження нації, коли, от як “під час породу, звісно, ллється кров і рветься крик…”. 
Ба, навіть у того ангела, що з’являвся її фантазії, бачила вона, як “на білих крилах 
червоніла кров”» [8, с. 153]. У такому контексті дослідник доречно виокремлює в 
поетичній творчості Лесі Українки образ крові, увиразнений епітетом «червоний». 
Цей образ символічний, бо передає два значення – стан епохи (тривожної, хаотичної, 
напруженої) та ознаку чорного (!) кольору. Д. Донцов репрезентував червоний колір 
у поезії Лесі Українки як аналог чорного, апокаліптично-смертельного, який вказує 
не просто на екзистенційний перехід від життя до смерті, а й на загрозу перемоги 
смерті.

Розвідка була написана в часи складних суспільно-політичних обставин, які 
сталися після поразки національно-визвольних змагань українського народу. Тому у 
творчій практиці Лесі Українки Д. Донцов наголошує на проблемах, дотичних до су-
часного йому стану суспільства та порушує екзистенційне питання смерті людства в 
часи кризових епох. У такий спосіб формується літературно-філософська екзистен-
ціальна парадигма есеїста, в основі якої екзистенціали (туга, смерть, самотність, 
відчуження, тривога) та ідеї «трагічного оптимізму» й «трагічного стоїцизму», 
пов’язані з втратою рідної землі та надій на відновлення української державності 
й позбавлення національної ідеї. Поетеса, на думку Д. Донцова, семантикою чер-
воного як чорного перш за все застерігала від духовної смерті націю, тому і бачила 
навкруги лише «кров, кров і кров!» [8, с. 153]. 

За Д. Донцовим, визначити дороговказ для української нації, шлях до політич-
ного та культурного самовизначення, далекого від «мовчання, сліз або дитячих мрій» 
без виразно окресленої національної ідеї неможливо, адже Україна запала у глибокий 
«летаргічний сон». Невдоволений пасивністю, інертністю, «приспаною» свідомістю 
українців, дослідник у ранній літературній публіцистиці більше звернувся до Лесі 
Українки як до будителя нації і представив романтично забарвлені поетесою обра-
зи: «перуна», що має розбудити «заспані серця», «зброї», що «жде бійця», слова, що 
«шипіло неначе свист гадючий», дороги, «де не ростуть ні квіти, ні терни» [9, с. 23, 
24]. Д. Донцов цитував небагато ранніх віршів Лесі Українки («Хвилина розпачу», 
«Ворогам»). Він фактично їх не назвав. Очевидно, автор розраховував на інтелекту-
ального читача, який, як і Д. Донцов, щиро переймається ідеями поетеси. У її віршах 
досліднику імпонують «відвага розпачу, мука сорому за власну нікчемність, і спаз-
матичні, невстримані докори оспалим нащадкам великої колись нації…» Крім того, 
стаття перенасичена образами, створеними художньою уявою самого Д. Донцова: 
українства, що «понуро брело» хибною дорогою; нації, яка то похована «живцем в 
домовину», то ніяк не пробудиться від «летаргічного сну» [9, с. 24]. 

У такому контексті в уяві Д. Донцова українство, нація – своєрідний збірний 
образ кожного пасивного українця, позбавленого національної ідеї. Це було свід-
ченням того, що в ранній період дослідник тяжіє до художнього узагальнення, до 
вживання збірних образів, які дещо гіперболізовані, але й увиразнюють та чіткіше 
передають дух і настроєвість доби. Ці питання він продовжує розглядати у твор-
чості Лесі Українки («Поетка українського Рисорджименто (Леся Українка)», «Леся 
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Українка»), де акцентує на ідеї духовної витримки людини, необхідності вибору й 
прийняття рішення в часи національного зрушення, українського «Рисорджименто».

У такий спосіб Д. Донцов остаточно утверджує концепцію державницької літе-
ратури, згідно з якою «до основних ознак українського письменства належать: окци-
денталізм, що передбачав органічне засвоєння середньовічної настроєвості з її шля-
хетністю, аскетизмом, невгамовним поривом енергійного здобування; традиціоналізм, 
скерований на відродження героїчного українського минулого – ідеалів княжої доби 
й козаччини; романтизм, що спонукав до глибокого відчуття трагічності буття, але 
відкидав зневіру, стимулюючи оптимістичний погляд у майбутнє (трагічний опти-
мізм Д. Донцова), та спрямовував життєву енергію людини на подолання приземле-
ності, дріб’язковості, рутинності; волюнтаризм, що проголошував активне ставлення 
до будь-яких випробувань, негараздів, протиставляючи їм піднесення духовних сил 
особистості, її вольові зусилля» [10, с. 8–9]. Цю концепцію можна означити як націєзбе-
рігаючу та націотворчу, адже вона виконувала місію порятунку загроженого існування 
українства, торувала шляхи до європейського визнання, порушувала філософські та 
морально-етичні проблеми поневоленого народу. 

Процес націотворення в Україні витворився на ґрунті громадсько-політичних, 
історичних, суспільних, культурологічних та особистісних чинників, проте його кон-
структивними імпульсами були ментально-безвольна роздвоєна психологія україн-
ського руху та ідейна вичерпність і нежиттєздатність існуючих на той час політичних 
доктрин (лібералізм, соціалізм, націонал-демократизм тощо). Протистояти цим мен-
тальним комплексам й ідеологічним стереотипам міг відновлювальний, регенератив-
ний провід, що базувався на жертовному патріотизмові, відповідальності індивіда за 
долю нації, жертовності в ім’я волі й самостійності, піднесення інтересів загалу над 
власними, ірраціоналізмові, згуртованості навколо націєзахисної ідеї, спрямованої на 
державне самоутвердження в умовах виживання підневільної нації. Публіцист хоча 
й виражав ідейно-настоєві думки, постулати, тенденції своєї доби, але виходив із 
питомих українських реалій, потреб, вимог, запитів, сформував і показав шляхи на-
ціотворення і націєствердження, без яких нація не існуватиме і не виживатиме.

Висновки. Світоглядні акценти Д. Донцова як літературного публіциста щодо 
віддзеркалення української національної ідеї у творчості українських письменників 
базувалися на патріотизмові, активній національній свідомості та імперативові дер-
жавної самостійності. В основу консолідації нації дослідник покладав природний про-
цес еволюціонування національної самосвідомості індивідуума, у результаті чого той 
осягне високих щаблів саморозвитку і самовдосконалення. Духовна потреба людини 
передбачає тяжіння до активного життєствердження, руху, індивідуально-вольового 
покликання. Д. Донцов усвідомлював, що національна ідея виступає наріжним каме-
нем, функціонально-інструментальним ресурсом, що сконденсував у собі природне 
прагнення окремої людини (народу в цілому) якомога повніше реалізувати закладений 
життєствердний, віталістичний потенціал. На наш погляд, у такий спосіб викристалі-
зовувалася ідея державності як концептуальна засада публіцистики Дмитра Донцо-
ва. Цей аспект, гадаємо, знайде своїх вдумливих спостерігачів у майбутніх наукових 
працях.



17
Колкутіна В.
ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2019. Випуск 46

REFERENCES

1. Донцов Д. Демаскування шашелів // Донцов Д. Вибрані твори: у 10 т. / Редкол.: 
О. Баган (відп. ред.) і ін.; літ. ред. Я. Радевич-Винницький. Т.9: Ідеологічна і 
культурологічна есеїстика (1948–1957 рр.) / Упоряд., передм., комент. О. Баган. / 
Д. Донцов. Дрогобич: ВФ «Відродження», 2015. С. 81–101.

2. Донцов Д. Націоналізм // Донцов Д. Вибрані твори: у 10 т. / Редкол.: О. Баган (відп. 
ред.) і ін.; літ. ред. Я. Радевич-Винницький. Т.7: Ідеологічна та історіософська есе-
їстика (1923–1939 рр.) / Упоряд., передм., комент. О. Баган. / Д. Донцов. Дрогобич: 
ВФ «Відродження», 2014. С. 19–179.

3. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст / О. Забужко. 
Київ: Основи, 1993. 126 с.

4. Шморгун О. Основний зміст поняття «українська національна ідея» / О. Шморгун 
// Розбудова держави. 6 червня 1997. С. 10–19.

5. Шумило Н. Під знаком національної самобутності : [монографія] / Н. Шумило. К.: 
Задруга, 2003. 353 с.

6. Донцов Д. Ідеологія чинного націоналізму [Електронний ресурс]. Режим доступу 
до вид.: http://dontsov-nic.org.ua/files/img/dontsov

7. Донцов Д. Літературна есеїстика: [монографія] / Д. Донцов. Дрогобич : Відро-
дження, 2010. 688 с.

8. Донцов Д. Поетка українського Рісорджіменту (Леся Українка) / Д. Донцов // 
Українське слово: У 3 т. К. : Рось, 1994. Т. 1. С. 149–183.

9. Донцов Д. Леся Українка / Д. Донцов // Літературно-науковий вісник. 1918. № 12. 
С. 13–24.

10. Руснак І. Є. Художня модифікація національної історіософії у прозі Уласа Сам-
чука : автореф. дис. … д-ра філолог. наук : 10.01.01 / Ірина Євгенівна Руснак. К., 
2007. 36 с.



18
Колкутіна В.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2019. Випуск 46
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The article examines the idea of statehood as a conceptual basis of publicism of Dmitry 
Dontsov. The essence of the concept of the Ukrainian national idea as a core and the basis of the 
idea of statehood in the publicism of D. Dontsov is comprehended in details. The most expressive 
and meaningful ideas are grounded in articles about Lesia Ukrainka, written by Dontsov. The 
concept of state literature in his reception was published. It was proved that the process of 
nation-building in Ukraine was based on the basis of socio-political, historical, social, cultural 
and personal factors, but its constructive impulses were the mentally weak-willed and two-
way psychology of the Ukrainian movement and the ideological exhaustion and non-viability 
of existing of political doctrines of that time (liberalism, socialism, national-democracy, etc.). 
The resistance to this mental complexes and ideological stereotypes could be given only by 
renewed, regenerative leadership based on sacrificial patriotism, the responsibility of the 
individual for the fate of the nation, sacrifice in the name of freedom and independence, raising 
the interests of the public over their own, irrationalism, unity around the nation-protective 
idea directed at the state self-affirmation in the conditions of survival of the dependent nation. 
Although the publisher expressed ideological thoughts, postulates, tendencies of his time, but 
proceeded from the specific Ukrainian realities, needs, demands and requests, he shaped and 
showed the ways of nation-building and nation-statement, without which a nation couln’t not 
exist and survive. It was found out that D. Dontsov’s world outlook as a literary publicist on 
the reflection of the Ukrainian national idea in the work of Ukrainian writers was based on 
patriotism, active national consciousness and imperative of state independence. In the basis of 
consolidation of nation, the researcher laid the natural process of evolution of the individual’s 
national consciousness, resulting in a high level of self-development and self-perfection. The 
spiritual need of person involves the attraction to active life-affirmation, movement, individual 
and strong-willed recognition.

Key words: Dmitry Dontsov, idea of statehood, national idea, publicism, Ukrainian 
classical writers.
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У статті проаналізовано діяльність преси літературних напрямів і угруповань 20-30-х 
років ХХ століття. Зокрема, автор виокремлює такі літературні напрями в літературно-
му процесі Східної Галичини міжвоєнної доби: націоналістичний, католицький, модер-
ністський і радянофільський. Також з’ясовано роль радянофільських видань – це «Вікна» 
(1927-1933), «Альманах лівого мистецтва» (1931), «Нові шляхи» (1929-1933), «Критика» 
(1933). Автор не вважає ці видання українськими, оскільки їх фінансувала Москва, вони 
пропагували ідеї й концепції, що були ворожими українській національній ідеї.

Ключові слова: історія української преси, історія української літератури, Східна 
Галичина 20-30-х років ХХ ст.

Закінчення.
Початок у вип. 45.

…Ще одну помітну течію в літературному житті Сх. Галичини утворили літе-
ратори, які керувалися релігійними засадами у світосприйманні й творчості. Йдеть-
ся, зокрема, про т.зв. католицький напрям у тогочасному літературному процесі. 
Репрезентували його два журнали – журнал «Поступ» (1921-1927, 1927-1931) і «Дзво-
ни» (1931-1939).

Цей напрям почав формуватися ще на початку 20-х років. Напередодні краху 
Австро-Угорської імперії, у травні 1918 р. о. Й. Маркевич заснував Марійське това-
риство молоді – центральну організацію, що об’єднала Марійські дружини, які вже 
існували. Новостворене товариство було тоді єдиною організованою формою моло-
діжного життя, бо значна частина національно свідомої молоді перебувала в лавах 
Січових стрільців (їхня літературно-мистецька творчість – це окрема тема). Скажі-
мо, Український студентський союз, Академічна громада, фахові студентські орга-
нізації почали відновлювати свою роботу восени 1919 року. У статуті Марійського 
товариства було зафіксовано, що видання книг і журналів є засобом вироблення у 
своїх членів свідомих християнських характерів і християнського виховання. Так 
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видавнича секція Марійського товариства у 1921 році почала видавати журнал «По-
ступ», а наступного року – журнал для дітей «Наш приятель». Під егідою Марій-
ського товариства почала виходити серія «Цікаві оповідання», в якій українська 
молодь могла читати художню прозу, написану в католицькому дусі. Ще раніше 
інший відділ видавничої секції Марійського товариства – Католицький літератур-
но-видавничий інститут «Добра книжка», створений 1920 року, почав видавати бі-
бліотеку української християнської белетристики («Бібліотека Логос»), бібліотеку 
світової католицької літератури («Бібліотека Меріям»), а також низку інших різного 
типу книжкових видань. Таким чином можна стверджувати, що це були початки 
літературного життя міжвоєнної доби і зокрема зародження його католицької гілки 
(напряму, течії). А журнал «Поступ», який появився друком 15 січня 1921 року, став 
органом Ліги українських студентів, що виникла на початку 1920 р. Ця організація 
об’єднувала тих студентів, які, власне, позиціонували себе як католики, прагнули до 
самовдосконалення і до життя на католицьких засадах. Повна назва журналу така: 
«Студентський вісник «Поступ». Виходив він за редакцією О. Моха, Г. Лужницько-
го, І. Гладиловича. Журнал дуже багато уваги приділяв літературі і тому перетво-
рився на вагомий факт літературного процесу, що більше, з утворенням товариства 
«Логос» (1922), в якому об’єдналися молоді письменники з католицьким світоглядом 
(О. Мох, Г. Лужницький, о. В. Мельник, С. Семчук).

Основною метою діяльності «Поступу» був захист і утвердження християн-
ської етики. Зрештою, її норми й вартості зумовлювали й ідейно-концептуальну 
основу творчої діяльності. Християнський світ бачив, як брутально поставилася до 
церкви й релігії більшовицька влада, а тому «логосівці» відверто заявляли про своє 
непримиренне ставлення до атеїзму. Показовою в цьому відношенні була стаття 
О. Моха «Боротьба за душу інтелігенції» (ч. 1-2 «Поступу» за 1928 р.), в якій автор 
критикує і ліберальний «Світ», і націоналістичний «ЛНВ», і радянофільські «Вікна», 
категорично заявляючи, що всі вони допомагають більшовизмові.

Інша важлива риса католицьких літераторів – це те, що вони були символіста-
ми. У цьому одностайні дослідники їхньої творчості (Б. Романенчук, М. Ільниць-
кий). Пояснити це нескладно: філософською основою символізму є ідеалізм, який 
стверджує, що поза реальністю, буденністю існує дійсність, більш реальна і прав-
дива, ніж та, яку ми бачимо, саме вона є вищою, духовною, а відображення такої 
дійсності за допомогою символів і є завданням мистецтва. Людина (віруюча, зрозу-
міло) цей світ сприймає як тимчасовий, недосконалий – на відміну від вічного світу 
людської душі. Ось чому і «логосівці», незважаючи на те, що в повоєнний період 
символізм багато хто в літературному середовищі сприймав як віджиле, немодне, 
несуголосне із новітніми стильовими течіями, вважали себе символістами і навіть 
містиками. Так, Г. Лужницький (Меріям, Г. Нигрицький, Б. Полянич – його псевдо-
німи). «Всі три (Меріям, С. Семчук, О. Петрійчук) символісти, хоч кінцева ціль усіх 
трьох, а з ними і решти логосівців, се містицизм» [10, с. 6].

«Поступ» зайняв нішу, в якій поєдналися три різні форми українського буття 
того часу – релігія, преса, література. Очевидною є й тематика молодих католиць-
ких письменників, в якій домінували символи Бога, Творця, Божої Матері. Скажімо, 
в поезії о. В. Мельника образ «Білої Пані» (Пречистої Діви Марії) – це постійний, 
наскрізний мотив і символ. Проте емоційна палітра «логосівців» не обмежувалася 
лише суто релігійними почуттями і переживаннями, бо для «логосівців» не були 
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чужими і громадянські мотиви. Дещо несподіваною на сторінках «Поступу» була 
поява пригодницьких чи авантюрницьких повістей Г. Лужницького (йдеться про по-
вість «Перша ніч» у ч. 7-10 «Поступу» за 1928 р.), але це ще раз свідчить про те, що 
молодим «логосівцям» «ніщо людське не було чуже». Цікавий у цьому відношенні 
приклад Г. Костельника – поета, філософа, богослова, публіциста. Він автор шедев-
ру української релігійної літератури – «Пісні Богові» і гострого публіцистичного 
есею «Чому я став українцем?» (надруковано в «Ділі» в 1935 р.). Молоді «логосів-
ці» зовсім не були відлюдниками, вони були активними учасниками неспокійно-
го і тривожного міжвоєнного двадцятиріччя. Воно було позначене як появою цілої 
низки нових стильових течій і напрямів у пластичному мистецтві (дадаїзм, сюрре-
алізм, конструктивізм), так і світоглядними і стильовими пошуками в літературі. 
Так ось, «Поступ» був не лише періодичним виданням, на сторінках якого «лого-
сівці» друкували свої твори на релігійну тематику. Він став органом теоретичної і 
естетичної думки католицького напряму в українській літературі (докладніше – він 
претендував на цю роль). Якщо Г. Костельник залишався у своїх працях переважно 
філософом-богословом (хоча й у нього є літературно-критичні праці), то провідним 
теоретиком й ідеологом «логосівців» був Г. Лужницький, саме йому належать праці, 
в яких обґрунтовано суть, завдання католицького напряму в українській літературі. 
Так, він категорично і безапеляційно стверджував, що лише католицька література 
є єдиною гілкою української літератури, яка її може розвинути; всі інші модерні те-
чії – це епілепсія умів, вони позбавлені духовності. Г. Лужницький звернув увагу на 
особливу рису творчості католицьких письменників – він означив її як «внутрішнє 
богослужіння»: «Це внутрішнє богослужіння є тим, що можна було б назвати релі-
гійною стороною мистецтва» [12, с. 242].

Дещо дивною як для представника католицького напряму є думка Г. Лужниць-
кого про такі риси української літератури як народництво і просвітянство – він оці-
нював їх негативно, вбачаючи в цьому причини кволості української літератури. 
Зрештою, проти цих рис, а власне проти їх перебільшення виступали мало не всі 
провідні літератори й критики того часу. У статті «Сторінка літератури» (ч. 1-2 за 
1927 р.). Г. Лужницький закликав почувати, бачити і переживати глибше ніж інші, 
але виступав і проти принципу громадського слугування літератури. Ця думка не 
узгоджувалася ні з концепцією Д. Донцова, ні з традиціями І. Франка. Українська 
література як література поневоленого народу не могла не мати громадянської по-
зиції і не бути його трибуною, речником його духовних і суспільних прагнень. Мав 
рацію Г. Лужницький, коли стверджував, що можна бути або комуністом, або пись-
менником, але в умовах українського буття завжди треба було бути письменником і 
залишатися українським патріотом. (Це надумана колізія, з приводу якої І. Франко 
відповідав гранично ясно і зрозуміло: «я спочатку українець, а потім радикал» – і не 
має значення, що ситуація стосувалася не літератури, а політичного життя).

До обґрунтування й роз’яснення естетичної, духовної, суспільної програми не 
лише «Логосу», але й католицького напряму як такого причетні й інші автори «По-
ступу» – О. Мох, О. Назарук. Останньому належать дві статті – «Матеріалістичний 
світогляд І. Франка» (ч. 7-8 за 1926 р.) і «Культ Франка а молодь» (ч. 9-10 за 1926 р.). На 
нашу думку, вони найбільше переконують в одній істині: віра в християнські цінно-
сті, навіть якщо вона переконана глибока, щира, не може звільнити автора від логіки, 
правдивості, аргументованості у роздумах над найскладнішими і найсуперечливі-
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шими проблемами (йдеться про таку думку О. Назарука: «Світогляд І. Франка нале-
жить до найстрашніших зі всіх світоглядів, які коли-небудь знало людство» у статті 
«Матеріалістичний світогляд І. Франка», бо ця думка і помилкова, і нетактовна).

Треба зазначити, що «Поступ», справді, був іноді занадто полемічний, занадто 
прямолінійний в оцінці творчості тих митців, які творили в річищі інших стильових 
чи ідеологічних течій.

«Поступ» перестав виходити у 1931 р., але того ж року почав виходити журнал 
«Дзвони». Це видання, яке і в інтелектуальному, і навіть суто професійному (як факт 
журналістського процесу) сенсі явно переважало свого попередника, залишаючись 
вірним головним засадам християнської моралі. Цитадель християнського духу в 
українській літературі – це загальновідоме, але докладне й істинне з’ясування місця 
«Дзвонів» у житті галицьких українців 30-х років. У зверненні «До наших читачів» 
редакція заявляла: «Будемо змагатися до того, щоб давати нашим читачам якнай-
більш здорову творчість, оперту о християнську етику та християнський світогляд, 
розбуджувати всі творчо-будуючі національні сили та протиставити і поборювати 
всі погубні для Української нації розкладові течії. Рівночасно зазнайомлюватимемо 
загал читачів з європейською літературою та орієнтувати їх у всіх актуальних, пору-
шуваних в науковому світі питаннях, вказувати браки й прогалини в нашій літера-
турі й науці та давати ініціативу до їх заповнення» (ч. 1 за 1931 р.).

На той час у Львові вже функціонувала Богословська академія (Української гре-
ко-католицької церкви); виходив виходив квартальник «Богословія», науковий дру-
кований орган Богословського товариства, існувала досить розгалужена структура 
преси УГКЦ, у 1931 р. було створено Український католицький союз, громадську ре-
лігійну організацію під егідою митр. Шептицького і Українську католицьку народ-
ну партію під патронатом єп. Хомишина (її вплив обмежувався Станіславівською 
єпархією). УКС видавав газету «Мета», УКНП – газету «Нова зоря». «Поступ» вже 
не міг задовольнити інтелектуальні, духовні, зрештою, і суспільні запити читачів. 
Ось чому потрібен був журнал аналогічного типу видання, але впливовіший і солід-
ніший. Таким журналом і стали «Дзвони». Досить сказати, що головою редакційної 
колегії був о. Й. Сліпий, ректор Богословської академії, до її складу входили й інші 
авторитетні постаті – о. М. Конрад, о. Г. Костельник, проф. М. Чубатий. Відпові-
дальним редактором призначили П. Ісаєва (тривалий час був редактором пластового 
місячника «Молоде життя», гаслом якого було: «Бог і Україна», один із організаторів 
Товариства студентів-католиків «Обнова»). Опікувався новим виданням сам митр. 
Шептицький.

Віра в Бога і віра в Україну, дотримання християнських засад і виховання укра-
їнців у дусі цих засад, праця для українського суспільства – так можна було б окрес-
лити в загальних рисах програму і позицію «Дзвонів». Журнал був більш відкритим, 
ніж «Поступ». У ньому не було категоричності донцовських «ЛНВ» і «Вістника» 
(якщо не йшлося про питання суто християнської моралі), не було прямолінійно-
го ідеологічного догматизму комуністичних і прорадянських видань, не було й ак-
центованої уваги до форми художніх творів, до значення естетичних критеріїв, до 
проблеми свободи митця, як це іноді епатажно (особливо М. Рудницький) робили 
прихильники т.зв. «ліберального» напряму. Цікаво, що на сторінках «Дзвонів» май-
же не стало поезії і прози на релігійну тематику в стилі «Поступу», на його сторін-
ках майже не бачимо поезії колишніх «логосівців», зате появилися поезії молодого 
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Б.-І. Антонича (того, якого іноді всерйоз називали «язичником»), О. Лятуринської. 
Тут були вірші тих поетів, чия ідейно-духовна позиція була зовсім інша, ніж «Дзво-
нів» – О. Ольжича, Є. Маланюка, Ю. Клена, Ю. Липи, Б. Кравцева, С. Гординського, 
Ю. Косача. «Дзвони» друкували поетичні твори і мало відомих поетів або й просто 
початківців. Упродовж усього часу, тобто до приходу радянської влади, «Дзвони» 
друкували твори наддніпрянських поетів (М. Рильського, Д. Фальківського, Л. Сав-
ченка, М. Філянського, П. Филиповича, О. Слісаренка).

Цікавою і різноманітною була проза на сторінках журналу: філософсько-релі-
гійні притчі о. Г. Костельника, твори К. Гриневичевої, Наталени Королевої, хоча, 
безперечно, насамперед треба відзначити «Волинь» У. Самчука. Першу частину 
роману було надруковано упродовж 1932-1933 рр., а уривки з наступної – 1935 р. і 
1938 р. Завдяки цій публікації У. Самчук став відомим українським письменником, а 
«Дзвони» завоювали собі ширшу читацьку аудиторію.

«Дзвони» друкували багато творів зарубіжної літератури. І знову можна заува-
жити, що світоглядно-духовна й естетична амплітуда добору цих творів була значно 
ширшою, ніж у «Вістнику» Д. Донцова. Так, тут були твори Гете й Гюго, Гофманста-
ля і Мюссе, Рільке і Унамуно, Джойса і Моріака, Гара і Сент-Екзюпері.

Що справді зробило «Дзвони» одним із провідних журналів 30-х років – це 
публікації із різних галузей науки. Це публікації щодо різноманітних аспектів бо-
гослов’я й історії церкви, авторами яких були В. Заїкин, В. Залозецький, П. Ісаїв, 
А. Іщак, Г. Костельник, В. Липинський, Й. Сліпий, М. Чубатий. На політологічні 
теми писали М. Демкович-Добрянський, В. Заїкин, П. Ісаїв, В. Кучабський, це й 
урив ки із праці В. Липинського «Листи до братів-хліборобів».

Історична тематика – це публікації М. Грушевського, В. Заїкина, В. Залозецько-
го, Б. Крупницького, В. Кучабського, це знову ж уривки із «Листів до братів-хлібо-
робів», В. Липинського.

Вагомою була літературознавча частина журналу (статті Л. Білецького, М. Гна-
тишака, Я. Гординського, В. Заїкина, П. Ісаєва, Ю. Липи, О. Моха, В. Пачовського, 
Є.-Ю. Пеленського, С. Смаль-Стоцького, Т. Коструби, С. Шелухина. Оскільки йдеть-
ся про літературний процес, то важливо з’ясувати головні засади літературної кри-
тики, оцінки художнього твору. Т. Коструба, один із найбільш авторитетних авторів 
«Дзвонів», зазначав, зокрема: «З огляду католицької критики ніяк не вільно іден-
тифікувати етичного з естетичним, але це не може бути правилом загальним для 
всіх читачів і письменників. Католицька критика мусить ставити крапки над “і”» 
[8, с. 122]. Іншими словами кажучи, критики, які репрезентували католицький на-
прям як літературної течії позитивно сприймали той твір, який не порушував вимог 
християнської етики, твір не міг бути естетичним, якщо не був етичним.

Автори «Дзвонів» часто полемізували з представниками ліберального розумін-
ня мистецтва й літератури, особливо з М. Рудницьким. Показова в цьому відношенні 
рецензія В. Заїкина «Проблеми української літературної критики й естетики в лібе-
ральнім освітленні» (ч. 7/8 – 10 за 1932 р.). Написано її з приводу книги М. Рудниць-
кого «Між ідеєю і формою». Як літературний критик М. Рудницький був дуже еру-
дований, дотепний, іронічний, але як для дослідника йому не вистачало академічної 
переконливості, іноді марудної й копіткої праці над аргументуванням своїх тез. Його 
бажання навчити українських письменників і критиків цінувати форму, а відтак і 
запровадити нові принципи аналізу й критерії оцінки художнього твору викликало 
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спротив, його часто (іноді безпідставно) звинувачували в «безідейності» (зрештою, і 
тлумачення поняття «ідея» у М. Рудницького непослідовне і неоднозначне). Так ось, 
В. Заїкин зазначав, критикуючи погляди М. Рудницького: «Ми цілковито відкидає-
мо штучне розмежування мистецтва й ідеології (світогляду), яке подає М. Рудниць-
кий» [5, с. 699]. На думку В. Заїкина, ідея краси, ідея гарного, безсумнівно, перебуває 
у глибшому (почасти «метафізичному») зв’язку з ідеями добра і правди істини. Так 
само і наші естетичні переживання перебувають у найглибшому зв’язку з нашим сві-
тоглядом. В. Заїкин стверджував: щоб бути досконалим, мистецький твір мусить не 
тільки відповідати естетичним вимогам, але щонайменше не грішити проти вічних 
моральних засад. Проте він не абсолютизує етичного підходу: «Критика, яка в ім’я 
ідейних мотивів відкидає мистецьку вартість творів – і помічна, і – сміємо думати – 
навіть нещира» [5, с. 670]. Продовження цієї полеміки відбулося у формі дискусії між 
М. Гнатишаком і М. Рудницьким на тему «Чи письменник мусить мати світогляд?», 
яка відбулася в квітні 1935 р. у Товаристві українських письменників і журналістів, 
про що у «Дзвонах» розповів П. Ісаїв (стаття «Розсадникам безсвітогляддя» у ч. 4 за 
1935 р.). Концепція М. Рудницького – визначальним для митця є лише його почуття, 
М. Гнатишака – вартісний мистецький твір зумовлений внутрішнім переконанням 
автора, є відображенням його світогляду. П. Ісаїв у згаданій статті («Розсадникам 
безсвітогляддя») доводив, що відсутність світогляду в автора – це шлях до руйнації 
і застою. Дискусія мала продовження на сторінках «Діла»: М. Рудницький надруку-
вав 27 квітня і 7 травня 1935 року статтю «Чи письменник мусить мати світогляд?», 
Г. Костельник – «Чи письменник мусить мати світогляд?» (18 і 19 травня 1935 р.), 
М. Гнатишак – «Ще раз про світогляд у літературі» (30 травня 1935 року), Б.-І. Ан-
тонич – «Сто червінців божевілля. До дискусії про світогляд і розуміння поезії» 
(15 червня 1935 року). Естетську і занадто прямолінійну позицію М. Рудницького 
ніхто не підтримав: Г. Костельник захищав єдність етичного й естетичного, як свя-
щеник і богослов він навіть уважав, що письменник не повинен порушувати амо-
ральні теми, бо це руйнує творчість і не має нічого спільного із свободою творчості. 
Б.-І. Антонич вважав, що не можна прямолінійно тлумачити поняття світогляду, а 
тому дискусія безплідна; він виступав проти «тиранії розумового світогляду, а не 
проти «ідеї» в мистецьких творах, але стверджував, що велика творчість «родила-
ся завсіди з великих емоцій». Про актуальність цієї дискусії з приводу світогляду 
митця і свободи творчості свідчить те, що й сьогодні є протилежні думки з цього 
приводу.

Була ще одна група видань – це радянофільські видання: тижневик «Вікна» 
(1927-1933), «Альманах лівого мистецтва» (1931), «Нові шляхи» (1929-1932), «Крити-
ка» (1933). У нас нема підстав вважати, що ця група видань – один із елементів струк-
тури української преси. Преса, яка пропагувала ворожі українській ідеї, світогляд і 
мораль, преса, яку фінансувала чужа держава, що окупувала Україну, за означенням 
не може бути українською. Радянофільські (чи комуністичні) видання в Галичині 
міжвоєнного періоду – це своєрідна «п’ята колона», це один із засобів зовнішньої по-
літики, аналог т. зв. українізації в Україні, яка була підступним тактичним маневром, 
тимчасовим відступом російського більшовизму (вимушеним, бо більшовики відчу-
ли опір українського суспільства радянській владі з її політичними, економічними, 
моральними, побутовими новаціями). Офіційно «українізацію» Москва припинила 
в лютому 1934 р., після Голодомору. Смерть чекала і на тих західноукраїнських лі-
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тераторів, які, повіривши в «українізацію» і щирість намірів радянської влади, виї-
хали в радянську Україну. Вони забули про один урок: радянофільство – це забуте 
галицьке москвофільство, яке слугувало експансіоністським цілям ще царської Ро-
сії. Але у випуску цієї преси брали участь справді відомі й талановиті галицькі лі-
тератори (були серед них і учасники визвольних змагань), і їхні твори були фактом 
українського літературного процесу. Ми ж можемо вважати М. Гоголя українським 
письменником, зважаючи на українську стихію його російськомовних творів і не-
любов до миколаївської Росії, а Т. Шевченка з його російськомовними творами теж 
ніколи не будемо вважати російським письменником… Ніхто ж не заперечить, що 
радянофільська орієнтація екзильного уряду ЗУНР після Ради амбасадорів (березень 
1923 р.) була історичним фактом, хоча ця орієнтація була зумовлена не любов’ю до 
більшовицької ідеології чи до політичної практики російських більшовиків. Це була 
відчайдушна спроба знайти союзника у боротьбі з Польщею за ті західноукраїнські 
землі, які відійшли до Польщі згідно з рішенням Ради амбасадорів. У сфері політики 
можливі певні компроміси, якщо йдеться про долю держави і народу. Чи щось подіб-
не можливе в сфері мистецтва, літератури? Чи є тут межа, якої не можна переступи-
ти? Які були мотиви в авторів радянофільських видань? Ці й інші запитання далеко 
не академічні, вони потребують окремого дослідження. Але ми констатуємо, що в 
середовищі галицьких літераторів були такі, хто з різних міркувань працював у тих 
періодичних виданнях, які не просто були радянофільськими за духом, а й виходили 
завдяки фінансовій допомозі Москви. Треба зауважити, що літературний рівень ба-
гатьох публікацій був досить високим. 

У 1927 р. той же В. Бобинський почав видавати журнал «Вікна», який мав 
такий підзаголовок: «Література. Мистецтво. Критика». «Вікна» були більш пря-
молінійними, якщо порівняти із «Світлом» (В. Бобинський редагував цю газету в 
1925-1927 рр.). Насправді, це був друкований орган, який репрезентував т.зв. про-
летарську літературу (власне, організацію «Горно»). Мистецький рівень багатьох 
художніх творів був низький, зате ідейно витриманий. Критика – лайлива, непере-
бірлива, примітивна. «Вікна» були не стільки літературно-мистецьким виданням, 
скільки засобом політичної боротьби з українською національною ідеєю. Там, зо-
крема, вдосконалював свою «майстерність» молодий Я. Галан, згодом відомий, за 
радянськими мірками, памфлетист. Цікаво, що «Вікна» різко критикували й оціню-
вали навіть журнал «Нові шляхи» І. Крушельницького – видання, безперечно, інте-
лігентніше, толерантніше, ніж пролетарські «Вікна». Редакція «Вікон» боролася із 
«Новими шляхами» як із «попутниками» (так після перемоги радянської влади на-
зивали дореволюційну інтелігенцію, яка змушена була йти одним шляхом із проле-
таріатом до «світлого майбутнього»). Лише деякі приклади – у статті «Новошляхів-
ським попутникам» (ч. 6 «Вікон за 1931 р.») співробітників «Нових шляхів» названо 
«замаскованими агентами фашизму, які роблять спробу підкопатися під відтинок 
пролетарського фронту». Публікація Я. Галана у відповідь І. Крушельницькому на 
об’єктивну рецензію має назву «Відповідь поплентачеві» (ч. 7-8 за 1934 р.).

Інше радянофільське видання, журнал «Нові шляхи: літературно-науковий, 
мистецький і громадський журнал» (1929-1932) справді був іншим, якщо брати до 
уваги не політичну орієнтацію, а його інтелектуальний і літературний рівень. Ви-
ходив він за редакцією А. Крушельницького, а це був відомий політичний, громад-
ський і культурний діяч ще з часів «Молодої України» початку століття. В редакцій-
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ній статті (ч. 3 за 1929 р.) зазначено: «Нові шляхи» вільні від партійної чи гурткової 
нетерпимості, в основу свого всебічного світогляду приймають всеукраїнську наці-
ональну платформу і під тим прапором гуртують для об’єднаної культурної праці 
українських письменників без огляду на кордони». Оця «всеукраїнська національна 
платформа» була би виправданою, якби Україна була суверенною державою. А події 
кінця 20-х років (літературна дискусія 1925-1928 р., початок колективізації, розгром 
української науки – процес СВУ) далекоглядних діячів переконали, що віра в «укра-
їнізацію» – сліпа, безпідставна. Попереду ще був трагічний Голодомор.

А. Крушельницькому вдалося залучити до співпраці з «Новими шляхами» (до 
речі, він вдало придумав назву – до війни «Шляхи» були органом Українського сту-
дентського союзу, а в 1915 – 1918 рр. «Шляхи» були рупором стрілецької ідеології – 
тобто державницької ідеї) багатьох відомих літераторів (О. Турянський, Ю. Опільсь-
кий, Ю. Косач, В. Бобинський). Спокуса співпрацювати з «Новими шляхами» була 
зумовлена й меркантильними міркуваннями – гонорари тут виплачували значно 
вищі (навіть у кілька разів), ніж в українських виданнях. (Зауважимо, що національ-
но свідома українська громадськість Галичини піддавала остракізму тих, хто співп-
рацював з «Новими шляхами»). 1933 року почав виходити журнал «Критика» як 
продовження «Нових шляхів». Появилося чотири числа. Видання не додало своєму 
попередникові ні слави, ні популярності. В остаточному підсумку попри облудливе 
гасло «всеукраїнськості» ідейно, духовно ці видання були чужими українській ідеї, 
що виразно проявилося вже після появи Західноукраїнського мистецького об’єднан-
ня (ЗУМО), яке 1931 року створив І. Крушельницький. Друкованим органом ЗУМО 
став «Альманах лівого мистецтва» за редакцією І. Крушельницького. (Причетни-
ми до цього видання були А. Босий, С. Гординський, М. Колесса, А. Коломієць). 
Вийшло лише перше число. У статті «Розуміння мистецтва» І. Крушельницький 
стверджував, що мистецтво є допоміжною силою в боротьбі класів, а тому іншого 
критерію для визначення корисності мистецтва для пролетарської справи нема. Така 
теза свідчила про духовну смерть «Нових шляхів» і «Альманаху лівого мистецтва». 
Фізично, як відомо, Крушельницьких, як і багатьох інших галицьких інтелігентів, 
більшовицька влада знищила тоді, коли вони виїхали в підрадянську Україну, вже 
після Голодомору.

Підсумовуючи, зазначимо, що преса літературно-мистецьких угруповань не 
була однорідною через різницю в своїх духовно-естетичних і світоглядних заса-
дах, але вона залишалася трибуною українського суспільства, вона репрезентувала 
українців Східної Галичини в сфері культури, а тому й була органічним елементом 
структури західноукраїнської преси означеного періоду. Винятком була радянофіль-
ська преса, яка незважаючи на появу окремих вартісних в естетичному сенсі творів 
була чужою національним інтересам України, а тому і не була українською пресою.
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The activity of the press of literary directions and groups of 20-30th years of the 20th 
century is analyzed. In particular, the author singles out such literary directions in the literary 
process of Eastern Galicia during the interwar period: nationalist, Catholic, modernist and 
Sovietophilic. According to the author, the Sovietophilic direction was not an organic element of 
the Ukrainian literary process. The literary life of Eastern Galicia was more varied than before 
the First World War. In the author’s opinion, the reasons for this were both internal laws of the 
development of the literary process, as well as new social and spiritual-aesthetic conditions. 
Mytusa (1922) was the first literary group which published the magazine with the same name, 
but it did not make a significant influence on the literary life. In 1922 the Literaturno-Naukovyi 
Vistnyk (Literary and Scientific Bulletin) was edited by D. Dontsov. Around this magazine 
(afterward, the Vistnyk (Bulletin)), writers who were loyal to nationalist ideology united. 
These were such well-known writers as E. Malanyuk, Oleh Olzhych, Yurii Klen, Olena Teliha, 
Y. Lypa, L. Mosendz. The author proves that the ideological and conceptual foundations of 
this group were substantiated by D. Dontsov. Another literary association was Intelectualnyi 
block molodoji vseukrajins’koji generaciji (Intellectual Block of the Young All-Ukrainian 
Generation). Its leader was J. Tsurkovsky, and its organ was Literaturni Visty (Literary News). 
The group was also not influential. M. Rudnytsky was one of the initiators of the creation 
of an ideologically unbiased art – a «liberal» direction. Members of this group published the 
magazine Nazustrich (Towards), they were guided by European literature, preached analyticity 
and ideological indifference, denied the pragmatic understanding of literature, and affirmed 
the idea of freedom of the writer. The article clarifies the position of the literary direction, 
whose writers were guided by religious principles in creativity. This direction was represented 
by the journals Progress (1921‒1927, 1927‒1931) and Dzvony (Bells) (1931‒1939). The most 
famous writers of this direction are G. Kostelnyk, O. Moh, G. Luzhnytsky, V. Melnyk, P. Isayiv, 
although it is possible to read oeuvres by other writers whose worldview was different from the 
program of the magazine Dzvony.

The role of the Sovietophilic periodicals – Vikna (Windows) (1927‒1933), Almanakh 
Livoho Mystectva (Almanac of the Left Art) (1931), Novi Shliahy (New Ways) (1929‒1933), 
Krytyka (Critics) (1933) – is clarified. The author does not consider these periodicals as 
Ukrainian because they were sponsored by Moscow and propagated ideas and concepts which 
were hostile to the Ukrainian national idea.

Key words: the history of the Ukrainian press, the history of the Ukrainian literature, 
Eastern Galicia, 20‒30th of the twentieth century.
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У статті проаналізовано поетику публіцистичних та прозових текстів одного зі зна-
кових літераторів «шістдесятників» – журналіста за фахом Василя Симоненка у контексті 
тогочасної української публіцистики та прози. Акцентовано на формальних, змістових та 
формозмістових елементах творення поетизованих публіцистичних та прозових текстів на 
основі авторських та суспільних філософських, психологічних, ідеологічних світоглядних 
моделей, життєтексту, перспективах їх ангажування у сучасний культурно-інформаційний 
вітчизняний простір.

Ключові слова: публіцистика, проза, поетичність, ідеологія, журналістика, віршо-
вана публіцистика, шістдесятництво.

«А чого ж тоді наші поети не пишуть вірші про колгоспну осінь? Ну хоча б про 
наше село Глибочок? А то один вдарився в любов. Другий – читаєш, і дивуєшся: десь 
учора щось подібне читав. Та це ж передова газети! Тільки то проза, а це вірш. Ідей-
ний вірш, нічого не скажеш, а в душі теплоти нема» [15], – це частина діалогу двох 
героїв симоненківського нарису. Один із них бухгалтер. Йому й належать ці слова.

Дійсно, на жаль, декларативної (не плутати із публіцистичною, віршованою пу-
бліцистикою) поезії, подібної до порожньо-пафосних газетних статей завжди було 
і є багато в українському культурно-інформаційному просторі. Хоча трапляються і 
по-справжньому поетичні передовиці, новели, нариси, які з впевненістю можна наз-
вати поезією в прозі, а публіцистику – поетичною. Це повною мірою стосується і 
прозово-публіцистичного творчого доробку Василя Андрійовича Симоненка.

Щодо критеріїв цієї поетичності. «Поезія: мистецтво слова у власному смислі 
(тобто вже відокремлено від фольклору) виникає спочатку як поезія у віршованій 
формі» [2, 463] – читаємо в енциклопедії. Причина виникнення поетичної форми 
розкрита Гегелем: «Свідком зародження поезії є двовірш, переданий нам Геродотом 
з оголошенням про смерть в бою греків біля Фермопіл. Інтерес був у тому, щоби 
створити напис, щоби висловитись про відоме діяння перед сучасниками і потомка-
ми тільки заради самих слів, так вираз стає поетичним, тобто він хоче стати дією» 
[3, 170].

© Павлюк І., 2019
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Поезія, як і мистецтво загалом, не розв’язує реально практичних проблем люд-
ства чи окремої нації. Але вона разом із сучасною їй релігією, наукою концентрує у 
красивій формі основні гуманістичні ідеали, устремління окремої людини, уявлення 
про саму людину, космос. Поезія – вища форма мови, її ритмізоване самовираження, 
адже в ідеалі кожен вірш прагне стати піснею, навіть народною піснею...

Постараємось на прикладах розглянути, як це вдавалося В. А. Симоненкові, 
який, як говорить одна з дослідниць його творчості, «зіграв в українській літерату-
рі роль незвичайну, – хоча ні «пророком», ні «предтечею», тобто одинокою з’явою 
на літературному обрії, не був» [9, 75]. Ось слова із його щоденника: «Немає нічо-
го страшнішого за необмежену владу в руках обмеженої людини. Голова колгоспу 
Єременкового села кричав на зборах від безсилля і люті: «Я вам зроблю новий 33-й 
рік!». Якби в наших вождів було більше глузду, ніж є, подібні крикуни милувалися 
б небом крізь грати (16.Х.62)» [18, 72]. Уже із оцих щоденникових записів зрозуміло, 
що хвилювало поета прозаїка, поета – Симоненка, який був внутрішній етичний 
лейтмотив його публіцистичної творчості у різних формах: бити «зализаних і при-
ручених», захищати, оспівувати таких, як дід Опанас Кроква (оповідання «Весіл-
ля Опанаса Крокви») [12, 298-300], дівчина Ольга та юнак Андрій (новела «Вино з 
троянд») [12, 286-290], хлопці-нафтовики (з репортажу «Хлопці люблять тільники») 
[16], інтелігенти фізичної праці» – один з колективів шахтарів (нарис «Розправляють 
крила орлята») [10] та подібних позитивних, багатий душею і розумом людей, вихід-
ців із народу. 

До речі, варто сказати, що Василь Симоненко був принциповий та безкомпро-
місний у виборі об’єктів своєї критики. Ними ставали не лише явні бюрократи, спе-
кулянти, зрадники батьківщини, але й «братці» по перу: письменники, журналісти. 
Варто згадати лише реакцію Василя Симоненка на «Автобіографію» Євгена Євту-
шенка, опубліковану ним у французькому журналі «Експрес»: «Хтозна чого більше 
тут – політичної безвідповідальності чи обивательської манірності. Мене особисто 
найдужче вразила фраза, яку Євтушенко наводив у своїй промові на своє ж таки 
виправдання: «І якщо можна дякувати війні, я дякую їй за те, що вона відкрила для 
мене значення великого слова Батьківщина і дала можливість збагнути, що я – ро-
сіянин». Дякувати війні – це або параліч душі або манірність, що межує з ідіотиз-
мом»[19].

Нині складно судити про об’єктивність поетової оцінки тексту іншого, росій-
ського, поета без контексту. Зрозуміло лише одне – для Василя Симоненка немає 
авторитетів, якщо справа торкається сокровенного. Якщо думка навіть визнаного 
авторитета не збігається із його думкою, він не мовчатиме. В цьому, погодьтесь, теж 
своя поезія дії, якщо розуміти її глибше: як бунт, як виклик, а не лише як заримовані 
рядки.

Отже, частково ми вже сказали про симоненківську публіцистику. Відчули, як 
його слово хоче «стати ідеєю», а отже, й поезією, якщо вірити Гегелю [3, 170].

Розглянемо ще кілька моментів з публіцистичних текстів письменника. Зверне-
мо увагу на необхідний атрибут художності – образ, не розбиваючи слова на склади 
і не визначаючи поетичний розмір (ямб). Ритм прози, якщо він є, не підлягає меха-
нічній обробці, як загалом гармонія в гуманітарній сфері не вимірюється алгеброю.

а) «Дні йдуть і йдуть один за одним, як брикет стрічного конвеєра» [10]. Пое-
тичне порівняння.
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б) «Є люди – справжні інтелігенти фізичної праці» [10]. Оксюморон.
в) «…назад тільки раки лазять» [10]. Використання фольклорних елементів.
Навіть саме зізнання автора: «Хай друзі-брикети пробачать, що слова його зви-

чайні, зате ж вони щирі, бо йдуть від усього серця» [10], – свідчить, що нарис пое-
тичний. 

Або:
г) «Кріль так і дивиться, щоб таке з’їсти, аби ноги простягнути» [15]. (Метафо-

ра, гумористичність).
д) «взявся за гуж, не говори, що не дуж» [15]. Використання фольклорних еле-

ментів.
е) «наша доба страшна для плаксунів; для борців вона прекрасна» [11]. Поетич-

не протиставлення.
є) «Рикошетом доводилось чути» [14]. Метафора.
Це кілька поетичних, поетизованих краплин із джерела cимоненківської публі-

цистики, публіцистичності, поетичності текстів інших жанрів, його високопрофе-
сійна майстерність будувати діалоги, передаючи, скажімо, спонтанність людського 
мовлення, трансляцію емоцій, у чому теж є поезія, адже є талановита простота і 
жвавість, безпосередність вислову вираження дії, вміння почути і передати оригі-
нальність людської думки – шекспірівські «заповіді» творення художнього тексту. 

Ось іще приклад:
«– До речі, що таке демагог?
Ми перезираємося між собою.
– Довелося мені якось в кабінеті керуючого трестом бути. Дивлюсь, в кут-

ку телевізор стоїть. У нас в гуртожитку приймача немає, а тут, у службовому 
приміщенні телевізор. Натякнув я керуючому: «Може б, подарували б хлопцям?.. А 
він на мене зиркнув, почервонів і каже: «Хлопець ти молодий. А демагог. Дивись у 
мене…» [16].

Тут і ритму практично нема, і метафор – не густо. А поезія – є. Секрет у самій 
природі таланту. А розгадувати цього секрету – не наше завдання, та й загалом це, 
здається, тайна вищого, не людського, рівня.

У наступному діалозі – простота (не спрощеність) і не вимушеність:
– На якому морі служив, браток? – питається хлопця.
З недоречністю, що так не в’яжеться з його могутньою постаттю, він відпо-

відає: 
 – Служив я на сухопутті, за тисячу кілометрів звідси. Гадав: доберуся до Кре-

менчуцького моря – відведу душу. А тут… Хлопець невесело махнув рукою» [16]. 
Незважаючи на вміння будувати діалоги, Симоненко вважає, що «характер лю-

дини інколи більше розкривають речі, які оточують її, ніж короткі зустрічі, розмови 
за кухлем пива…» [10].

Розділяючи цю думку, розділяємо й думку й про те, що енергетично містко 
писати можна лише про сильне, справжнє, адже «в калюжі глибоко не пірнеш, будь 
ти хоч японським шукачем перлів» (9. ХІ. 62) [7, 151].

Підсумовуючи сказане про поетичність публіцистики Василя Симоненка, вар-
то сказати, що вона виражена у роздумах, діалогах, монологах дійових осіб, у їх 
виступах, думках вголос, піснях, народній мудрості, звернена як до побратимів, то-
варишів, так і до ворогів різних рівнів. 
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Навряд чи можна й потрібно зафіксувати чи передбачити всі формозмісти вияву 
поетичності, до яких вдається винахідливий розум і гаряче серце поета, талант пись-
менника-громадянина? У творчості Василя Симоненка є певна доля декларативно-
сті, ідейно-публіцистичного пафосу, загалом притаманних письменникам-шіст-
десятникам, але нема штукарства, формалізму, про що він сам, зокрема, зазначив: 
«Реальною залишилася, як і була, загроза формалістичного недоумства в літературі. 
Бо хіба не формалізм, коли сотні писарчуків за наперед заготовленими схемами об-
смоктують десяток-другий так званих вічних ідей: люби працю, поважай тата і маму, 
не дивись косо на сусідів. Формалізм починається там, де кінчається думка». Ми, ж, 
аналізуючи творчість поета, зокрема її публіцистичний контекст, можемо конста-
тувати: Василь Андрійович Симоненко – поет в публіцистиці та публіцист у поезії, 
короткій (оповідання, новели) прозі, розмежовуючи, звичайно, природу поетичності 
у прозових художніх творах і в розглянутих вище «злободенних» жанрах. 

Варто ще й поговорити про найскладніший корпус творчості поета: його твор-
чість для дітей… «Чимало книжок для малого читача до сих пір заповнюють тради-
ційні кізки, берізки, цапки та вовки сіроманці. Оці штамповані представники тварин-
ного і рослинного світу починають набивати оскому нашій дітворі, – пише Василь 
Латанський. Казки Василя Симоненка не залежувались на прилавках – малеча має 
добрий смак. знову ж напрошується висновок: чи не має Симоненко-казкар якогось 
творчого секрету у підході до маленьких людей. Знову ж магічно проста відповідь: 
боротьбу одвічних абстрактних понять – добра і зла – автор розвиває просто і дохід-
ливо. Ось як, наприклад, добрий дядько Лоскотон перемагає цареве сімейство:

Він як прийде, залоскоче,
То сміється, хто й не хоче.
Тільки де він появлявся,
Зразу плач там припинявся [17, 4].

Так, це вірш. Але згадали ми її у підрозділі, де річ йтиме про казку не випадко-
во. Адже казка виникла насамперед, як розповідний твір «про вигаданих осіб і події 
переважно з участю фантастичних сил» [4, 110]. І це вже заслуга самого письменни-
ка, що для втілення свого задуму він вибрав саме поетичну форму, зокрема невелику 
поему.

Отже, симоненківський добрий дядько Лоскотон перемагає цареве сімейство: 
перемагає темні сльози, тобто архетипне Добро перемагає таке ж архетипне Зло. 
«Такі казки цікаві для будь-якого віку, якими можуть однаково захопитися як чи-
тачі-батьки, так і читачі-діти, адже їх поетичність пов’язана із народнопісенними, 
фольклорними джерелами. Одне слово, «казки веселі. Цікаві, без позерства і нудь-
ги» [8], – пише про них Василь Латанський.

Щодо поезії новел, оповідань, маленької повісті «Огуда» надрукованої у сорок 
восьмому та сорок дев’ятому номерах журналу «Україна» за 1988 рік під рубрикою 
«Чиста криниця», то без сухого аналізу «танцюватимем» від творчого кредо самого 
їх автора, про яке ми вже говорили: 

Ми ж рятуємо всесвіт од сорому,
Од брехні, боягузтва й ганьби.
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Його розшифрування і в новелі «Дума про діда»: «Що ж, пробачте йому (дідо-
ві – І.П.), графе Толстой і Антоне Чехов, не ображайтесь на нього могутній Франко і 
ніжна Лесю, не гнівайтеся, Олександре Блок, Володимире Маяковський і Олександр 
Довженко. І ще й ще інші. А ті, хто бачив, як сам відривав від рота, оддавав останню 
зернину фронтові... ті, що бачили ще і мовчали або цвірінькали римами про кохання, 
нехай самі підуть до його могили і попросять у нього пробачення...».

Це – органічна поезія у прозі із публіцистичною аурою за ритмом, добрим па-
фосом соціального ангажування. Таємниця таланту, яка схована в таємниці любові, 
а звідси вже – авторський хист однією фразою передати складні почуття і душевні 
поривання героя, передати цілісну картину дійсності у її динамічному розвитку, по-
шуку природної рівноваги. cимоненківського героя – Діда Опанаса Крокву та бабу 
Орисю повісили фашисти. «Здивованими очима дивилися вони на врятованих ними 
людей і показували вслід карателям свої сині прикушені язики. Опанас Кроква зро-
ду не мав дітей, а баба Орися, що поєдналася з ним вірьовкою, ніколи не була його 
дружиною. Кажуть, у юності вони дуже кохалися і хотіли побратись, але батьки не 
дозволили...» [12, 299]. «Це оповідання не про фашистських катів... це легенда про 
велику любов, яка вже на смертельному одрі зачала життя» [1, 140]. Тобто це – справ-
жня поезія, – якщо розуміти поезію ширше, глибше, ніж формально: «словесну ху-
дожню творчість; вірші, ритмічну мову» [4, 213]…

Вище наведено два поетичних уривки з прози Василя Симоненка. І хоча зага-
лом поезія не піддається літературознавчому аналітичному інструментарію (іноді 
скрупульозний аналіз убиває невидимий, тонкоприсутній поетичний флер), все ж 
спробуємо делікатно продемонструвати кілька елементів образності з художньої 
прози письменника за прикладом виявлення образних матриць із публіцистичного 
матеріалу Василя Симоненка.

а) «Кленучи себе за м’яку вдачу, я все-таки розгорнув жовтий рукопис і мляво 
занурився в читання» [13, 8]. Метафоричність.

б) «Тільки тоді, коли тиша стала схожа на мінування динаміту, я люто спи-
тав…» [13, 21]. Поетичне порівняння, епітет.

в) «а йому ж хотілося випити хоч краплю кохання» [12, 289]. Метафора.
г) «хто раннього ранку знайде незаплакану квітку, той буде щасливим...» 

[12, 288-289]. Фраза – Поезія.
д) «У сні в неї з очей росли фіолетові квіти» [12, 318]. Метафора. 
е) «Засумувала під перехресним вогнем дівочих зіниць» [12, 321]. Метафора.
Уже з оцих уривків загалом поетичного текстового полотна, є у Василя Симо-

ненка образи свіжі-оригінальні: б), г), д), е), але є й банальні: а), в). 
Правда, варто сказати, що банальними деякі мовні конструкції здаються тому, 

що вирвані з контексту – сиротливі, як окремі ноти з музики талановито компози-
тора...

Якщо звернути увагу на те, звідки взяті найсильніші образи, тропи письменни-
ка, то неважко переконатися, що насамперед із його новел. Це закономірно, бо новела 
як «невеликий розповідний художній прозовий твір про незвичайну життєву подію» 
[4, 213] уже сама собою передбачає поетичну емоційність, наснаженість. 

У всіх своїх тринадцятьох невеликих новелах і в «маленькій повісті» Василь 
Симоненко зостається поетом, значного громадського звучання, у контексті якого й 
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мова про його динамічну, «динамітну» («в грудях моїх намучених / Вибухає аж сто 
мегатон») публіцистичність. 

У текстах письменника без видимого збитку не можна закреслити жодної бу-
кви, не можна переставити з місця на місце чи замінити іншим жодного слова. Хоча 
варто сказати, на його мову були у свій час досі серйозні напади. Варто згадати лише 
виступ Михайла Кутинського в «Літературній Україні» за 14 грудня 1962 року, який 
писав: «Зміст (...) висловлювань набагато досконаліший за форму, думки цінніші, ви-
шуканіші за мову» [5]. Не будемо полемізувати з автором із приводу окремих момен-
тів; можливо, він і має рацію як стиліст. А щодо поетичності і технічної вправності, 
то час вже довів: у творах В.А.Симоненка є риси, властиві кращим зразкам україн-
ської класичної новелістики і взагалі прози, котра представлена такими іменами як 
Михайло Коцюбинський, Василь Стефаник, Архип Тесленко, Андрій Головко, Юрій 
Яновський...

Він, говорячи словами Івана Франка, дійсно мав природний дар і в прозі «ду-
мати образами замість абстрактних понять, бачити і малювати пластичні і барвні 
картини, в кожнім слові дошукуватись на дні живої душі, крові і нервів людських...» 
[5, 130].

Узагальнюючи свої спостереження над фактологічним матеріалом про ху-
дожньо-публіцистичну та публіцистично-художню творчість Василя Симоненка і 
осмислюючи їх особливості, перш за все варто відзначити наявність таких рис, як 
громадянська мужність, уміння думати і говорити про головне, не обминаючи на-
сущних проблем часу, всього того, чим жили його сучасники і людство загалом.

1. Василь Симоненко сповідував гуманістичну формулу: «найскладніша люди-
на проста»: колгоспний конюх Федір Кравчук, баба Онися, одинока матір, безімен-
ний дід, уманські дівчата...

2. Творчість Василя Симоненка має громадське звучання, тому можна ствер-
джувати, що вона має елементи публіцистичності у широкому значенні цього сло-
ва-терміну.

3. Симоненківську публіцистику (у вузькому значенні терміну) можна умовно 
назвати політичною лірикою, якщо враховувати грецьку семантику кожного із цих 
слів, де політика – суспільні справи, а лірика – підвищена щиросердна емоційність.

4. Новели, оповідання та маленька повість Василя Симоненка письменника теж 
мають елементи публіцистичності. Проте для сьогоднішнього читача цій прозі ніби 
бракує психо-філософського аналітизму, який становить основу сучасної світової 
художньої прози. Все це свідчить лише і про те, що як прозаїк молодий Василь Си-
моненко лише починався.

5. У «витязя молодої української поезії рідкісно врівноважені етичні координа-
ти, які «діагностував» Олесь Гончар і в передмові до «Лебедів материнства» назвав 
поета «чистим,. непідкупним – сумлінням своїх ровесників».

6. Як кожен митець, він у чомусь (форма, зміст, формозміст) – новатор, бо запро-
понував своєю творчістю щось неповторне, властиве лише йому. 

7. Тематика творчості Василя Симоненка – саме життя.
8. Василь Симоненко писав просто й дохідливо, «по-народному». У цьому 

насамперед його схожість із творчістю Шевченка... І простота ця була органічною 
складовою його таланту.

9. «Лебеді материнства» в поета тісно пов’язані з «лебедями України».
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The article analyzes the poetics of journalistic and prose texts of one of the iconic 
writers of the «Sixtiers» – a journalist in the specialty of Vasyl Symonenko in the context 
of contemporary Ukrainian journalism and prose. The article focuses on formal, content and 
formative elements of creation of poetized journalistic and prose texts on the basis of author’s 
and public philosophical, psychological, ideological ideological models, life ethic, prospects of 
their engagement in contemporary cultural and informational domestic space. As a direct mirror 
of life, «newspaper literature», that is, journalism, is in the permanent formation, development, 
form, content, form content. Adequate social life awaits the writer of artistic discoveries and 
at the same time the truth of life as an organic essence of true art. And talented journalism 
is perhaps the simplest form of justification for these ethical and aesthetic expectations. 
Therefore, we will try to analyze how artistic methods of comprehension of historical time and 
methods of written influence on social-political events «full of dynamism» have changed, since 
scientific research objectivism involves conscious ignoring of psycho-philosophical, ideological 
dogmas and all kinds of prejudices. The formulated questions generate, provoke a whole body 
of discussion, polemical, scientific and journalistic thoughts, ideas, comments and facts. So, 
without claiming their final coverage, a monopoly of truth, but for the greatest objectivity, 
authority in the selection of scientific theoretical literature, we adhere to the principle: to 
balance the number of opinions of the researchers of the poet’s creativity on the specialty of 
publicists and poetry researchers, some of whom were friends with themselves the poet or just 
knew him personally. We will try to find between two, sometimes quite opposing views on 
his life-creation and creativity of this Vasyl Symonenko. The formulated questions generate, 
provoke a whole body of discussion, polemical, scientific and journalistic thoughts, ideas, 
comments and facts. So, without claiming their final coverage, a monopoly of truth, but for the 
greatest objectivity, authority in the selection of scientific theoretical literature, we adhere to 
the principle: to balance the number of opinions of the researchers of the poet’s creativity on the 
specialty of publicists and poetry researchers, some of whom were friends with themselves the 
poet or just knew him personally. We will try to find between two, sometimes quite opposing 
views on his life-creation and creativity of this Vasyl Symonenko.

Key words: journalism, prose, poetry, ideology, journalism, verse journalism, «sixtiers».
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У статті проаналізовано публіцистику С. Бандери 50-их років ХХ ст., зокрема йдеться 
про основні засади визвольної концепції. Автор на підставі аналізу статей С. Бандери озна-
ченого періоду стверджує, що в основу його визвольної концепції лягли такі основні ідеї і 
положення: головною і визначальною ідеєю була ідея української державності; основним 
засобом здобуття незалежності С. Бандера вважав національно-визвольну революцію; 
можлива світова війна не була для С. Бандери єдиним і визначальним чинником у боротьбі 
за українську державність; за союзників у боротьбі С. Бандера вважав лише ті політичні 
сили, які погоджувалися з ідеєю української державності; С. Бандера критикував Захід за 
пасивність у протистоянні з Радянським Союзом і небажання підтримувати визвольний 
рух поневолених Москвою народів; він розраховував як на національні рухи, так і на опір і 
незадоволення населення загалом у Радянському Союзі; допускав можливість співпраці з 
націонал˗комуністами; не менш важлива, ніж попередні, ще одна ідея – вирішальною дію-
чою силою революції є людина, яка в ім’я національних і вселюдських ідеалів бореться із 
совєтським імперіалізмом і людиноненависним комунізмом.

Ключові слова: публіцистика С. Бандери, ідея української державності, українська 
визвольна концепція.

Вступ. Над проблемами визвольної боротьби, яка повинна завершитися віднов-
ленням української державності, С. Бандера роздумував відразу після другої сві-
тової війни, коли ще в розпалі була збройна боротьба УПА, коли СРСР окупував 
кілька держав Східної Європи (Польща, Чехословаччина, Угорщина, Румунія, Бол-
гарія, Австрія), коли найбільші далекоглядні західні політики бачили загрозу для 
європейських цінностей з боку СРСР (промова Черчіля у Фултоні у травні 1946 року) 
коли провідні публіцисти українського збройного підпілля сподівалися на збройний 
конфлікт між недавніми союзниками – західними державами і Радянським Союзом, 
а ці сподівання ще більше зміцніли після початку війни в Кореї у червні 1950 року 
(П. Полтава написав велику статтю «Підготовка третьої світової війни та завдання 
українського народу» [12, 221-241].
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Одна з перших публікацій С. Бандери, що стосувалася концепції визвольної 
боротьби, – це стаття «До засад визвольної боротьби» (1946р.). Згодом появилися й 
інші статті: – «Пляновість революційної боротьби в краю» (1948 р.), «Слово до укра-
їнських націоналістів-революціонерів за кордоном» (1948 р.). 

Упродовж 50-х років, останнього періоду свого життя, С. Бандера постійно роз-
думував над проблемою визвольної боротьби. Цей корпус публікацій починається 
статтею «Українська національна революція, а не тільки протирежимний резистанс» 
(1950 р.) і завершується великою працею «Перспективи української національно-ви-
звольної революції» (1959 р.) 

Постановка проблеми. Політичні сили будь-якої держави, яка втратила неза-
лежність, зобов’язані роздумувати над планом відновлення державності, що перед-
бачає розв’язання цілої низки проблем ідеологічного, організаційного, виховного, 
військового характеру. Це стосується і політичних партій української еміграції у 
50-тих роках ХХ ст. Суть проблеми полягає в тому, яким у нових умовах (двопо-
люсний світопорядок, наявність ядерної зброї, що загрожувала знищенням людства, 
агресивна політика СРСР і пасивність Заходу тощо) має бути шлях до визволення, 
на яких засадах має базуватися реальна концепція визвольної боротьби. Ситуація 
ускладнювалася і тим, що українська політична еміграція не була однорідною. За-
значимо, що в 50-тих роках можна виокремити кілька найбільш впливових політич-
них партій – ОУН під керівництвом С. Бандери, ОУН під керівництвом А. Мель-
ника, ОУН за кордоном (Л. Ребет), УРДП (Українська революційно-демократична 
партія (І. Багряний). Для підтвердження цієї думки можна назвати статтю В. Мар-
куся «Місце, функція й призначення ЗЧ ОУН в українському політичному житті на 
еміграції» (ч. 23 «Українського самостійника» за 1956 р.). Проблеми визвольної бо-
ротьби широко обговорювалися на сторінках партійних видань. Це «Гомін України», 
«Шлях Перемоги», «Визвольний шлях» ОУН(б) тобто, Закордонні частини ОУН, 
«Українське слово», «Новий шлях», «Самостійна Україна» ОУН(м), «Український 
самостійник» (спочатку газета, а потім журнал), «Сучасна Україна» (ОУН за кор-
доном), «Українські вісті», «Український Прометей», «Наші позиції» (УРДП). Між 
політичними партіями української еміграції в 50-их роках не було одностайності у 
поглядах на шляхи і засоби визвольної боротьби і відновлення української держав-
ності. Так, Б. Кордюк, один із провідних діячів і публіцистів ОУН(з) зазначав: «війна 
не мусить бути ось-ось і ми не конче мусимо вернутись на Україну. Зрештою, ставка 
на близький конфлікт була все безглуздям, бо хоч збройного конфлікту не можна 
виключати, але з другого боку недоцільно є вести політику тільки під єдиним аспек-
том, що такий конфлікт мусить постати. Це, вправді, не закон, але емпірична регула, 
що великі конфлікти не відбуваються безпосередньо один по одному» [8]. Аналізую-
чи український визвольний рух, А. Камінський, теж публіцист ОУН(з), стверджував, 
що у визвольній боротьбі потрібно поєднувати еволюцію й революцію, що боротьба 
повинна відбуватися в різних площинах і формах – легальних і нелегальних, органі-
зованих і стихійних, національних і соціальних, побутових і культурних, економіч-
них і політичних – «суттєвим однак завжди буде їхнє остаточне цілеспрямування на 
скріплення власного національного потенціалу і визволення від окупанта» [6; 135]. 
У доповіді на ІІІ з’їзді УРДП І. Багряний заявляв: «Ми не ставимо ставки на війну. 
Ми ставимо ставки на революцію в СРСР. Підкреслюємо – СРСР, а не в якійсь його 
одній частині. Війна на якій будують свою політичну стратегію всі українські партії, 
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якою може розв’язатися конфлікт між світом західної демократії й більшовицькою 
імперією, з нашого погляду може бути тільки щаблем до повного розвалу російської 
імперії, однією з передумов. Але до бажаної нам мети – до повного національного й 
соціального розкріпачення низки поневолених націй, а насамперед України, з низки 
причин війна може й не привести» [1; 133].

Як бачимо, проблема шляхів визволення, правильного вибору засобів боротьби 
і союзників у цій боротьбі була предметом обговорення і дискусій в усіх найбільш 
впливових політичних партіях. Не стояли осторонь цієї проблеми і ЗЧ ОУН на чолі 
з С. Бандерою. Власне, ця політична сила дотримувалася найбільш радикальних 
поглядів на проблему. Бібліографія праць про С. Бандеру значна. Уже на початку 
90-тих років, в роки незалежності, у нас перевидали працю П. Мірчука [10], згодом 
вийшла друком книга П. Дужого «Степан Бандера – символ нації» [5]. Тоді ж вийшла 
і книга П. Балея «Фронда Степана Бандери в ОУН 1940 року» [2]. 

Багато значних за обсягом праць появилося напередодні 100-річчя і 110-річчя 
від дня народження С. Бандери. Це і збірка документів радянських органів держав-
ної безпеки про С. Бандеру [15], і біографічний нарис Г. Гордасевич «Степан Бандера: 
людина і міф» [4], праці Я. Сватка «Місія Бандери» [14]. Є. Перепічки («Феномен 
Степана Бандери») [11], М. Посівнича («Степан Бандера – життя присвячене свобо-
ді») [13], В. Кука («Степан Бандера. Роман Шухевич») [9].

Ці два збірники статей, де вже є суперечливі й з необґрунтованими звинува-
ченнями проти С. Бандери – «Степан Бандера: 1909 – 2009» [16], але особливо цим 
відзначаються окремі автори статей (Т. Снайдер, І. П. Хімка, К. Бондаренко, К. Алек-
сандров) у збірнику «Страсті за Бандерою» [7]. Різноманітні джерела про С. Бандеру 
подано в бібліографічному збірнику «Люди боротьби й ідеї» С. Костя [7].

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю в умовах нинішньої ро-
сійсько-української війни критично осмислити як новітній досвід захисту україн-
ської державності, так і досвід відомих українських діячів минулого, зокрема С. Бан-
дери.

Мета статті – з’ясувати основні засади (суть поглядів С. Бандери на визволь-
ну концепцію, на засоби, рушійні сили, на можливих союзників цієї боротьби, на 
перспективи української революції, на умови, в яких може відбутися відновлення 
української державності, визвольної концепції С. Бандери).

Виклад матеріалу. Уже в першій великій праці, що появилася на початку п’ят-
десятих років, у статті «Українська національна революція, а не тільки протире-
жимний резистанс» (1950) С. Бандера обґрунтував низку важливих і принципових 
ідей, що стосувалися визвольної боротьби. Так, він конкретизував саме розуміння 
визвольної боротьби, бо розумів цей процес як українську національну революцію і 
визначив мету цієї революції. Стаття була спрямована проти ворогів України, зокре-
ма проти більшовицької Москви, яка «слушно вбачає в українському націоналістич-
ному, революційному визвольному русі найнепримиреннішого, найнебезпечнішого 
ворога, що безупинно веде боротьбу з нею на всіх фронтах і відтинках… Наша бо-
ротьба з Москвою ведеться скрізь, в Україні, серед інших народів, поневолених біль-
шовизмом, і на закордонних теренах» [3; 133]. (Зазначимо, що С. Бандера полемізу-
вав зі своїми опонентами із середовища української еміграції, зокрема з І. Багряним; 
С. Бандера обґрунтував шкідливість гасла «За демократичний лад в Україні» замість 
гасла «За самостійну національну державу»). На думку С. Бандери, головним при-
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значенням і змістом українського націоналістичного руху є державна суверенність 
і соборність України, а здобути це можна лише власною реальною революційною 
боротьбою. Він зазначав: «Наша визвольна боротьба – це концепція чину, бороть-
би…» [3; 161]. С. Бандера розумів потребу цієї боротьби «на всіх ділянках життя, 
широким фронтом, різними формами, як постійно діючий і всезростаючий процес, 
аж до повної перемоги. Революційне змагання – це національна боротьба в площині 
духовости, культури, боротьба суспільно-політична і мілітарна, за повне знищен-
ня існуючого стану, його змісту й за побудову цілком нового, під кожним оглядом 
кращого стану, який відповідає потребам і бажанням українського народу. Збройна 
боротьба творить суттєву складову частину цілої революції. Всенародне повстання, 
збройний зрив цілого народу й остаточне повалення фізичної підстави та сили воро-
га у відповідний момент має завершити визвольну боротьбу, забезпечити будування 
самостійної держави, ладу, національної і соціальної свободи» [3;140]. Отже, навіть 
у 1950 році С. Бандера не покладався лише на можливий вибух війни між США та 
їхніми союзниками проти СРСР. Він не погоджувався з тими, хто визнавав лише 
збройну боротьбу, нехтуючи іншими видами боротьби. С. Бандера стверджував, що 
загальна політична ситуація, яка склалась після війни, «зробила неможливим що-
раз більше поширення мілітарних дій, розгортання повстанчих операцій. Прийшов 
період всебічного й глибинного революційного процесу, в якому міліарний бік слу-
жить підсиленням суспільно-політичних секторів революції.

Отже, основні ідеї цієї праці С. Бандери можна сформулювати так:
• українська визвольна боротьба – це національна революція, яка повинна допро-

вадити до здобуття Української Самостійної Соборної Держави, а не лише до 
знищення більшовицького режиму, це не протирежимна боротьба, а історична 
боротьба України з Росією;

• збройна боротьба – це важливий складник революції, але революційний процес 
повинен охоплювати й інші ділянки суспільного життя;

• процес збирання, плекання, формування власної сили визвольної революції 
повинен відбуватися на засадах українського революційного націоналізму, ви-
звольна концепція, ідеологія і програма якого повинні чітко відображати праг-
нення українського народу.
Цим не вичерпується ідейно-концептуальний зміст статті. Так С. Бандера ви-

словив думку про орієнтацію на власні сили. Він вказував на те, що західні держави 
у своїй зовнішній політиці мало уваги приділяють долі тих народів, що їх понево-
лив Кремль. Зазначимо, що С. Бандера критикував Захід не лише з цього приводу, і 
цей напрям критики С. Бандера розвине в наступних публікаціях обґрунтування. В 
революційному процесі значення збройна боротьби не означав, що С. Бандера нех-
тував відомими загальнолюдськими цінностями. У цьому можна переконатися на 
підставі його ставлення до демократичних засад. С. Бандера зазначав: «Між ідеями 
і гаслами треба відрізняти такі, що мають універсальне значення, які приймаємо й 
ними оперуємо так само, як іншими силами. Сюди належать гасла демократії і різні 
загальнолюдські ідеї, кличі. Від них відрізняємо такі кличі, які мають найсуттєві-
ший і цілком конкретний зміст наших власних цілей, і через те є нашими, прапорни-
ми» [3; 160]. С. Бандера заперечував те розуміння демократії, яку нав’язувала радян-
ська пропаганда, він писав, що може лише гидитися більшовицькою безсоромністю, 
коли СРСР виступає в позі демократизму, як речник і захисник «найсправжнішої де-
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мократії». Але С. Бандера критикував і Захід, який сприймав більшовицьку брехню 
за правду. Важливо і те, що С. Бандера, як уже зазначалося, критикував ті українські 
політичні сили на еміграції, які намагалися нав’язати визвольній боротьбі гасло «за 
демократію» як головне, як прапорне.

У цій праці С. Бандера сформулював ще одну дуже важливу думку, про яку 
треба сказати окремо, бо її актуальність підтверджується і сьогодні, в умовах ро-
сійсько-української війни. Зацитуємо цю думку: «Протиставна до націоналістичної 
визвольної концепції концепція тільки протирежимного резистансу має ще одну за-
садничу, неправильну й шкідливу підставу. Прихильники самого протирежимного 
резистансу борються лише проти більшовизму і його імперіалізму, а не проти Росії, 
тим більше, сохрани Боже, не проти російського народу. Бо, мовляв большевизм і 
російський імперіалізм нібито відділені від російського народу, який за його імпе-
ріалізм не відповідає, його не хоче, не підтримує, а навпаки, хоче його повалити 
[1; 166]. Натомість С. Бандера стверджував, що генеральна лінія української визволь-
ної політики базується на тому, що боротьба за державну незалежність України – це 
боротьба не просто проти Росії, а це боротьба проти російського більшовизму і про-
ти кожного загарбницького російського імперіалізму, що притаманний російському 
народові і в минулому і тепер. На думку С. Бандери, якщо «завтра на зміну больше-
визмові прийде інша форма російського імперіалізму, то він так само насамперед 
звернеться всіма своїми силами проти самостійности України, на її поневолення» 
[3; 166].

Основні засади визвольної концепції, висловлені у цій праці, залишалися 
практично незмінними і в наступних працях, хоча, залежно від міжнародної ситу-
ації, С. Бандера міг деякі формулювання уточнювати, доповнювати, – це не озна-
чало ревізії принципових, фундаментальних поглядів на проблему здобуття укра-
їнської державності. Так, у статті «Фронт поневолених націй» (1950 р.) С. Бандера 
обґрунтував ідею спільного національного визвольного Фронту всіх поневолених 
російською імперією народів і вважав це досягненням революційної політики укра-
їнського націоналізму. (Ще в листопаді 1943 року з ініціативи ОУН було створено 
Антибільшовицький блок народів, який був покликаний координувати визвольну 
боротьбу народів, які поневолила більшовицька Росія; АБН був, як зазначав С. Бан-
дера, організаційним політичним завершенням ідеї спільної революційно-визволь-
ної боротьби всіх поневолених Москвою націй; ця структура існувала і на еміграції). 
Практичним відображенням цієї ідеї був той факт, що в УПА воювали представ-
ники багатьох інших народів. На думку С. Бандери, українська політична емігра-
ція у своїй національно-визвольній політиці занедбала фронт поневолених націй. 
У цій статті С. Бандера висловив кілька принципових ідей: націоналізм вільної від 
чужоземного панування нації з морально-етичного погляду відповідальний за вся-
ке насильство і поневолення іншої нації, де б воно на земній кулі не відбувалося 
(С. Бандера апелював до західних держав), тим більшою і конкретнішою є політич-
на і моральна відповідальність українського націоналізму як найбільшої сили, що 
протистоїть московському імперіалізмові в боротьбі за долю поневолених народів 
(С. Бандера, очевидно, мав на увазі боротьбу на території окупованої України, на її 
західних землях і боротьбу прибалтійських народів); повною і найвищою перемогою 
українського націоналізму буде стан, коли російська імперія перестане існувати і 
всі поневолені народи здобудуть незалежність; Україна перебуває в центрі фронту 
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поневолених народів; фронт поневолених націй у принципі відкидає політику т. зв. 
«безкровного» визволення, тобто політику, яка не завершується безпосередньою ре-
волюційною визвольною війною поневоленої нації проти окупанта; і ще одна важ-
лива думка – фронт поневолених націй – це взаємопізнання історії, культури, міжна-
ціональних взаємовідносин, соціальних систем, релігії поневолених Москвою націй 
(але пізнавати потрібно з національних джерел, а не крізь «московське густе сито або 
в її кривому дзеркалі»[3;203]); географія дій фронту поневолених націй – від «заліз-
ної завіси» до Тихого Океану, і представник кожної поневоленої нації є й буде вояком 
УПА, як і українець за межами України буде вояком тамтешньої національної УПА, 
воюючи за Україну.

До цієї проблеми С. Бандера повернувся згодом і в статті «Завдання ОУН під 
сучасну пору» (1951), про це йдеться в першій частині статті під назвою «Завдання 
ОУН в Україні».

Агресивна політика СРСР спонукала С. Бандеру звернутися до аналізу про-
блеми визвольної боротьби у зв’язку з можливою третьою світовою війною. Одна із 
перших публікацій на цю тему – стаття «Війна в Кореї і національно-визвольна полі-
тика» (1950). Наступні публікації – «Третя світова війна: визвольна боротьба» (1950), 
«Питання атомової війни і визвольна революція» (1957-1958), а також його остання 
стаття «На півметі» (1959).

У статті «Війна в Кореї і національно-визвольна політика» С. Бандера уточ-
нив концепцію української визвольної боротьби і зазначав, що у політиці західних 
держав, а зокрема і США відсутнє позитивне ставлення до української визвольної 
боротьби та її мети – знищення більшовизму, російського імперіалізму, розподілу 
СРСР і побудови незалежних національних держав. Поки західні держави не йти-
муть на повне знищення російського більшовизму й імперіалізму, на розвал СРСР і 
відродження національних держав, а прагнуть лише до припинення більшовицької 
агресії і експансії, доти нема підстав пов’язувати визвольні змагання з політикою 
західних держав і їхніми конфліктами.

У статті «Третя світова війна і визвольна боротьба» С. Бандера ще докладніше 
обґрунтовував концепцію визвольної боротьби у зв’язку з можливістю вибуху тре-
тьої світової війни. С. Бандера зазначав, що війна в Кореї «надала розвиткові між-
народної ситуації настільки виразні перспективи і темпи, що можливість третьої 
світової війни стає серйозним чинником у всяких політичних членуваннях, навіть 
на недалеку мету» [3, 204]. У зв’язку з цим С. Бандера наполягав на тому, що й укра-
їнські визвольні змагання повинні брати до уваги міжнародну ситуацію, яку й вони, 
зрештою, формують; проте, на його думку, такий підхід правильний лише тоді, коли 
він спирається на влучний аналіз та оцінку ситуації, зокрема на оцінку політичної 
позиції противників СРСР. С. Бандера задавав принципове питання: «чи західні дер-
жави, зокрема США при такій нашій поставі видвигнуть справу державної самостій-
ности України як одну із цілей війни, так, щоб це їх зобов’язувало в подальшому і 
давало якісь гарантії? А дальше питання – чи в їхній політиці нема таких елементів, 
які змагають до чогось іншого, які не дають місця для змагання за суверенність і 
соборність України в рамцях їхнього комплексу?» [3;204]. Позитивної відповіді на 
це питання С. Бандера слушно не давав, і це свідчить про його розважливе обдуму-
вання проблеми. Він мав рацію, бо західних держав цікавило знищення більшовиз-
му, а не імперіалістичної Росії і сформулював цей висновок так: «Ціла дотогочасна 
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й сьогоднішня політика західних держав, зокрема США, не дає підстав і стійких 
аргументів для позитивної в сенсі цієї концепції відповіді на поставлені питання. 
Те все, що у відношенні до української справи має місце в американській політиці, а 
властиво треба сказати, що немає місця, бо вона насправді цілком ігнорує українське 
питання – не дає жодної точки зачепу, опертя для ставлення такої концепції україн-
ського визволення» [3, 206]. 

Політику західних держав щодо СРСР С. Бандера визначив як політику самооб-
ману. Але він доводив ще одну тезу – такою ж оманною була і ставка Заходу «на від-
щеплення імперіалістичних тенденцій російського народу і большевизму» [3, 206]. 
На думку С. Бандери, Захід хоче «звільнитися лише від смертельної загрози больше-
визму, найгіршої форми російського імперіалізму» [3, 216], Вони не хочуть зачіпати 
імперіалістичних настроїв російського народу. Це зумовлювало і ставлення Заходу 
до визвольних рухів поневолення народів – вони мали боротися проти більшовизму, 
але не прагнути до незалежності. Ще один важливий момент, на якому наголосив 
С. Бандера, – таку політику західних держав підтримує і російська еміграція, яка 
ще з часів генерала Власова намагалася підпорядкувати собі визвольні рухи поне-
волених в Росії народів. Як бачимо, у С. Бандери було досить підстав, щоб означити 
політику західних держав як фальшиву і згубну, «сама війна в такій постановці не 
несла б нам визволення. Повалення самого большевизму, а реставрування російської 
імперії в новій формі, в якій Україна далі мала б бути поневолена Росією – це для нас 
не є жодна розв’язка. Така справа для нас не варта найменшої жертви, а не то тих ве-
летенських жертв, які війна буде коштувати наш народ, нашу країну» [3; 220]. Таким 
чином, на думку С. Бандери, третя світова війна так само як і дві попередні не прине-
се Україні визволення й державної незалежності. Саме тому С. Бандера наголосив на 
тому, що єдиний шлях, на якому можна здобути справжнє визволення і державну су-
веренність, – це українська національна революція, боротьба української нації про-
ти більшовицької Росії, «нарід може здобути справжнє і тривке визволення тільки 
власним змаганням, напругою всіх своїх сил у боротьбі на життя і смерть» [3; 222]. 

С. Бандера уточнив форму цієї національної революції – вона має відбутися у 
формі тотальної війни України з Росією, в його розумінні протибільшовицька рево-
люція – це подолання більшовизму боротьбою цілого народу зсередини, а найважли-
віший момент революції – це боротьба у всіх формах і на всіх ділянках організовано-
го суспільного життя» передусім боротьба політично-мілітарна, яка з перманентної 
революційної дії підпільних сил, з організованих ними і спонтанних революційних 
акцій щораз ширших кіл, має перейти у загальне повстанче піднесення цілого на-
роду» [3; 223]. На думку С. Бандери, в СРСР існує основне підґрунтя для протибіль-
шовицької революції – глибоке невдоволення найширших народних мас. Він наго-
лошував на безкомпромісності більшовицького терору, а тому й підкреслював, що 
революційна боротьба проти більшовизму буде вимагати дуже великих жертв, на що 
спроможні ті, що свідомо готові до нього. На таку жертву підуть не лише з ненависти 
до радянського ладу, а й з великої ідеї – С. Бандера мав на увазі державницьку ідею, 
національну ідею свободи. Вказав він і на ту активну революційну силу, що «своїм 
чином дає приклад, вказує шлях, пориває щораз ширші кола в струм своєї боротьби, 
дає їй напрям, організує, проводить» [3; 225]. Існування такої революційної сили він 
вважав вирішальним чинником для виникнення й розвитку революції. 
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С. Бандера розраховував і на протибільшовицький революційний зрив інших 
поневолених народів у більшовицькій Росії. 

С. Бандера намагався передбачити розвиток подій у разі виникнення світової 
війни, його міркування не можна вважати абстрактними, бо вони, справді, опира-
лися на аналіз конкретної міжнародної ситуації. Але війна не вибухала, а тому й 
зрозуміло, чому С. Бандера дійшов такого висновку: «Правильна й єдино реальна 
концепція визволення України – це власна революційна боротьба…» [3; 231], проте 
все ж додає: «теж на випадок недалекої світової війни». І все ж основна теза цієї стат-
ті – тільки шляхом революційної боротьби український народ може взяти владу в 
свої руки і збудувати незалежну державу. 

До питання національної революції С. Бандера повернувся і в статті «За пра-
вильне розуміння визвольно-революційного процесу» (1955), в якій він аналізує ді-
яльність ОУН після Другої світової війни, полемізує з тими, хто покладав надії на 
західні держави. У цій статті С. Бандера знову пропонував розглядати національну 
революцію і революційно-визвольний рух ширше, ніж рух суто воєнний. Проте є 
ще одна важлива стаття, в якій С. Бандера піднімає питання визвольної боротьби у 
зв’язку з світовою війною – «Питання атомової війни і визвольна революція» (1957). 
С. Бандера вважав, що протистояння між західним світом і СРСР, яке триває дванад-
цять років, західні держави могли вирішити на свою користь відразу після розгрому 
Німеччини. Це було б логічно, і це узгоджувалося б із сподіваннями поневолених 
народів. Умови для цього були – воєнна перевага Заходу і національно-визвольний 
рух поневолених народів (С. Бандера повторював міркування і аргументи публіцис-
тів українського збройного підпілля – одначе «політика Заходу пішла проти здоро-
вого глузду, далеко поминаючи інтереси не тільки поневолених народів, але й свої 
власні» [3; 422].

Наступні тези цієї статті – західним державам не вистачає волі й рішучості, щоб 
протистояти експансії СРСР; якщо атомна зброя в руках США не зупинила москов-
ську експансію, то нема підстав сподіватися, що це станеться тепер, коли нею воло-
діють і більшовики; новітня воєнна техніка (С. Бандера мав на увазі атомні і водневі 
бомби) виконує негативну роль: «В образі модерної війни виявляється ввесь трагізм 
сучасної цивілізації, причиною якого є те, що впарі з матеріяльно-технічним посту-
пом не йде відповідне духовно-моральне піднесення людей і народів» [3; 435]. Ця 
думка, до речі, вперше появилась у публіцистиці С.Бандери. Це стосується і наступ-
ної думки: «Вирішальною діючою силою революції є людина, яка в ім’я найвищих 
національних і вселюдських ідеалів веде боротьбу з московсько-совєтським імперія-
лізмом і людиноненависним комунізмом» [3; 435]. Щодо війни – антибільшовицька 
національно-визвольна революція розраховує на інший, протилежний спосіб дії, ніж 
модерна війна; війна сприяє розгортанню революційної боротьби; якщо Захід почне 
війну з СРСР, але не буде мати на меті визволення поневолених народів, то вони не 
будуть сприймати цю війну як визвольну і тоді революційно-визвольні сили повинні 
організувати революційну боротьбу самостійно; новітня зброя диктує інші способи 
ведення війни, і це потрібно врахувати у визвольній боротьбі. Крім цього С. Бандера 
постійно наголошував на пасивності й нерішучості Заходу, на його страхові перед 
війною з СРСР (С. Бандера, може, не здавав собі справи із наслідками ядерної війни), 
на небажанні створити спільний фронт усіх протибільшовицьких сил. 
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Увагу привертає останній абзац статті: «Хоч большовицька система створює 
дуже важкі умови для визвольної революційної діяльности, проте вона викликає се-
ред усіх поневолених народів та у всіх ділянках життя стільки протибольшевицьких 
настроїв, прагнень і ферментів, що вибух загальної визвольної революції мусить не-
ухильно прийти» [3; 449]. Так і сталося, але майже через тридцять років і за інших 
умов, ніж це передбачав С. Бандера. 

Остання велика праця С. Бандери – «Перспективи української національно-ви-
звольної революції» (1958). Як відомо, вона була призначена для внутрішнього ко-
ристування. По суті, це узагальнення і підсумок усієї політичної та публіцистичної 
діяльності С. Бандери у повоєнний період. У першому розділі («Необхідність наці-
онально-визвольної революційної боротьби») С. Бандера зазначав: «Поскільки ви-
звольно-революційна боротьба є необхідною для життя і розвитку української нації, 
то нема чого зупинятися над питанням, чи вона є можливою, тільки відразу треба 
шукати відповідних доріг і способів для її успішного ведення» [3; 477]. У другому 
розділі («Московський імперіялізм і комунізм – дві форми одного ворога») С. Бан-
дера підкреслював, що імперіялізм російського народу – це явище історичного по-
рядку, що міняє свої форми та методи дії, але в своїй суті залишається незмінним, 
а комунізм став однією з форм і головним засобом московського імперіялізму. У 
третьому розділі («Можливості докорінних змін на підбольшовицькому обширі») 
С. Бандера явно перебільшував можливості боротьби проти СРСР на його терито-
рії, але вказав на три основні теоретичні можливості змін на підбільшовицькому 
просторі: 1) усунення більшовизму зовнішніми силами (тобто війною); 2) внутрішня 
еволюція більшовизму, глибинні зміни в більшовицькій системі, в режимі та його 
національній, суспільній, економічній, культурній політиці; 3) це протибільшовиць-
ка революція, насамперед національно-визвольна революція поневолених Москвою 
народів. На його думку, крім цих основних можливостей (а вони відображали певні 
політичні концепції, за якими стояли українські чи чужоземні політичні сили) є ще 
й різні комбінації цих можливостей. У четвертому розділі («Значення війни для на-
ціонального визволення») С. Бандера повторив свої попередні міркування з приводу 
війни як чинника національно-визвольної боротьби, про значення воєнної ситуації 
для визвольної боротьби. С. Бандера зазначав, що війна між СРСР та іншими держа-
вами напевно принесла б українському народові нові великі жертви в людях і велике 
спустошення, але жертви і всебічні втрати, що їх зазнає Україна у більшовицькій 
неволі, значно більші і гірші, ніж були б у результаті війни (цю думку С. Бандера 
висловлював і раніше – у статті «Хоч які великі жертви – боротьба конечна», на-
писаній на Різдво в 1956 р.). С. Бандера вважав виникнення війни між західними 
державами та СРСР бажаним для визвольної справи, але не намагався передбачити 
спустошення і жертви в результаті використання неконвенційної, а ядерної зброї. У 
підсумкових висновках цього розділу С. Бандера окреслив своє бачення проблеми 
«війна і визвольна боротьба»:

• сама війна між західними державами та СРСР не принесла би національного 
визволення поневоленим народам, бо їх не державна самостійність не входить 
у концепцію Заходу;

• така війна створить корисніші умови для національно-визвольної боротьби ніж 
мирна ситуація;
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• з розвитком війни національно-визвольні рухи можуть мати проти себе нові 
фронти;

• у разі війни національно-визвольні рухи повинні використати цей факт і розви-
нути свою власну, зокрема збройну боротьбу;

• генеральна директива для всіх поневолених народів – творити власну револю-
ційну збройну силу і займати активну поставу, виявляти ініціативу і діяти згід-
но з рацією національно-визвольних змагань. 
Основна ідея розділу «Еволюція большевизму і частинні здобутки боротьби» – 

нема жодної підстави покладати надії на еволюційні зміни в більшовицькій системі, 
бо ці зміни не перетворюють більшовизм в неімперіалістичну і прийнятну для на-
родів систему; щось здобути можна лише протибільшовицькою боротьбою. Розділ 
«Протибольшевицька революція – єдиний шлях до визволення» – це повторення 
того, що С. Бандера висловлював уже раніше: 1) війна проти СРСР не може бути го-
ловною ставкою для визвольних змагань; 2) еволюція більшовицької системи теж не 
приведе до визволення; 3) третя можливість – революційна боротьба. У цьому розді-
лі С. Бандера визначив основні функції і роди революції, реальні сили революційної 
визвольної концепції (ідея власних сил). Дуже цікава думка проте, що в радянському 
режимі в народі дрімає величезний революційний потенціал, який потрібно органі-
зувати і використати. Подібну думку висловлював і І. Багряний. 

У розділі «Національно-визвольна революція і російські протикомуністичні 
сили» С. Бандера висловив думку, що протирежимні настрої теж існують серед ро-
сійського народу. Він схарактеризував російські протикомуністичні елементи. (Ра-
ніше С. Бандера висловлював думку про органічну єдність таких структур – росій-
ської нації, російського імперіалізму і російського більшовизму, наприклад, у статті 
«Первородний гріх проросійської концепції», неодноразово наголошував він і на 
імперіалістичних настроях російського народу). С. Бандера вважав, що протикому-
ністичні російські сили треба використати у визвольній боротьбі. 

Цілком зрозумілою є й ідея розділу «Спільний Фронт національно-визвольних 
революцій». С. Бандера наголосив на тому, що всі народи, які борються за націо-
нальне визволення проти Москви, є природними союзниками. Він схарактеризував 
концепцію спільного визвольного фронту, вказав на його політичні вияви (Антибіль-
шовицький блок народів, узгоджені політичні платформи як підстава спільних по-
літичних дій, організація спільних зовнішньополітичних акцій, зв’язки і співпраця 
між окремими національно-визвольними рухами тощо). 

Окремий розділ присвячено аналізові ставлення до націонал-комуністичного 
фронту. Під націонал-комунізмом С. Бандера розумів таку ідеологічно-комуністич-
ну концепцію, яка має на меті побудову або збереження самостійної держави якого 
народу з комуністичним устроєм. Можна припустити, що С. Бандера знав історію 
українського націонал-комунізму 20-х років, вивчав досвід націонал-комунізму в єв-
ропейських країнах. С. Бандера підкреслив, що український націоналізм ставиться 
негативно до націонал-комунізму, що його треба усунути з України. Проте з наці-
онал-комуністами можна співпрацювати тоді, коли нема ще ґрунту для національ-
но-визвольного руху, а націонал-комуністи ведуть боротьбу з Москвою за державну 
самостійність України. В іншому разі з ними треба боротися.

 В останньому розділі («Розвиток і чинники революційного процесу») С. Бан-
дера схарактеризував діючі сили революції (основи і головний зміст революційної 
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визвольної концепції він з’ясував у шостому розділі). С. Бандера зазначав: «Є три 
основні первісні рушії революційного процесу: революційна ідея, революційна ор-
ганізація і революційна акція» [3; 535]. У цьому розділі С. Бандера схарактеризу-
вав цілі революційної боротьби, діючі сили. Він підкреслював: «Програмові засади 
українського націоналізму визначають напрямні, до яких зміряє революційна пере-
будова усіх ділянок життя. Але необхідні переходові етапи і форми цієї перебудови у 
визвольно-воєнному періоді мусять бути максимально достосовані до тих вимог, що 
їх кожночасно диктує визвольна й оборонна стратегія в широкому розумінні – мілі-
тарному, політичному, економічному й ідеологічно-духовному [3; 557]. Такий підхід 
свідчив про конкретність аналітичного мислення С. Бандери. 

Висновки. Узагальнивши сказане, можна так визначити основні ідеї і положен-
ня, що лягли в основу визвольної концепції С. Бандери: головною і визначальною 
у його визвольній концепції була ідея державності; основним засобом на шляху до 
державності С. Бандера вважав національну-визвольну революцію; до світової вій-
ни С. Бандера ставився як до масштабної події, що може посприяти національному 
визволенню, але це не був для нього чинник єдиний і визначальний; за союзників у 
боротьбі С. Бандера вважав лише тих, хто погоджується з ідеєю української держав-
ності.
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The article analyzes S. Bandera’s journalism of the 50-ies of the twentieth century, in 
particular, the basic principles of the liberation concept.

On problems of the liberation struggle, which should be completed by the restoration of 
Ukrainian statehood, S. Bandera began to reflect immediately after the end of the Second World 
War. The basis for such a conclusion is  ̶ his article «To the Basics of the Liberation Struggle» 
(1946), «The Plinyness of the Revolutionary Struggle in the Territory» (1948), «The Word to the 
Ukrainian Nationalist Revolutionaries Abroad» (1948).

Even more attention to S. Bandera attached to this problem in articles written in the 
50 years. These are such works as «Ukrainian National Revolution, not only anti-regime 
resistibility» (1950), «The Front of Assured Nations» (1950), «The War in Korea and the 
National Liberation Policy» (1950), «Third World War: Liberation struggle «(1950),» The task 
of the OUN in modern times» (1951), «The Atomic War and the Liberation Revolution» (1957-
1958), «The Prospects for the Ukrainian National Liberation Revolution» (1959), – this is the 
latest large publication by Bandera.

The article shows that journalists of other Ukrainian political parties also thought about 
the problem of obtaining Ukrainian statehood. Bandera controversy with those who did not 
believe in the success of the liberation struggle, who did not support the idea of Ukrainian 
statehood.

The author argues that underlying the liberation concept of S. Bandera were the following 
basic ideas: the main and decisive was the idea of Ukrainian statehood; the main means of 
obtaining statehood S. Bandera considered the national liberation revolution; a possible World 
War was not the only and determining factor for S. Bandera in gaining statehood; For allies 
S. Bandera considered only those political forces that supported the idea of Ukrainian statehood; 
Bandera criticized the West for its passivity in confronting the Soviet Union and the reluctance 
to support the liberation movement of the Moscow-enslaved peoples; he counted on both the 
national movement and the resistance and dissatisfaction of the population in general and the 
Soviet Union; allowing for cooperation with National Communists; no less important than the 
previous ones, another idea  ̶  the decisive active force of revolution; a person who, in the name 
of national and all-human ideals, fights Soviet imperialism and human-hated communism.

Key words: S. Bandera’s journalism, ideas of Ukrainian statehood, Ukrainian liberation 
concept.
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У статті досліджуються медіадискурси західноукраїнської преси 1920-1930-х років 
крізь призму новітніх підходів – дискурс-аналітичного й гендерного. Доводиться, що медій-
ний простір західноукраїнської преси був ареною боротьби за гегемонію двох ідеологічних 
дискурсів, патріархатного і феміністичного. Зафіксовано значний поступ у феміністичних 
прагненнях українок і, відповідно, те, що патріархатна ідеологія позбулася монопольного 
статусу у провідних західноукраїнських часописах міжвоєнного двадцятиріччя.

Ключові слова: дискурс, ідеологічний дискурс, дискурс-аналіз, ідентичність, 
гендер.

У сучасному українському журналістикознавстві відбуваються інтенсивні по-
шуки новітньої, адекватної викликам часу, методології, яка б враховувала взаємо-
дію медіа та суспільства. Преса як соціальний інститут значною мірою впливає на 
сприйняття світу, визначає культурно-ціннісні орієнтири і світогляд людини. Е. Ла-
кло і Ш. Муфф наголошували, що дискурс формує соціальний світ за допомогою зна-
чень [1, c. 26]. Н. Феркло взагалі визначав дискурс як «форму соціальної практики, 
яка і конституює соціальний світ, і конституюється в інших соціальних практиках» 
[1, с. 110]. 

Дослідження історії преси передбачає врахування багатьох факторів: історич-
них, політичних, економічних реалій доби, соціокультурного контексту тощо. Тому 
зрозумілою стає зацікавленість науковців міждисциплінарними підходами, зокрема 
дискурс-аналізом, який вважається найбільш адекватним для дослідження медіа-
дискурсів, оскільки дозволяє відповісти на наступні запитання: «яка саме форма ре-
презентації соціального світу домінує; які форми взаємодії формує медіа-текст між 
людьми і світом, а також між можновладцями та рештою; як одне й те саме значення 
може змінюватися залежно від того, в якому медіа-тексті воно використовується» 
[2, с. 13]. 

Дискурс-аналітики медіатекстів, зокрема Т. ван Дейк, Е. Лакло, Ш. Муфф, 
Н. Феркло, Д. Матісон, М. Тетерюк наголошували на необхідності вивчення іден-
тичностей як способів означення певної групи, а також дослідження їхньої представ-
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леності у боротьбі за «гегемонію» в ідеологічних дискурсах [1, c. 73]. Дослідники 
аналізували боротьбу ідеологій у суспільстві у контексті встановлення дискурсив-
ної влади (М. Фуко) як влади загальновизнаних знань, правил, уявлень, установле-
них норм, із якими всі погоджуються і яких дотримуються [3, c. 32]. Ця влада-знання 
поширюється у тому числі і через пресу: «Медії мають повноваження створювати і 
поширювати дискурси – механізми облаштування невидимих влад [3, с. 33]. Виявити 
дискурсивні влади можливо через аналіз боротьби дискурсів, кожний з яких пред-
ставляє певний ідеологічний погляд на світ: «ключове поняття цієї теорії – боротьба 
дискурсів. Різні дискурси – кожний з яких презентує певний спосіб спілкування і 
розуміння соціального світу – знаходяться у постійній боротьбі за зверхність. Вони 
намагаються зафіксувати своє значення у мові. Тоді вищість можна розуміти як до-
мінування однієї точки зору» [1, c.26]. 

Подібне загострення конфлікту ідеологічних дискурсів відбувалося у першій 
третині ХХ століття у Західній Україні. Трагічні події першої світової війни, глобаль-
ні політичні трансформації у Європі, боротьба за незалежність України 1917-1921 
років, утворення ЗУНР і проголошення соборності України, поразка українських на-
ціонально-визвольних змагань та анексія західноукраїнських земель Польщею, Ру-
мунією і Чехословаччиною – цей суспільно-політичний досвід вплинув на світогляд 
і громадянську свідомість західноукраїнської спільноти у міжвоєнне двадцятиріччя. 
Крім того, у Галичині і Буковині потужними були патріархальні традиції часів Ав-
стро-Угорської імперії, але водночас відчувалися імпульси європейського жіночого 
руху. Достатньо згадати, що у Галичині і Волині діяв Союз українок, одна з найчи-
сельніших жіночих організацій не тільки в Україні, але і в Європі (за різними оцін-
ками нараховував від 45000 до 100000 учасниць). У Буковині діяла не така масова, 
проте популярна «Жіноча громада», а у Закарпатті – «Жіночий Союз» і розгалужена 
система філій жіночих гуртків при культурно-освітньому товаристві «Просвіта». 
Тому, на нашу думку, дискурс-аналітичний підхід варто поєднати зі здобутками фе-
міністичного критицизму, який сфокусований на «дискурсних репрезентаціях ген-
деру, стратегіях формування рольових ідентифікацій» [4, с. 17]. 

Мета нашої статті – дослідити соціальний феномен пробудження емансипацій-
них прагнень українок та висвітлення його у західноукраїнській пресі 1920-1930-х 
років за допомогою дискурс-аналітичного та гендерного підходів. Об’єктом аналізу є 
популярні громадсько-політичні та універсальні (класифікація Л. Сніцарук [5, c.22]) 
українськомовні часописи («Діло», «Час», «Новий Час», «Свобода»), які видавалися 
легально на західноукраїнських землях у міжвоєнний період. 

Для дискурс-аналітика важливо, що «фактично було сказано чи написано, до-
сліджуючи патерни висловлювань та визначаючи соціальні наслідки певних репре-
зентацій реальності» [1, c. 49]. Відзначимо, що дискурс-аналіз не є нейтральною нау-
ковою методологією, за його допомогою дослідники намагаються змінити соціальне 
середовище. «Під прапорами свободи» критичний дискурс-аналіз приймає сторону 
дискримінованих соціальних груп» [1, с.114], а такими є українські жінки як субор-
динована група у міжвоєнний період за національною і гендерною ознакою. Дискурс 
формується «завдяки частковій фіксації значень навколо деяких вузлових точок» 
[1, c.57]. Таким чином, «жінка» як «вузлова точка» є об’єктом боротьби за значення 
між конкурентними ідеологічними дискурсами. Залежно від того, яким значенням 
журналіст наповнює її, актуалізується певний дискурс. 
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«Час», щоденна українська газета Буковини, позиціонувала себе як незалежна 
і підтримувала державницький вектор українства. В умовах румунської окупації та 
постійного тиску і переслідувань румунської влади, щоденник «Час» швидко став 
найпопулярнішим серед українців буковинського краю і поза ним. З-поміж інших 
буковинських газет, «Час» виділявся тим, що мав рубрики «Жіночі Вісти» і «Жіно-
че Діло», в яких повідомляли про діяльність жіночих організацій, розповідали про 
видатних українок. 

Буковинські журналісти розмірковували про суспільні трансформації, пов’язані 
з інститутом сім’ї, зокрема про це йшлося у статті «Родина» [6, с.2]. Консервативну 
буковинську громаду лякали всі суспільні новації у сфері родини: укладання шлюбу 
без втручання церкви, концепція шлюбу як союзу рівноправних партнерів, можли-
вість розлучення. Автор процитував поширені стереотипи («Родина, підстава нації, 
хитається… Змінилися часи, почуємо «Це вже послідня тисяча», та тим подібне» 
[6, с. 2]). Він намагався вплинути на громадську думку і стверджував, що відмиран-
ня старого патріархального устрою і народження нової сім’ї – на краще: «Зрівнялися 
сьогодні люди, муж та жена – це рівні товариші, чи приятелі, чи як там вже хочете, 
котрі зв’язуються на те, щоб вести спільне життя вже за певних природних, соціаль-
них та инших причин» [6, с. 2].

Журналісти цієї газети постійно інформували про культурно-просвітницьку ді-
яльність буковинської жіночої організації «Жіноча громада», яка працювала у Чер-
нівцях з 1906 року. Поступово формувався образ нової буковинської жінки, яка вже 
була помітною у громадському і культурному житті регіону. 

Закарпатські журналісти також намагалися залучити жіноцтво до активної 
громадської роботи. Так, у статті-відозві «Нас жде нарід» [7, с. 2] Ю.Грім закликав 
патріотів краю, розвивати мережу «Просвіти», а також «Січі», «Пласту», «Лугу», 
які виховували молодь у національному дусі. Автор намагався залучити і жіноцтво 
до активної участі у громадському і культурному житті: «Закладайте жіночі гурт-
ки при «Січі», закладайте філії «Жіночого союза»!» [7, с. 2]. Таким чином, автор 
конструював національну модель соціально паритетних стосунків жінки і чоловіка 
зі спільною відповідальністю за українське відродження Закарпаття. Проте дово-
диться визнати, що у порівнянні з галицькою і буковинською пресою, закарпатська 
міжвоєнного періоду жінкам присвячувала обмаль матеріалів. 

Львівський щоденник «Діло» був одним із найпопулярніших серед українців 
міжвоєнного покоління. Ю.Шаповал, дослідник історії часопису «Діло», наголошу-
вав на тому, що газета закликала до формування патріотичної ідеології, яка б об’єд-
нала українців задля спільної боротьби на політичному фронті [8, c.236]. Один із 
небагатьох, часопис «Діло» висвітлював проблему емансипації жіноцтва, мав тема-
тичну сторінку «Жіночий Вістник». Дописувачками цієї сторінки були активні учас-
ниці жіночого руху, переважно діячки Союзу українок, які вважали своїм обов’язком 
піднесення національної і громадянської свідомості жіноцтва. За умови відсутності 
власного пресового органу аж до 1935 року, «Діло» стало тією дружньою медійною 
платформою, яка дозволяла Союзу українок формувати власний публічний дискурс. 
Тексти учасниць цієї організації були жанрово різноманітними: публіцистичні стат-
ті, замітки, відозви, огляди, нариси, рецензії, тощо. Редагувала цю сторінку акти-
вістка та багаторічна лідерка Союзу українок, Мілена Рудницька, про що свідчить 
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редакційне повідомлення: «Всі матеріали, призначені до «Жіночого Вістника» про-
симо надсилати на адресу: Мілена Рудницька-Лисяк, Львів, Тарновського, 7» [9, с. 7]. 

Одним зі своїх завдань дописувачки вважали заохочення українок до праці 
поза межами родини, задля цього читачок постійно інформували про досягнення 
жіноцтва у професійній сфері в інших країнах. У рубриці «З міжнародного жіночо-
го руху» [9, с. 6] було вміщено повідомлення про те, що у Британії прийнято закон 
«про службу жіноцтва в характері полісменів (поліцаїв). 20 перших жінок полісмен 
має стати зав’язком майбутньої жіночої поліції» [9, с. 6]. Проте гендерні стереоти-
пи спрацьовували і у такому прогресивному законі. Жінка, на думку законодавців, 
не могла виконувати роботу чоловіка-поліціянта, її треба було наділити окремими 
«жіночими» обов’язками: «арештування жінок, переслухування свідків із жінок і 
дітей, стеження за вуличними дівчатами» [9, с. 6].] Звичайно, сама по собі публікація 
руйнувала поширений гендерний стереотип. Для адекватного дискурс-аналізу «до-
слідник має визначити те, які твердження сприймаються як істинні чи «природні», а 
які ні» [1, с. 49]. Авторка хотіла виховати у галицької публіки переконання про необ-
хідність докорінного перегляду традиційного гендерного розподілу на ринку праці, 
і наголосила на тому, що соціальний статус жінки кардинально змінився у Європі. 

Про досягнення жіноцтва у світі, зокрема у професійній сфері, повідомляла та-
кож буковинська газета «Час». Наприклад, у рубриці «Новини» у замітці «Жінки 
кращими купцями» інформувалося про перших жінок, які рекламували автівки на 
міжнародній виставці у Лондоні. Автор відзначив високі професійні якості автоди-
лерок, їхнє знання психології потенційних покупців: «жінки у ролі купців вміли 
краще похвалити товар, підійти під смак своєї клієнтелі, ніж мущини» [10, с. 4]. 

Очевидно, що тогочасних чоловіків лякали такі стрімкі суспільні трансформа-
ції, тому у багатьох публікаціях цей страх і внутрішній спротив виявлялися пере-
дусім в авторській інтенціональності: нотках роздратування, незадоволення, іронії. 
Галицькі і буковинські жінки 1930-х років сміливо експериментували із зовнішні-
стю і намагалися відповідати модним стандартам епохи. Натомість чоловіки неод-
нозначно сприймали зміни у жіночій моді та уявленнях про красу, свідченням чого 
є стаття анонімного автора «Жінка, волосся і вчені», уміщена у буковинському часо-
писі «Час» [11, c.2]. Журналіст висловив занепокоєння тією модною тенденцією, що 
жінки відрізають коси і роблять короткі зачіски. Він звернувся до псевдонаукових 
доказів вчених: «тепер знайшовся ще більший ворог короткого волосся, Бруно Ети-
кінг, професор антропольогії на університеті Колюмбія в Ню-Йорку, котрий заявляє, 
що жінки одного дня не зчуються, як побачать на грудях, руках і ногах густий волос, 
як у мавпи. І коли будуть кроїти волосся регулярно, то будуть присилувані голити-
ся денно» [11, с. 2]. Дискурс-аналітики стверджують, що, окрім вивчення семанти-
ки тексту, його структури, стилістичних форм, важливими є імпліцитні, приховані 
смисли, які також виявляють ідеологічний вплив на читачів [12]. Тому виникає пи-
тання про те, чому автор приділяє стільки уваги жіночій зачісці. Довге волосся є 
поширеним гендерним маркером жіночності. Дискурсивна влада здійснює гендерне 
дисциплінування тіл через низку норм, приписів і заборон. Одна з дисциплінарних 
практик – плекання відмінностей у зовнішності чоловіків і жінок, зокрема через за-
чіску. Відхід від цієї традиції автор сприймає як ознаку деградації сучасного су-
спільства і наводить аргументи тих, хто підтримує традиційний образ жінки: «одні 
через консервативний дух, бо «бабці і мами носили довгий волос», другі кажуть, що 
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короткий волос робить жінку брутальною. Инші – що робить жінку менш інтелі-
гентною – короткий волос, короткий розум» [11, с.2]. 

Журналіст апелював також і до фольклорної традиції, втіленої у народних при-
слів’ях і приказках. Приказка, якою він завершив цю думку, дуже показова: «з баба-
ми і чорт ради собі не може дати», за нею приховано страх ще більшої соціалізації 
жінки [11, с. 2]. Прикметною є тональність, в якій написано статтю: жартівливій, 
подекуди іронічній. Грайливо-повчальний тон є виявом зверхнього і зневажливого 
ставлення до жінки, її «інфантилізації», яка призводить до знецінення досягнень 
жіноцтва [3, с.114]. Таким чином автор намагався відновити патріархатні норми як 
законні та єдино можливі у медійному дискурсі. 

До текстів, сповнених гендерних упереджень і стереотипів, контрастували ма-
теріали активних діячок Союзу українок (М. Рудницька, К. Малицька, М. Струтин-
ська та ін.), які публікувалися у часописі «Діло», а звідти їх передруковував і буко-
винський «Час». Своєрідним маніфестом українського фемінізму стала аналітична 
розвідка М. Рудницької «Новий тип жінки» [13, с.12] про розуміння фемінності і 
маскулінності у тогочасному українському суспільстві. Вона стверджувала, що зав-
дяки розвитку жіночого руху, «цього наймогутнійшого визвольного руху в історії 
людства», відбувається формування модерної жінки [13, с. 12]. На думку авторки, 
саме жіночий рух вивів жінку поза межі родинного світу і зробив рівноправною 
учасницею політичного та економічного життя. Ця нова роль призвела як до суспіль-
них змін, так змінила і психологію самої жінки. Авторка перераховує риси нової мо-
дерної жінки: самостійність, активність, раціональність, «проблєматизм» (внутріш-
ня конфліктність), право на власний вибір, відповідальність за своє життя. Аналіз 
авторки ґрунтується на «порівнянні »давньої» (традиційної, патріархальної) жінки 
і модерної. Давня жінка була сентиментальною і пасивною, бо «творення держави, 
законів, науки, релігії, моральних норм – залишала мужчині» [13, с. 12], причиною 
цьому була громадська думка, яка засуджувала активність жінки як «гріх супроти 
ідеалу жіночости» [13, с.12]. Натомість модерна – раціоналістка та волюнтаристка – 
не залежить від чоловіка і вміє сама заробляти. На думку авторки, матеріальна не-
залежність породжує повагу до себе і змінює усвідомлення своєї ролі у сім’ї: «коли 
сама є щасливою, зможе виповнити свої обов’язки дочки, жінки, матері» [13, с. 12 ]. 

М. Рудницька проаналізувала сучасне становище жіноцтва у світі і Україні і 
визначила основні проблеми (актуальні й у наш час), з якими жінки стикаються: 
«як розв’язати конфлікт між змаганням до повного індивідуального життя людини і 
материнством й як погодити обов’язки матері і хазяйки, з одного боку, з обов’язками 
позадомашнього звання, зі своїми особистими аспіраціями до знаття?.. Як творити 
нові вартости в царині матеріяльної чи духової культури, не зрікаючись рівночасно 
й особистого щастя? Як бути заєдно людиною і жінкою?» [13, с.12]. М. Рудницька не 
обмежилася лише глибоким аналізом того, як поступово у суспільстві еволюціону-
вало уявлення про жіночність. Вона визначила і характерні риси нового маскулін-
ного типу. Новий чоловік – інтелектуальний і водночас чутливий, не потребує вже 
традиційної наївної жінки – напівдитини зі «здивованими очима і з малими безпо-
мочними руками» [13, c.12]. Він хоче бачити поруч товаришку, яка б була діяльною 
у громадському житті. 

Блискучим зразком феміністичної критики є рецензія іншої активістки Союзу 
українок, Марії Струтинської, на книгу французького письменника Поля Марґерітта 
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«Adame Eve et Bridoison», яку було уміщено на тематичній сторінці «Жіночий Віст-
ник» щоденника «Діло» [14, с.6]. Рецензентка визначила жанр книги як «суспільна 
студія на жіноче питання» [14, с.6]. Її зацікавило те, що феміністичну книжку на-
писав чоловік, до того ж – націоналіст, «що признає лише один імператив: добро 
Батьківщини» [14, с.6]. Такий ідеологічний симбіоз – поєднання фемінізму і наці-
оналізму – неодноразово ставав приводом для дискусій серед діячок Союзу украї-
нок. Авторці імпонувало, що французький дослідник змагається за рівноправність 
жінки. У книзі відзначалися кардинальні зміни суспільного статусу жіноцтва після 
Першої світової війни внаслідок їхнього масового виходу на ринок праці. Жінки ви-
бороли право професійної реалізації, працюючи замість чоловіків під час війни. 

Рецензентка не замовчувала й іншу порушену автором проблему, а саме – сек-
суальний досвід жінки під час війни. Українські жінки, наприклад, про свій «ін-
тимний травматичний досвід» під час війни могли розповідати лише в особистих 
щоденниках, спогадах і приватному листуванні [15, c.99]. Рецензентка сміливо ви-
водить з приватного дискурсу Галичини табуйовану тему і вказує на її складові: 
«випадкові любови, непредвиджувані материнства, безпощадне опущення» [14, c.6]. 
Вона погодилася з автором, що «всі ці найріжнорідніші обставини, які витворювала 
війна, приспішили сексуальну еволюцію жінки» [14, c.6]. М. Струтинська підтрима-
ла автора в тому, що стосувалося сексуальної свободи («права на любов») незаміжніх 
жінок, кількість яких значно зросла після війни. Це була одна з перших публічних 
артикуляцій жіночого трагічного досвіду війни та його наслідків, актуальний для 
України так само, як і для Франції. 

Рецензентка позитивно оцінила те, що французький письменник звернув увагу 
на інтимний аспект життя заміжніх жінок, адже він не побоявся висвітлити в іншому 
ключі сакральну, освячену церквою, тему материнства. Автор делікатно висловився 
про репродуктивні права жінок: необхідність контролю народжуваності і запобіган-
ня небажаної вагітності. М.Струтинська доводила, що зміни статусу жінки у родині 
допоможуть змінитися всьому суспільству, адже «жити, значить змінятися» [9, с. 6]. 
Артикулюючи подібні теми, вона дискутувала з порядком патріархатного дискурсу, 
і деконструювала його «ідеологічні ефекти» [1, c.112 ]. 

Активна учасниця Союзу українок акцентувала увагу читачів на тих епізодах 
книги французького письменника, які були суголосні проблемам українського жі-
ноцтва і могли були корисними для розвитку жіночого руху в Україні. Провідна дум-
ка книги імпонувала українським феміністкам: «нова, освічена, повноправна жін-
ка – основою нової держави» [14, c.7]. Активістки Союзу українок, зокрема і Марія 
Струтинська, пов’язували свої емансипаційні прагнення з національними, і вірили, 
що незалежна Батьківщина автоматично наділить жінку усіма правами. 

Таким чином, дискурс-аналіз преси виявив ідеологічну конкуренцію і проти-
борство феміністичного і патріархатного дискурсів, які точилися на шпальтах по-
пулярних західноукраїнських часописів міжвоєнного періоду. І хоча «жіноча тема» 
залишалася периферійною, зафіксовано значний поступ у феміністичних прагнен-
нях українок і, відповідно, те, що патріархатна ідеологія позбулася монопольного 
статусу у національно-демократичній пресі. 

Ослаблення і руйнація патріархального канону відбувалася за рахунок публі-
кацій, які були присвячені новій соціальній ролі жінки. Журналісти-чоловіки, попри 
значний інтерес до теми емансипації жінки, не могли позбутися власних патріар-
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хальних стереотипів та упереджень, що виявлялося у формі окремих гендерно мар-
кованих коментарів чи емоційних оцінок, їхні публікації відзначалися авторською 
інтенціональністю, суб’єктивним фокусуванням інформації. Крім того, до медійних 
наративних засобів, за допомогою яких моделювалися жіночі образи в популярних 
західноукраїнських часописах міжвоєнного двадцятиліття, належать: звернення до 
історії, зокрема життєпису видатних українок; фреймування; стереотипізація; за-
стереження, докори, погрози на адресу порушниць гендерної норми; апеляція до 
авторитетних думок або ж громадської думки, які підтримували гендерний режим. 
Натомість жінки намагалися стати «видимими» для читацької публіки, заявляючи 
про себе як про авторок гендерно чутливих публікацій і формуючи таким чином 
дискурс, опозиційний до патріархатного. Якщо ж оцінювати цілісно, то публікації 
популярних західноукраїнських часописів («Діло», «Час», «Новий Час», «Свобо-
да») – свідчення неминучих, хоча й повільних змін громадської думки західноукра-
їнського суспільства щодо соціальної ролі жінок і чоловіків. 

Подальше дослідження медіатекстів за допомогою дискурс-аналізу, зокрема в 
аспекті взаємодії медіа та суспільства, медіа та культури, вважаємо плідним та пер-
спективним напрямком журналістикознавства.
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The paper deals with the actual problem of Ukrainian journalism – the search for a new 
methodology that is adequate to the challenges of the time, taking into account the interaction 
between media and society. The issue of the correlation of national and gender identities was 
relevant in the Western Ukrainian society of the interwar period.

The problem of the interaction of gender and national identities should be analyzed as 
a question of colonialism, nation and gender in the context of the Ukrainian history of the 
1920s-1930s. In addition, the national discourse with its ideology of devoted service to the 
people and state-building intentions was a decisive factor for the interwar generation in the 
conditions of the occupation of Ukraine. 

The most adequate scientific method of studying this problem is the discourse analysis. 
Discourse analysis studies identity as a means of defining a particular group, as well as the 
representation of this group in the struggle for hegemony in ideological discourses. Therefore, 
study the Western Ukrainian press of the 1920s-1930s (for example, the popular Galician, 
Bukovinian and Transcarpathian periodicals) through the prism of modern approaches –
discourse analysis and gender analysis – is proposed in the paper. The discourse representations 
of femininity are explored in the ideological context of the national-democratic press. It turns 
out that the media space of the Western Ukrainian press was the scene of the struggle for 
the hegemony of two ideological discourses, patriarchal and feminist. Feminist discourse is 
represented by publications by the members of the Union of Ukrainian Women on the pages 
of popular periodicals. In these publications, the «taboo» issues of feminine identity were 
articulated, which was perceived as a threat to traditions and violations of public order, since 
authors thus redefined the social world. Significant progress has been made in the feminist 
aspirations of Ukrainian women and, accordingly, the fact that patriarchal ideology lost its 
monopoly status in the national-democratic press.

Key words: discourse, ideological discourse, discourse analysis, identity, gender.
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У запропонованій статті виокремлено головні ідейно-концептуальні засади політема-
тичної публіцистики відомого мовознавця Юрія Шевельова на шпальтах «Свободи». Про-
аналізовано мовознавчий, подорожній, культурологічний та прогностичний аспекти висту-
пів Юрія Шереха в найдавнішій україномовній американській газеті.

Ключові слова: Юрій Шевельов, газета «Свобода», публіцистика, мовознавчий 
аспект, подорожній аспект, прогностичний аспект, культура, національна ідея.

Публіцистика Юрія Шевельова на шпальтах україномовної американської га-
зети «Свобода» − політематична і тривала у часі. Адже охоплює період з 1947 р. по 
1993 р. багатогранність її випливає із низки порушених проблем у задекларованому 
виданні. З-поміж них варто виокремити виступи на мовознавчу, культурологічну те-
матику, а також звернути увагу на шерег подорожніх нарисів, так званих тревелогів. 
Відразу наголосімо, що, незважаючи на таку багатогранність, провідною ідеєю за-
лишається ідея національна. Вона чітко випливає не лише з досліджень мовних, а й 
з культурологічних і з так званих харківських подорожніх нотаток.

Актуальність статті випливає з важливої проекції розуміння національних про-
блем (мовних, культурних, ментальних) у публіцистиці Ю. Шевельова на сучасність.

Новизна проблеми полягає в тому, що в статті вперше комплексно досліджено 
публіцистику Ю. Шевельова в американській газеті «Свобода» та виокремлено її 
ідейно-концептуальні засади.

Огляд літератури. З-поміж дослідників мовного компонента публіцистичної 
та наукової спадщини Юрія Шевельова варто виокремити Р. Зорівчак, В. Німчука, 
І. Дзюбу, Л. Масенко, М. Мозера, О. Микитюк, Л. Довбню та інших. Проте недо-
слідженим залишається творчий доробок Юрія Шереха на шпальтах американської 
«Свободи». Певні аспекти його подорожньої публіцистики проаналізував І. Михай-
лин у контексті історичного та культурного розвитку Харкова [1].

Мета дослідження полягає у визначенні основних ідей, проблематики, концеп-
туальних засад публіцистики Юрія Шевельова в американській газеті «Свобода», у 
виокремленні її тематично-змістових моделей.

© Яценко А., 2019
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Мета статті передбачає розв’язання таких завдань:
• дослідити ідейно-концептуальні засади публіцистики Ю. Шевельова;
• систематизувати публіцистику Ю. Шевельова за різнотематичними її аспек-

тами.
Мовознавчий аспект у публіцистиці Юрія Шевельова. Його основою стала 

аналітична стаття у газеті «Свобода» «Принципи і етапи большевицької політики 
щодо слов’янських мов у СРСР (крім російської)», яку оприлюднено в шести числах 
за 1947 р. Ця публікація була визначальною, на думку редакційного колективу аме-
риканського щоденника, адже її передруковано також у радянський період, а саме: у 
1982 р. [2: 3] і в 1983 р. [3: 3−4].

У зазначеному матеріалі відомий мовознавець чітко і послідовно вперше ок-
реслює головних п’ять періодів розвитку української мови в більшовицькій епосі. 
Загалом у публікації зроблено акцент не тільки на українській, а й на білоруській 
мові. Ю. Шевельов зазначав, що політика щодо цих двох слов’янських мов «пройшла 
однакові етапи з тією різницею, що національна свідомість на Україні була вища» 
[4: 3], тому й сама Україна становила для більшовицько-окупантської влади більшу 
цінність.

Отож, мовознавець докладно характеризує особливості українізації у кожен пе-
ріод з негативним чи доволі сприятливим ставленням до неї тогочасної влади. 

Перший період (до кінця 1919 р.) Ю. Шевельов окреслює як «безумовне іґнору-
вання, заперечення й відкидання української мови» [4: 3], яке підкріплене словами 
Голови Ради Народних Комісарів Х. Раковського про те, що «декретування україн-
ської мови як державної є реакційна, нікому не потрібна справа» [4: 3]. 

Другий період (1920−1923 рр.) мовознавець окреслює як етап сприяння розвит-
ку української мови на законодавчому рівні, але за умов ігнорування і негативного 
ставлення до носіїв мови, так зване, за словами В. Винниченка, якого цитує Юрій 
Шерех, «підозріле відношення взагалі до всього українського…» [4: 3]. Це час бо-
ротьби двох сил, одна з яких була по-справжньому націлена на активацію процесів 
українізації, а інша, навпаки, компрометувала все, що з цим національним перетво-
ренням пов’язане. Яскравим прикладом підтримки і розвитку усього українського 
стала, на думку Ю. Шевельова, діяльність двох мовознавчих шкіл, представниками 
яких були Є. Тимченко, О. Курило, О. Синявський. Обидві школи демонстрували 
цілісне бачення розвитку національних ідей. Проте вони залишалися ворожими для 
більшовицької влади, яка вела постійну боротьбу проти всього, націленого на акти-
візацію нагальних для українського суспільства процесів українізації.

Третій період (1923−1929 рр.) – це своєрідне сприяння розвиткові самобутньої 
української мови. Адже саме в цей час активізується надважлива робота над повним 
академічним Словником української мови на чолі з академіком А. Кримським. Це 
особливий час введення в дію проукраїнського «Харківського правопису» («скрип-
никівки»), про який, до речі, Юрій Шерех неодноразово добре відгукувався на 
шпальтах «Свободи».

Четвертий період (1930−1938 рр.) відомий мовознавець, публіцист окреслює 
розгромом української культури, витісненням української мови з більшовицького 
порядку денного. Це час тотального наступу на все українське з боку тогочасного 
партійного керівництва. Ю. Шевельов для прикладу такої цілеспрямованої політики 
наводить статтю партійного діяча А. Хвилі «Викорінити, знищити націоналістичне 
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коріння на мовному фронті». В окреслений період прихована русифікація полягала 
в повній заміні типових українських граматичних і синтаксичних конструкцій на 
російські. За таким принципом побудовано словникові статті «Російсько-українсько-
го словника» Інституту мовознавства (редактори: Н. Каганович і С. Василевський), 
який академік А. Кримський назвав російсько-російським словником [5: 3].

П’ятий період (1939−1941 рр.) – це час напруженої міжнародної ситуації напе-
редодні Другої світової війни, що змусив тогочасну верхівку «перейти до деякого 
загравання з українцями» [6: 3]. Ю. Шевельов згадує виступи Ю. Яновського в «Лі-
тературній газеті» про збереження автентичності української мови. Пропагують ак-
тивно наукові проблеми розвитку мови під керівництвом Л. Булаховського.

Загалом Ю. Шевельов підсумовує те, що насправді у жодному періоді навіть по-
зитивні події, що нібито передували українізації, на жаль, не призупиняли цілеспря-
мованих процесів тотальної русифікації, які й ніколи не закінчувалися в радянську 
епоху і які продовжувалися лігвоцидами, етноцидами і геноцидами.

Подорожній аспект у публіцистиці Юрія Шевельова. Ще один блок статей 
Юрія Шевельова у газеті «Свобода» можна означити, як подорожні нариси, адже це 
нотатки з подорожей до його «міста дитинства» − Харкова. Упродовж чотирьох ро-
ків (з 1990 по 1994) мовознавець писав про враження від колишньої столиці України 
крізь призму бінарних дихотомій «свій-чужий», намагаючись правильно розстави-
ти акценти, показати історичну тяглість «українськості» Харкова, щоб врешті пере-
конати не лише українців в діаспорі, а й автохтонних мешканців, у гіперважливій 
ролі колишньої столиці як «північно-східного аванпосту України». Відомий історик 
української журналістики Ігор Михайлин вважав, що це був дещо романтизований 
Харків: «П’ятий Харків – це мрія Ю. Шевельова. Це Харків, у якому реалізовано іде-
ал незалежної України» [1]. Хоча сенс, який вкладав Ю. Шевельов у поняття «п’ятий 
Харків», абсолютно дисонує з його першими враженнями від Харкова початку 90-х 
рр., бо, здається, що це місто, яке загубилося у часопростровових координатах мину-
лого й майбутнього, а його амбівалентне теперішнє не може стати точкою відліку чо-
гось нового. Свої «чотири Харкови» мовознавець акцентував ще у статті «Четвертий 
Харків», яку написав як післямову до книги Леоніда Лимана «Повість про Харків» у 
1948 році. Отже, «Перший Харків» − це Харків слобід, хуторів, ремісників, це хлібо-
робська ідилія в степах Слобожанщини, це ще Харків Григорія Сковороди, але вже 
й Харків російських чиновників. Минає півстоліття і місто абсолютно зросійщуєть-
ся. «Харків стає воротами Донбасу. Ворота отвором розчинені на північ. Покоління 
українських просвітян − у відступі і в обороні перед насуванням чужої сили. Харків 
для них ворог», − характеризує Ю. Шевельов «другий Харків» як символ наступу 
Москви на Україну [7]. Українська національна революціє приносить з собою «третій 
Харків»: «Харків Хвильового і ВАПЛІТЕ, Курбасового «Березоля», виставок АРМУ 
в залях колишнього манастиря, непримиренно-палких диспутів у Будинку літерату-
ри ім. Блакитного на Каплунівській, курсів сходознавства, українського студентства, 
українського походженням, душею, програмою і прагненням, поволі українізованих 
заводів і установ, неповторний, невідтворний, сповнений життя... Третій Харків, Хар-
ків нашої молодої молоді». Раптово постає «четвертий Харків» – це вирок всьому 
українському, це стан сірої провінційності, який триває в часі майже півстоліття.

Юрій Шевельов впізнає цю сірість і одноманітність під час перших відві-
дин Харкова у 1990 році. Він сам собі ставить риторичні запитання, чи місто має 
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«українсь ке серце», чи воно не застиглий взірець радянської епохи, а здатне до змін, 
до власної духовної еволюції. Центральною подією першого подорожнього нарису 
«Харків: подорожні враження і заклик» стали не університетські зустрічі відомо-
го мовознавця, навіть не відвідини редакції якісного та проукраїнського видання 
«Прапор», а знайомство з пересічним водієм таксі, який намагався розмовляти укра-
їнською мовою та зробив щирий подарунок «американському професорові». Цей 
вчинок вразив Юрія Шевельова, бо яскраво заманіфестував той український кор-
доцентризм, який завжди був демаркаційною лінією між ментальностями східних 
слов’ян. Цей своєрідний інсайт став поштовхом до його подальших відвідин Харко-
ва, до нових подорожніх нарисів, які з’являлися на шпальтах «Свободи», до історич-
них екскурсів, які робив Ю. Шевельов для українців-емігрантів, до постання того 
нового феномену Харкова, який може бути у двох наративах, східному та західному, 
але вже знаходиться в точці неповернення щодо радянського дискурсу. Він зрозумів, 
що зараз на порядку денному для Харкова стоїть питання творення національної 
ідентичності. «Місто затемненого обличчя, але потужної динаміки, і всім корінням 
і зв’язками в степу. Українському степу», − наголошував Ю. Шевельов на етнічній 
ідентичності харків’ян, яка має стати підґрунтям для творення національного са-
моусвідомлення [8: 2]. Оскільки основні риси національної ідентичності (за Енто-
ні Смітом) – це «історична територія або рідний край; спільні міфи та історична 
пам’ять; спільна масова, громадська культура; єдині юридичні права та обов’язки 
для усіх членів; спільна економіка з можливістю пересуватися у межах національної 
території», то публіцист акцентує саме на перших трьох. Він робить вдалий екскурс 
в історію Харкова, щоб показати, що категорія «рідного краю» є у світогляді меш-
канців Харківщини, бо історично склалося так, що Дике Поле освоювали україн-
ські селяни, проте адміністративна верхівка була російська, з’їжджалося російське 
купецтво, а індустріалізація Східної України сприяла загрозі повної русифікації. 
«Глибинно, в коренях, у припливі свіжих сил з села Харків лишався українським, на 
поверхню пнялися поруч українських пагонів російські», − пише Ю. Шевельов [9: 2]. 
Отже, дуже важливими для творення національної ідентичності залишаються спіль-
на історична пам’ять та культура, еволюцію яких можуть підтримати українці з діа-
спори. Харківські враження Ю. Шевельов вирішив надрукувати саме у «Свободі», бо 
газета якраз була символом закумульованої української ідентичності, адже виходи-
ла на американському континенті вже майже сто років, гуртувала навколо себе все 
діаспорне українство, генерувала нові форми взаємодії між колишніми земляками 
(Американська Руська Народна Рада, Український Конгресовий Комітет Америки, 
Український Народний Союз). Публікація Ю. Шевельова у «Свободі», як свідчить 
Ігор Михайлин, мала неабиякий резонанс, адже в газеті «Українські вісті», яка ви-
ходила тоді також у США, мовознавець опублікував невелику замітку «Від слів до 
діла: Харків хоче і може мати допомогу», у якій написав, що відгукнулося багато 
людей з Канади, США, Австралії, які зголосилися допомогти українському Харкову 
[1]. Це також мотивувало Ю. Шевельова разом з ініціативною групою «Друзі Хар-
кова», до якої входили Оксана Соловей, Мар’ян Коць, Євген Федоренко, створити 
культурний фонд допомоги. У грудні 1992 року на шпальтах «Свободи» з’являється 
невеликий звіт, у якому опубліковано списки жертводавців та суму допомоги, яка 
надходила як від різних організацій та братств, так і від українців емігрантів. Значні 
пожертви на національну справу надіслала від українська громада з Лондона [10: 3]. 
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У цьому ж числі з’являються знову подорожні нотатки Юрія Шевельова з чер-
гових відвідин Харкова. Оптимістичний тон заголовка «Добрі новини з Харкова» 
інтонував всю публікацію, у якій публіцист акцентував на вагомому поступі у всіх 
царинах культурного життя Харкова. Особливий наголос він робив на тих суспіль-
них трансформаціях, які маніфестували творення нової національної ідентичності 
у харків’ян. Відкриття пам’ятника Г. Сковороді, як проекція творення власного на-
ціонального міфу, власного смислового поля, де присутні національний герой-інте-
лектуал, колективна пам’ять, неперервність національної екзистенції (Ю. Шевельов 
згадує про «Перший Харків» як місто, де вчить «української мудрости Грицько Ско-
ворода»). Отже, пам’ятник Г. Сковороді не випадковий, це усвідомлене уособлення 
легітимності існування саме українського Харкова. 

Яскраві враження у Ю. Шевельова і від відвідин Івано-Богословської церкви та 
зустрічі з місцевим парохом: «Центр української автокефалії − Iвано-Богословська 
церква, чию фотографію «Свобода» дала десь рік тому. Був я й там, був присутній на 
Богослужбі, говорив з привітним священиком о. Віктором Миринчаком. І ця церква 
стояла руїною, і цю церкву відродили священики і вірні, і ця перегороджена посере-
дині − одна половина діє, друга закрита від людських очей, бо напівзруйнована, як і 
баня над нею. Церква не має опалення, вона на краю міста, і туди нелегко діставатися 
старим і немічним. Але надолужується це ентузіязмом і людяністю духівництва й 
парафіян» [11: 3]. Відновлення церкви – це не лише реконструкція історичної пам’я-
ті, а й формування спільної духовної культури. Цією метою позначена й діяльність 
щойно заснованого товариства «Просвіта», новоствореної загальноуніверситетської 
кафедри української мови, історії, етнографії, культури, літератури, літературного 
музею та відновленого історично-філологічного товариства. 

Акцентував Ю. Шевельов і на тих культурних нішах, які харків’яни мали б за-
повнити. Це підтримка українських видавництв та спорудження «пантеонів» пам’яті 
борцям за волю України, що вже давно зробили у Харкові поляки для своїх полеглих. 
«Вшанування вимагають і місця, де звалено тисячі і тисячі українських трупів. Зло-
чин волає до неба. Не треба коментарів, але треба відзначити мовчазними каменями 
пам’ять загиблих, сьогодні для нас безіменних» [11: 4], − наголошує публіцист.

Аналіз третього подорожнього нарису Юрія Шевельова дозволяє зробити ви-
сновки, що для мовознавця національна культура − це іманентна умова існування 
нації. Публікація «Харків фестивальний та Харків на щодень» [12][13][14] − це вра-
ження від його чергових відвідин Харкова та Першого міжнародного фестивалю, 
який там проходив. Ю. Шерех констатує, що проведення цього фестивалю – ще один 
крок Харкова до утвердження власної українськості та демонстрація відкритості до 
культурного діалогу з культурним світом Європи та Росії. «Все це зібрано на тій зем-
лі, яка не має культурної професійної безперервности, якої ще три роки тому не було 
на культурній мапі Европи, — трудно утриматися від того, щоб не назвати цього 
чудом» [13: 2], − констатує він. Цей блок подорожніх нарисів пронизаний відчуттям 
моральної сатисфакції і гордості за місто свого дитинства, бо саме Ю. Шевельов був 
ініціатором групи «Друзі Харкова». «Український культурний Харків росте, росте 
бурхливо, задихаючися часом у своїх трудних і на перший погляд нерозв’язних про-
блемах, шукаючи зайвої копійки, хапаючися за соломинки, часом виринаючи, часом 
потопаючи... Він болюче потребує допомоги − і моральної і матеріяльної − грошима, 
комп’ютерами, буквально всім. Намагаються подавати її Друзі Харкова в Америці, 
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не вимагаючи ніяких ідеологічннх пристосувань і партійних присяг» [14: 2], − наго-
лошує мовознавець і закликає до залучення нових жертводавців.

Остання публікація з низки «харківських вражень» − «Добрі і не такі вже добрі 
новини з Харкова», у якій Ю. Шевельов з прикрістю констатує поразку демократич-
них сил у виборчій кампанії, але водночас робить зріз того культурного поступу 
Харкова, який йому вдалося зробити фактично за три роки: реставрація церков, роз-
виток українських театрів та музеїв, розвиток українського книговидавництва… Все 
це, звісно, з допомогою «Друзів Харкова», про діяльність яких мовознавець звітує у 
цьому нарисі та ставить перед собою та своїми соратниками нові завдання, бо «війна 
за Харків і в політиці і в культурі, мирна, але вперта, триває» [15: 2].

Культорологічний аспект у публіцистиці Юрія Шевельова. Культурологіч-
на проблематика публіцистики Ю. Шевельова також багатогранна: від становлення 
Української вільної академії наук у США до розвитку книговидання на еміграції 
та новітніх постановок молодого українського театру. Лейтмотивом його статей, які 
з’явилися з 1954 по 1988 роки, було збереження української історичної пам’яті і вод-
ночас розвиток української науки та культури у світовому контексті, а не в історично 
застиглих традиціях. Варто наголосити, що важливу роль у творенні українського 
культурного «ренесансу» на еміграції відводив як старшому поколінню, батьків-
щиною якого була українська земля, так і молоді, яка вже народилася у США, але 
ментально мала б залишитися українською. Ю. Шевельов відчував екзестинційний 
страх неготовності старшого покоління еміграції перейти від етнічного культурного 
ядра до національного, а молодше покоління, на жаль, не завжди хотіло звернутися 
до свого етнічного менталітету, бо занадто магнетичними були впливи периферій-
них елементів інших культур. Саме тому, на нашу думку, кожну культурну подію 
Ю. Шевельов розглядав крізь призму формування української національної іден-
тичності. Наприклад, видання «Історії України-Руси» М. Грушевського він назвав 
«культурною подією» для всієї української діаспори. Адже з одного боку Грушев-
ський-історик – це взірець для науковців Східної Європи (парадокс, але навіть істо-
рики СРСР звертаються до його багатого фактологічного матеріалу), тобто його на-
укові здобутки належать іманентно до європейської культури, бо «… жадна поважна 
історія Сходу Европи не можлива без цієї його праці» [16: 3]. Водночас праці М. Гру-
шевського − це підвалини розвитку української національної ідеології, акумулю-
вання історичної пам’яті: «Можна твердити, що нема такої української політичної 
течії, яка більшою чи меншою мірою не виросла з геніальної «Історії України-Ру-
си». Тим то праця ця конечна для кожного політично мислячого українця, якщо він 
хоче мислити самостійно, за першоджерелами, а не за жуйкою, яку йому постачають 
журналісти і − ох же, як часто, − мало культурні журналісти» [16: 3]. Отже, видання 
праць М. Грушевського – це ще один внесок у формуванні української національної 
культурної «клітини» з етнічним ядром. До того ж це заплановане видання мало ще 
одну функцію: зберегти віру у власні сили серед української діаспори, бо, на думку 
автора статті, останнім часом з’явилося багато сумнівів щодо потрібності її діяль-
ності, зневіри, замикання на власних інтересах.

Думки Ю. Шевельова про ментальну репрезентацію української культури от-
римали своє продовження у статті «Що таке Номис? Чому Номис?». Особливу увагу 
він приділяє українській фольклористиці, зокрема збірці питомих українських при-
слів’їв та приказок Номиса (Матвія Симоніва). Мабуть, тому, що видання є не лише 



63
Яценко А.
ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2019. Випуск 46

хорошим посібником для мовознавців, письменників та журналістів, а й орієнтиром 
ідентичності для української молоді поза межами України, бо вдало репрезентує 
багатошаровість українського етнічного менталітету: «колективні емоції», «етно-
національний характер та темперамент», «поведінкові зразки», «стиль мислення і 
соціального сприйняття», «мову» [17]. «Номис − найкраща, найповніша наша збірка 
прислів’їв і приказок, їх тут подано не сотні, а тисячі. У певному сенсі це світ укра-
їнської людини на той час, середину дев’ятнадцятого століття, коли ці приказки за-
писано з живої мови…» [18: 2], − пише публіцист. Мовознавець акцентує, що багато 
українців як на батьківщині, так і в еміграції, не знають, хто такий Номис, але його 
книжка – це «національний скарб», особливо в умовах двомовності як радянських 
українців, так і діаспорних, тож вітає ініціативу Академії наук її перевидати, а також 
наукову конференцію в Нью-Йорку, де доповідачі акцентували на історії видання та 
мовно-ментальних особливостях. Знову ж таки йдеться про формування українсько-
го ментального ядра для українців незалежно від ареалу проживання. 

Низка статей Ю. Шевельова присвячена науковій та культурній діяльності 
української еміграції. У газеті «Свобода» з’являється декілька публікацій, ідей-
но-тематично пов’язаних між собою: «З перспективи десятиріччя», «Проблеми роз-
витку української науки», «Перед склянкою води», «Український Музей у Ню Йорку 
яким хотіли б його бачити: Надія Світлична, Петро Холодний, Михайло Черешньов-
ський, Юрій Шевельов, Управа Музею». Перші дві статті (одна з них – це промова 
з нагоди відкриття нового будинку УВАН у США) – своєрідний звіт про діяльність 
Української вільної академії наук у США, президентом якої був Ю. Шевельов, а та-
кож програма діяльності цієї наукової установи на майбутнє, а, отже, це акцентована 
роль української діаспори в українській культурній сфері. Публіцист наголошує, що 
УВАН за десять років існування змогла виконати свою основну роль: «об’єднати роз-
порошених українських науковців», «знайти визнання в американському науковому 
світі», а також спричинила до зростання «численної групи молодих американських 
науковців українського роду» [19: 3]. Висловлює надію, що діяльність академії наук 
зможе стимулювати інтерес до української тематики в науковців Америки та Євро-
пи, а наукові результати будуть корисними для науковців України, коли вона стане 
незалежною. За два роки Ю. Шевельов вже бачить потребу причинитися до розвит-
ку української науки, хай вона ще досі під чужоземним пануванням. Під час своєї 
промови «Проблеми розвитку української науки» він наголошує на трьох основних 
завданнях УВАН. Перше − підтримувати українську науку, бо паростки, зокрема в 
царині українознавства, там вже нав’язуються (президент УВАН ілюструє це при-
кладами з мовознавчих конференцій у Харкові та Чернівцях), хоча молодим україн-
ським науковцям бракує досвіду, знання, розуміння тяглості історичних традицій, 
адже попередня українська інтелігенція або винищена, або в еміграції. Цей досвід 
мають передавати українські наукові установи з-за кордону, але робити це, наголо-
шує Ю. Шевельов, дуже тактовно, ознайомлюючи з новою методологією, відкриваю-
чи забуте або незнане, поступово формуючи національну свідомість, щоб намагання 
одразу все «замалювати в жовто-блакитний» не спричинило зворотної реакції. «Наш 
обов’язок − говорити тут те, чого там сказати не можна; спростовувати неправду, яка 
часом шириться звідти; не давати, в міру наших сил, згаснути тому вогневі, який 
там так запопадливо згашують; створити доробок, який перейде в майбутнє і який і 
сьогодні відограватиме свою ролю там» [20: 2], − пише він. Друге завдання, на думку 
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президента УВАН, це об’єктивність та чесність, яку повинні демонструвати українці 
в наукових координатах заокеанського світу. Прояви патріотизму варто ховати у своє 
серце, коли препаруєш наукові факти особливо в часи, коли, як пише мовознавець, 
шириться «хвиля антиукраїнізму»: «Безжальність люблячого хірурга − це те чого 
від нас вимагає Захід, і це те, чого вимагають посередньо і інтереси України» [20: 2].

Третє завдання − завадити асиміляції української еміграції та її національній 
амбівалентності. Адже люди, відірвані від Батьківщини, дуже часто перебувають 
поза питомим національним часопростором, так і поза культурним ареалом тепе-
рішнього перебування. «Малоприємний обов’язок − будити еміграцію з цього зці-
пеніння, силоміць відкривати і очі і змушувати бачити правду. Але це є обов’язок» 
[20: 2], − акцентує Ю. Шевельов. Отже, місія науковців-емігрантів не лише заку-
мулювати здобутки української науки, які втрачені через трагічні історичні обста-
вини в Україні, а й транслювати національну свідомість і в діаспорні осередки, і в 
поки що радянську Україну. 

Прогностична публіцистика. Майже всю публіцистику Ю. Шевельова можна 
назвати прогностичною, адже і в ранній культурологічній публіцистиці, і в пізні-
ших подорожніх нарисах є віра в незалежну, перспективну Україну. Найрепрезен-
тативнішою статтею із циклу прогностичної публіцистики варто назвати публіка-
цію «Світло вночі», яка з’явилася напередодні одного з найбільших християнських 
свят – Великодня. Це інтенції Ю. Шевельова щодо віри, зради, покори, людяності 
та любові і водночас проекція Христового життя та воскресіння на історичну долю 
України. Україна, як і син Божий, на думку публіциста, вже пережила свою «Осан-
ну» в 1917−1918 роках, ламання кісток у часи Голодомору, зраду, поділ за жеребом 
між іншими народами і тривалу путь на Голгофу, але залишилося багато вірних, тож 
хвиля воскресіння українського народу попереду. «Перед нашими очима встають до 
нового життя найстарші народи світу народи Сходу. Ми маємо: в ряді цих воскре-
сень і наше місце, тільки черга наша приходить пізніше, бо складніші й трагічніші 
обставини цієї країни, що стоїть на межі Европи й Азії. Але цифри і факти з залізною 
неминучістю показують нам, шо черга нашою повстання з мертвих близиться. Сама 
дійність кричить: бути Україні!» [21: 2], − пише Ю. Шевельов. І лише від українців, 
їхнього схорону української України в серцях, віри, на його думку, залежить «прав-
да нашого воскресіння».

Отже, за тематично-змістовими ознаками серії статей Ю. Шевельова на шпаль-
тах найдавнішої американської газети «Свобода» можна поділити на мовознавчі, по-
дорожні, культурологічні і прогностичні. За ідейним наповненням – це національно 
зорієнтована публіцистика, у якій основні акценти на збереженні історичної пам’яті, 
науковому та культурному розвитку, формуванні національної свідомості, європей-
ському розвитку України як самостійної держави. Газетні виступи Ю. Шевельова 
можна означити також як «публіцистику дії», адже в її основі національні імперати-
ви як для мешканців України, так і для українців діаспори.
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In this article author highlights the main ideological and conceptual foundations of the 
political journalism of famous linguist Yurii Shevelov on the pages of «Svoboda» newspaper. 
The linguistic, traveler, cultural and prognostic aspects of Yurii Shevelov’s speeches in the 
oldest Ukrainian-language American newspaper has been analyzed by the author.

The basis of the linguistic component of journalism of Yurii Shevelov in the «Svoboda» 
newspaper is the analytical article «Principles and stages of the Bolshevik policy towards 
Slavic languages in the USSR (except Russian)», in which the author clearly and consistently 
identifies for the first time the five main periods of development of the Ukrainian language in 
the Bolshevik era.

Another block of articles by Yurii Shevelov in the newspaper «Svoboda» can be defined as 
travel essays, that is, travel essay, because these are notes from travels to the «city of childhood» − 
Kharkov. For four years, from 1990 to 1994, the linguist wrote about the impressions of the 
former capital of Ukraine through the prism of binary «friend-foe» dichotomies, trying to 
correctly highlight the accents and show the historical continuity of «Ukrainians» of Kharkov 
as the «north-eastern outpost of Ukraine».

The cultural problems of journalism of Yurii Shevelov are also many-sided: from the 
formation of the Ukrainian Free Academy of Sciences in the USA to the development of 
publishing in emigration and the latest productions of the young Ukrainian theater. The leitmotif 
of his articles, which appeared from 1954 to 1988, was the preservation of Ukrainian historical 
memory and at the same time the development of Ukrainian science and culture in a global 
context, and not in historically frozen traditions.

Interesting thing in predictive journalism by Yurii Shevelov from which follows the vision 
of Ukraine is an independent state on the geopolitical map of the world.

Key words: Yurii Shevelov, «Svoboda» newspaper, journalism, movable aspect, traveler 
aspect, prognostic aspect, culture, national idea.
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У цій статті ми з’ясували, наскільки правдивими є річні прогнози, що оприлюдню-
ються в українських медіа наприкінці календарного року. На прикладі прогнозів на 2017 
і 2018 роки ми показали, що якість прогнозів значно варіюється, і в цілому ця тема дає 
можливість для масштабних медіа-маніпуляцій.

Ключові слова: прогнози, точність подачі інформації, якість журналістики, критич-
не мислення.

Вступ. Гібридна війна, в умовах якої опинилася Україна, включає чимало чин-
ників впливу, зокрема, інформаційних. В загальних рисах ці чинники описують як 
боротьбу стратегічних наративів: добре розробленого російського та поки що не над-
то кристалізованого українського [1]. За свідченням В. Коростеліної [2], структура 
національного наративу передбачає судження як про минуле, так і про сучасне та май-
бутнє певної нації. А отже, природним було би намагання агресора вплинути не тіль-
ки на бачення українцями їх історії або поточних новин, але і на образи майбутнього.

Прогнози майбутнього, що публікуються в українських медіа, можуть бути поді-
лені на поточні – що, як правило, формулюються після певних важливих для суспіль-
ства подій, або ж у контексті підготовки до загальнонаціональних виборів, – а також 
на регулярні, що найчастіше озвучуються наприкінці календарного року. Саме цей 
період «концентрованої» артикуляції картин майбутнього і може бути найбільш враз-
ливим для зовнішнього впливу, що й обумовлює актуальність нашого дослідження.
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За його мету ми обрали з’ясування закономірностей появи річних прогнозів, які 
з’являються в українських медіа, а також перевірки їх правдивості і виявлення чин-
ників, що на неї впливають. Відтак, нашим об’єктом дослідження стала сукупність 
медіа-повідомлень, що з’являлися в українських медіа у грудні 2016 та 2017 років, і, 
відповідно, містили прогнози на 2017 та 2018 роки. Предметом дослідження є дже-
рела, особливості формулювання та правдивість зазначених прогнозів.

Ця тема є малодослідженою не тільки в українській, але і у світовій науці. В базі 
пошуку Нью-йоркського університету, що є одним із найповніших у світі зібрань ав-
торитетних наукових видань, нам вдалося відшукати лише одне дослідження, при-
свячене точності прогнозів у медіа. 1983 року американські дослідники [3] зазнача-
ли, що цей термін не надто придатний для оцінки прогнозі, оскільки вони меншою 
мірою залежать від збору фактів, однак наполягають, що прогнози, як і інші аналі-
тичні жанри, мають базуватися на точних фактах. Вчені наводять цитати розмови з 
головним редактором Newsweek, який запевняє, що в газеті «не використовують для 
прогнозів кришталеву кулю», і ретельно зважують всі дані перед оприлюдненням 
прогнозів. На той час у двох досліджених американських журналах вчені виявили 
69,7% коректних або частково коректних прогнозів, і тільки 30,3% – некоректних. За 
їх словами, відсоток помилок у прогнозах співмірний з таким відсотком у звичайних 
публікаціях.

Таким чином, дослідники спростовують заяву радянського журналіста Алєксєя 
Бурмістенка, який стверджував, що американські ЗМІ сповнені «величезної кілько-
сті некоректних прогнозів» – це і було метою їх статті.

Що ж до робіт, присвячених точності в цілому, то таких досліджень набага-
то більше. Але оскільки вони не стосуються напряму теми нашого дослідження, то 
процитуємо лише декілька з них, що є найбільш релевантними серед досліджень 
останніх років.

Так, В. Іванов відзначає, що в умовах онлайн-медіа часто підставою для публі-
кації неперевіреної, а отже, часто, неточної інформації стає бажання подати першим 
гучний факт. «При цьому часто такі спроби підвищити свій авторитет призводять 
до протилежних наслідків» [4]. Точність у висвітленні релігійної тематики вивчає 
І. Скленар [5]. Г. Сарміна вважає достовірність фактів ключовою ознакою «якості» 
медіа в цифрову епоху, оскільки багато інших критеріїв «якісних» видань частково 
втратили актуальність [6].

Методика дослідження. Пошук повідомлень в українських медіа ми здійсню-
вали за допомогою комерційної автоматизованої моніторингової системи «Медіате-
ка». Він здійснювався у два етапи. Спершу було знайдено всі повідомлення, в яких 
слова «прогноз», «прогнозувати», «очікувати», «передбачати» тощо у всіх можливих 
граматичних формах, російською та українською мовами, стояли на відстані не біль-
ше 15 слів від номеру року – відповідно, 2017 та 2018, або фрази «наступний рік» у 
всіх можливих граматичних формах обома мовами. На основі цієї першої вибірки ми 
знаходили теми, щодо яких у медіа оприлюднювалися прогнози, і потім для кожної 
теми формували окремий пошуковий запит і вже за ним знаходили всі повідомлен-
ня, що містять відповідний прогноз. Не враховувалися публікації, в яких замість 
прогнозів були просто висловлення намірів або обіцянки.

Хронологічні рамки дослідження – два періоди 1-28 грудня 2016 та 2017 років, 
у яких висловлювалися прогнози, відповідно, на 2017 та 2018 рік. Кодування теми, 
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джерела та характеристик прогнозу здійснювалося двома фаховими кодувальника-
ми Центру контент-аналізу, перевірка правдивості прогнозів – фахівцем компанії з 
факт-чекінгу.

Визначення кількості контактів повідомлення з аудиторією відбувалося на ос-
нові внутрішніх методик Центру контент-аналізу [7], що враховують дані публічних 
метрик відвідуваності інтернет-медіа, накладів газет, а також даних про кількість 
глядачів телепрограм відповідно до доступних досліджень телевізійної панелі.

Результати і обговорення. У першій вибірці було знайдено 480, а у другій – 
334 медіа-повідомлення у вибірці ТОП-100 українських інтернет-медіа, в ефірах цен-
тральних телеканалів, радіо та у пресі (принципи побудови вибірки також описано 
у [7]). При цьому ми бачимо кардинально відмінну частку контактів з аудиторією 
правдивих і неправдивих прогнозів: якщо наприкінці 2016 року лише 26% читачів і 
глядачів контактували з прогнозом, що потім не справдився, то у грудні 2017 року 
таких контактів було 64% (Рис. 1).

Рис. 1. Правдивість річних прогнозів в українських медіа
(кількість контактів з аудиторією повідомлень)

Надзвичайне падіння якості прогнозів, втім, стосувалося не всіх тем. Змінилася 
в цілому тематика прогнозів. Якщо 2016 року медіа найбільше хвилював курс гривні 
і внутрішня політика (Рис. 2),

Рис. 2. Правдивість прогнозів на 2017 рік за темами
(кількість контактів з аудиторією повідомлень)
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Рис. 3. Правдивість прогнозів на 2018 рік за темами
(кількість контактів з аудиторією повідомлень)

і саме їх стосувалися найбільша кількість помилкових прогнозів, то 2017 най-
більшою була увага медіа до міжнародних тем, у яких майже всі прогнози виявилися 
помилковими (Рис. 3). Причини таких розбіжностей ми можемо з’ясувати, розгля-
нувши детально авторство, місце публікації й аргументацію прогнозів.

Перша дуже важлива обставина – це тональність неправдивих прогнозів. У 
2016 та 2017 роках більшість помилкових прогнозів були негативними, тобто перед-
бачали сценарій, за якого українцям жилося би гірше, аніж виявилося насправді. Як 
наслідок, обидва роки виявилися набагато спокійнішими, аніж ми могли очікувати 
на основі озвучених прогнозів.

Другий фактор – це теми і аргументація прогнозів. З наближенням 2017 р. най-
більше припущень стосувалося внутрішніх політичних і економічних реалій. А от 
їх аргументація базувалася на зовнішньополітичних обставинах. У прогнозах, що не 
справдилися, аналітики найчастіше посилалися на два фактори. Перший – перемога 
Дональда Трампа на виборах у США, що мала, на думку експертів, кардинально змі-
нити геополітику, у тому числі вплинути на надання безвізу для України, ситуацію 
на Донбасі і навіть на ціни на нафту. Другий – це політична турбулентність в Украї-
ні, ознаки якої були помітними вже наприкінці 2016 року. Дійсно, Трамп став потуж-
ним фактором непередбачуваності, далеко не завжди відповідаючи очікуванням як 
скептиків, так і оптимістів. Проте далеко не всі помилки прогнозів можна «списати» 
на нього. Так, частина аналітиків помилялися в прогнозах курсу долара, зростання 
економіки (називаючи завищені цифри), цін на бензин (передрікаючи занижені зна-
чення), і навіть імовірності дострокових виборів (більшість експертів стверджували, 
що вони відбудуться).
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Навпаки, 2017 року найбільше контактів з аудиторією мали прогнози, що сто-
сувалися зовнішнього світу: геополітики та світової економіки. Майже всі вони були 
песимістичними і, водночас, помилковими. Так, експерти очікували: зростання су-
перечностей в Європі, аж до остаточного розвалу ЄС, ядерних ударів між США та 
КНДР, зупинки Facebook через масив фейків, шаленого зростання, або, навпаки, ша-
леного знецінення біткоіну, і у внутрішній політиці України – суттєвого зростання 
кількості та масштабів масових протестів, а також ув’язнення Міхеїла Саакашвілі.

По-третє, важливим є авторство прогнозів. Серед експертів, чиї передбачення 
отримали найвищу увагу медіа, в обидва роки найбільше було чиновників та між-
народних аналітиків: вочевидь, ЗМІ вважали їх вислови найбільш авторитетними і 
вартими цитування. Водночас, вітчизняні експерти-економісти та політологи циту-
валися слабше. Але при цьому передбачення закордонних експертів в обидва дослі-
джуваних роки були переважно помилковими і песимістичними, а от з прогнозами 
чиновників – все неоднозначно. Їх пророцтва на 2017 рік часто були помилковими, 
а на 2018 – навпаки, прогнози уряду та Нацбанку виявилися несподівано близьки-
ми до правди, окрім окремих зразків урядової бравади, скажімо, висловлювань ві-
це-прем’єр-міністра С. Кубіва щодо 6-8% зростання ВВП.

Якщо розглянути детальніше прогнози з-за кордону, то побачимо, що в більшо-
сті випадків в інформаційному просторі доступні як песимістичні, так і оптимістич-
ні прогнози, і їх автори при цьому бували однаково авторитетні: скажімо, МВФ та 
SaxoBank. Але українські медіа частіше обирали для поширення найбільш неспри-
ятливі версії майбутнього. Така селективність може бути пояснена двома факторами. 
З одного боку, серед редакторів побутує переконання, що негативна інформація буде 
поширюватися краще. З іншого ж боку,опозиційні медіа, особливо проросійські, які 
послідовно формують у читачів песимістичну картину світу,можуть навмисно зна-
ходити і поширювати найбільш занепадницькі прогнози. Більше того, ми виявили 
неодноразові викривлення позицій експертів, які у своїх роботах озвучували нега-
тивні сценарії лише у якості можливих ризиків, найнебезпечніших версій майбут-
нього. Однак вітчизняні ЗМІ подавали їх слова, як чіткі прогнози.

При цьому, зважаючи на закономірності поширення інформації в мережі, ча-
сто достатньо лише одному медіа опублікувати викривлений и просто негативний 
прогноз, як уже багато інших видань передруковують його просто тому, що він уже 
потрапив в український медіапростір, а отже, є доступний і не потребує пошуку чи 
перекладу.

По-четверте, важливою є однозначність прогнозів. Якщо у прогнозах на 2017 
рік у більшості тем від різних експертів і політиків звучали як правдиві, так і не-
правдиві версії, то очкування від 2018 року були в більшості тем однозначні. Ціка-
вий феномен створив у цьому контексті фінансовий аналітик Олександр Охріменко, 
який для більшості видань прогнозував помірне послаблення гривні, але для газети 
«Вести», що, за даними українських силовиків, входить до холдингу колишнього 
міністра часів В. Януковича О. Клименка,зробив єдиний свій помилковий прогноз 
про «курс долара за 30». Невідомо, чи газета викривила його слова, чи навмисно для 
цього видання експерт погіршив прогноз, можливо, навіть не безкоштовно.

По-п’яте, невід’ємним критерієм якості прогнозів є наявність у них сумнівів, 
усвідомлення експертом того, що озвучені ним очікування можуть не справдитися, 
і умов, за яких це може статися. Таке критичне мислення аналітиків мало би бути 
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визначальним для медіа при ухваленні рішення про публікацію прогнозів. Однак в 
реальності ми бачимо протилежне: часто ЗМІ викидають аргументацію, публікуючи 
тільки сам прогноз. Ну і в цілому зазначимо, що сумніви або обмеження прогнозів 
найчастіше висловлюються закордонними аналітиками, а найрідше – українськими 
чиновниками.

По-шосте, ми маємо врахувати репутацію і заангажованість медіа та експертів. 
Перелік видань, які найбільше долучилися до поширення неточних припущень, у 
цілому був очікуваним:до нього потрапили, перш за все, медіа, які ми відносимо [7] 
до категорій проросійських видань або близьких до «старої опозиції» а також ЗМІ зі 
слабкою репутацією (рис. 4). Помилкові прогнози чиновників найчастіше «розганя-
лися» медіа, близькими до влади.

Рис. 4. ТОП медіа, що публікували неправдиві прогнози
(кількість контактів з аудиторією повідомлень)

Така ж ситуація – і з авторством прогнозів. Хоча серед помилкових передбачень 
чимало таких, що висловлені аналітиками з бездоганною репутацією, є і протилежні 
випадки. Наприклад, запевнення секретаря Ради національної безпеки та оборони 
Олександра Турчинова, що 2017 рік мав би стати переломним для війни на Сході 
України, не справдилися і мають ознаки популізму. Дострокові вибори пророкува-
ли, перш за все, ті політологи, яких вважають близькими до опозиційних сил, що і 
добивалися в той час проведення таких виборів.

Висновки. У складному сучасному суспільстві прогнози стають дедалі склад-
нішим завданням. На майбутнє впливає дедалі більше факторів, часто – з-поза меж 
сфери, яка традиційно визначає результати певних процесів: такі фактори услід за 
популяризатором науки Н. Талебом [8] часто називають «чорними лебедями». Для 
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прикладу, на сировинні або фондові ринки впливають політичні потрясіння, а на 
політику, у свою чергу, технології.

Однак увага медіа до прогнозування лишається високою, зокрема, щороку у 
грудні, коли експерти проводять спеціальні прес-конференції, розсилають прес-ре-
лізи з прогнозами на наступний рік, а у західних медіа з’являються передбачення від 
світових дослідницьких компаній та міжнародних організацій.

У цих умовах, як бачимо, відкриваються широкі можливості для маніпуля-
цій. При цьому, зважаючи на те, які суспільні проблеми є більш актуальними та 
невизначеними, саме щодо них і відбуваються маніпуляції. Адже медіа некритично 
ставляться до інформації, особливо якщо вона походить з джерел, які виглядають 
авторитетними. І в підсумку, якість прогнозів варіюється залежно від стабільнос-
ті політичної та економічної ситуації у світі та в Україні, а також від наявності у 
політичних гравців викривлювати бачення майбутнього. Приклади маніпуляцій ми 
бачимо як з боку влади (перш за все, урядових спікерів), так і з боку опозиційних 
сил, зокрема, проросійської опозиції і близьких до них медіа. При цьому поширенню 
таких маніпуляцій сприяють як некритичне ставлення медіа до джерел інформації, 
так і їх тяжіння до сенсаційності та спрощення.

Для того, щоб уникнути публікації неправдивих прогнозів, медіа-редакціям 
варто врахувати такі поради:

• Не повторювати за іншими виданнями перекладені західні прогнози,а само-
стійно читати англомовні медіа і обирати найбільш вірогідні передбачення з 
першоджерел.

• Намагатися самостійно аналізувати прогнози, шукати альтернативні думки,по-
рівнювати прогнози кількох експертів з теми.

• Беручи коментар у експерта, добиватися аргументації замість необґрунтовано-
го пророкування.

• Цікавитися попередніми висловлюваннями аналітиків, зокрема, обвинувачен-
нями на його адресу щодо зв’язку з певними політичними чи бізнесовими сила-
ми, враховувати цю інформацію при порівнянні прогнозів.

• Звертати увагу на справдження прогнозів аналітика, висловлених ним мину-
лого року.

• Звертати увагу на ознаки критичного мислення у експерта. Якщо він, даючи 
прогноз, припускає його неоднозначність і описує ситуацію, в якій результат 
буде протилежним, він більше вартий довіри, аніж безапеляційний коментатор.

• Зважаючи на те, що економічна та політична ситуації у світі й в Україні лиша-
ються нестабільними, ставити під сумнів будь-який прогноз.
У якості поширюваних прогнозів мають бути зацікавлені не лише «якісні» ви-

дання, але і інші медіа, що цінують свою репутацію, і є не лише ретрансляторами 
чужих думок, а мають на меті доносити до своїх читачів дійсно цінну для них ін-
формацію.

В майбутніх дослідженнях з цієї теми варто звернути більшу увагу на аргу-
ментацію зазначених прогнозів, провести дискурс-аналіз, що виявить організаційну 
структуру прогнозування в Україні, а також описати інформаційні потоки, якими ці 
прогнози поширюються.
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In this article, we found out how true are the annual forecasts published in the Ukrainian 
media at the end of the calendar year. Using an example of 2017 and 2018 forecasts, we have 
shown that the quality of the forecasts varies considerably. In the first case, only 26% of readers 
and viewers contacted the forecast, which then would not proved, while in the second case 
there were 64% of such contacts. The forecasts’ quality varies greatly depending on the topic. 
The most wide spreaded mistakes appear in relation to those social problems that are the most 
relevant and uncertain at that time. Domestic officials and foreign experts are the key and the 
most reliable authors of the forecasts for the Ukrainian media. Many authors of the forecasts 
are described in media publications as non-independent actors, engaged to certain political 
stakeholders.

We found that the forecasts provide an opportunity for large-scale media manipulation. 
The media is uncritical about the information, especially if it comes from sources that look 
reputable. In addition, the media deliberately seek out pessimistic forecasts, which appear to be 
more resonant. As a result, the quality of the forecasts varies depending on the stability of the 
political and economic situation in the world and in Ukraine, as well as on desire of political 
players to distort the vision of the future. Indicators of manipulation we see in the forecast 
messages of the authority (primarily government speakers) as well as in the statements of the 
opposition, including the pro-Russian opposition with it’s dependent media. At the same time, 
the spread of such manipulations is facilitated by the uncritical attitude of the media to the 
sources of information, and their attraction to sensation and simplification. At the end of the 
article, we provide some tips on what should journalists do to prevent publishing false forecasts 
in their media.

Key words: forecasts, media accuracy, media quality, critical thinking.
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Стаття присвячена дослідженню методичного забезпечення спортивних комунікацій 
у сучасному медіапросторі. Автор проаналізував методи логічного та стратегічного аналі-
зу, а також критеріальні методи, які доцільно використовувати для дослідження чинників 
зовнішнього середовища спортивних комунікацій.

Ключові слова: спортивні комунікації, фактори впливу, стратегія розвитку, загальні 
методи, локальні методи.

Постановка проблеми. Спортивна галузь – це стратегічно важливий комплекс 
для розвитку не лише комунікацій, а й національної економіки в цілому. Саме через 
розвиток спортивних організацій, закладів, центрів підвищується увага до спортив-
них заходів та збільшується попит на заняття масовим та професійним спортом. Та-
ким чином можна значно поліпшити рівень добробуту громадян у країні та створити 
підґрунтя для стабільного функціонування всіх систем на державному рівні. 

Аналіз останніх досліджень з проблематики роботи. Теоретичні та практич-
ні аспекти методичного забезпечення спортивних комунікацій в сучасному медіа-
просторі України досліджені фрагментарно, не у всіх аспектах. Певні напрацювання 
є у М. Житарюка, В. Житарюк, В. Іванченка, О. Корольової, А. Сови, В. Тарасюка та 
ін. Беручи до уваги постійні зміни в зовнішньому середовищі, які впливають на роз-
виток спортивних комунікацій, необхідно ретельно досліджувати тенденції, харак-
терні риси, які формують галузь спорту та сферу ЗМІ й методологію їх дослідження 
в сучасному медіапросторі.

Метою статті є визначення методології дослідження спортивних комунікацій 
в сучасному медіапросторі.

Завдання нашого дослідження: 
• визначення методів, які дозволять комплексно схарактеризувати розвиток 

спортивних комунікацій в Україні;
• аналіз загальних та локальних методів.

© Карнаух А., 2019
Наукове керівництво, редагування і рекомендація до друку – проф. Пенчук І. Л.
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Результати дослідження. Для детального аналізу факторів зовнішнього та вну-
трішнього середовища спортивних комунікацій можна обрати загальні або локальні 
методи. Але доцільно буде дослідити чинники окремо, згрупувавши їх у категорії 
за певними критеріями. З цією метою ми можемо зосередити увагу на експертних, 
математичних, критеріальних, графічних та статистичних методах. 

У межах свого дослідження ми вирішили застосовувати перераховані інстру-
менти в комплексі для отримання більш повних та достовірних результатів. Отри-
мані в ході проведення дослідження дані можна використовувати для виявлення 
слабких та сильних сторін спортивних комунікацій, а також для розроблення прак-
тичних рекомендацій щодо розвитку системи в цілому та її складових. 

Особливу увагу в дослідженні необхідно приділити тим чинникам, які ста-
нуть основою аналізу. Оскільки ми розглядаємо фактори, які впливають на розвиток 
спортивних комунікацій, які слугують не лише частиною медіапростору, а й висту-
пають складовою соціального конструювання спорту, то при аналізі доцільним буде 
використання експертного методу. 

Аналіз дослідження чинників зовнішнього середовища спортивних комуніка-
цій доцільно проводити з використанням як критеріальних методів, так і методів 
логічного та стратегічного аналізу.

Для проведення аналізу чинників зовнішнього середовища вважаємо, що необ-
хідно взяти до уваги застосування таких інструментів як контент-аналіз, метод екс-
пертних оцінок, метод екстраполяції, критеріальний метод, SWOT та PEST-аналіз. 

У загальному вигляді процес аналізу розвитку, функціонування та становлення 
спортивних комунікацій у ході нашого дослідження можна розглядати за такими 
етапами:

• обґрунтування доцільності дослідження розвитку та функціонування спортив-
них комунікацій як складової медіапростору та чинника соціального конструю-
вання спорту (визначення основних складових спортивних комунікацій, роз-
робка практичних заходів для розвитку спортивних комунікацій, аналіз шляхів 
використання попереднього досвіду та внутрішніх резервів);

• вибір структурних факторів та ключових чинників, які впливають на функці-
онування та розвиток спортивних комунікацій, а також створюють умови для 
застосування можливостей внутрішнього середовища спортивних комунікацій 
та дозволяють мінімізувати або ліквідувати негативний вплив загроз політич-
ного, економічного, технологічного та соціального-культурного характеру;

• обґрунтування обраних чинників за критеріальними або груповими ознаками;
• обґрунтування та розробка практичних заходів та сценаріїв, які дозволять вий-

ти спортивним комунікаціям на новий рівень розвитку.
У нашому дослідженні була застосована модель багатофакторного аналізу. У 

загальному вигляді багатофакторна регресійна лінійна модель має наступну форму 
[1, с. 5]:

exaxaxaaY pp +++++= ...22110       (1)

де Y  – розвиток спортивних комунікацій;
pxxx ,...,, 21  – чинники, які впливають на розвиток спортивних комунікацій;



78
Карнаух А.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2019. Випуск 46

paaaa ,...,,, 210  – ступінь впливу чинників, які впливають на розвиток спор-
тивних комунікацій; 

е – випадкова величина (похибка).
Дослідження зазначених елементів системи в моделі багатофакторної лінійної 

регресії доцільно зробити за допомогою матричного аналізу. Використання алгорит-
мів матриці та диференційного аналізу дозволить охопити всі виявлені чинники та 
побачити картину в повному обсязі.

Головна мета проведення матричного аналізу – емпіричне обґрунтування впли-
ву визначених факторів на функціонування та розвиток всієї системи, а також її ок-
ремих складових ( paaaa ,...,,, 210 ). Це можливо зробити використовуючи матрич-
ний алгоритм у межах економетричного аналізу:

y
X

X
XA 1)( −′=         (2)

де а – ступінь впливу конкретного чинника (представлена за допомогою векто-
ра-стовпця); 

Х – матриця чинників, які входять до складу когнітивної моделі; 
X ′  – транспонована матриця до кожного Х; 

X
X

′  – обернена матриця до суми матриць X та X ′ ; 
y – вектор-стовпець, які характеризують розвиток спортивних комунікацій. 
Моделі цього типу передбачають емпіричний підбір таких показників 

paaaa ,...,,, 210 , за яких випадкова величина (похибка) наближена до мінімально-
го значення. Під похибкою в межах даного дослідження ми розуміємо відхилення 
прогнозних показників розвитку спортивних комунікацій (результатів) від їх фак-
тичних значень [2].

Автор вважає, що використання когнітивного моделювання буде доцільним 
при розробці стратегії розвитку спортивних комунікацій. Цей вибір пояснюється 
тим, що певні характеристики об’єкту дослідження не дозволяють застосувати мате-
матичні методи для методичного забезпечення. Наразі чинники впливу спортивних 
комунікацій, які ми взяли за основу для побудови когнітивної моделі, мають слабо 
структуровані характеристики, які відповідають головним умовам використання 
когнітивного підходу. До того ж саме застосування цього методу дозволить нам до-
сягти головну мету дослідження – вирішити статичні та динамічні завдання. 

Принцип застосування когнітивного методу виражається в визначенні серед 
можливих альтернатив раціональних та оптимальних сценаріїв розвитку об’єкту 
дослідження. Технологія моделювання дозволяє застосувати випереджальні кроки, 
які допоможуть уникнути кризових явищ та мінімізувати вплив загроз зовнішнього 
середовища. При умові виникнення конфліктних ситуацій застосування когнітив-
ного підходу дозволяє прийняти таке рішення, яке буде розроблене та здійснене з 
урахуванням інтересів досліджуваної системи. 

Класичне використання когнітивного підходу передбачає наявність двох скла-
дових: когнітивна модель та когнітивна структура. Когнітивна структура обіймає 
комплексну інформацію щодо самого об’єкту, його зовнішнє середовище та чинники 
впливу. Таким чином вивчаються та аналізуються структурні зв’язки між факторами 
внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування об’єкту, їх влив один на 
одного та на систему в цілому. 
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Когнітивна структура передбачає проходження наступних етапів [3]:
1. Виокремлення факторів впливу.
1.1. Визначення факторів, які є структуроутворюючими та основними, тобто 

мають максимальний вплив на функціонування та розвиток досліджуваного об’єкту.
1.2. Виокремлення серед визначених факторів цільових чинників в системі.
1.3. Виокремлення серед визначених факторів керуючих, зміна яких знаходить 

відображення на динаміці цільових чинниках. 
1.4. Виокремлення серед визначених факторів чинників-індикаторів, які будуть 

демонструвати зміну системи в цілому при впливі на керовані чинники та поясню-
вати розвиток процесів досліджуваного об’єкту.

2. Групування визначених чинників за об’єднавчими критеріями. Це об’єднан-
ня дозволить продемонструвати за рахунок чого саме розвивається та функціонує 
система, а також які рушійні сили становлять загрозу та мають негативний вплив на 
досліджуваний об’єкт.

2.1. Виокремлення факторів, які демонструють позитивні та негативні тенден-
ції розвитку та функціонування системи.

2.2. Виокремлення факторів, які мають максимальний вплив на розвиток та 
функціонування системи.

3. Аналіз зв’язків між факторами:
3.1. Визначення наявності взаємозалежних зв’язків між факторами та ступеню 

їх впливу на систему та на виокремленні групи факторів.
3.2. Визначення взаємозалежних зв’язків всередині групи факторів:
3.2.1. Визначення напрямів впливу чинників.
3.2.2. Визначення характеру впливу зв’язків факторів один на одного – позитив-

них чи негативних.
3.3. Визначення характеру контурів (посилюючі або стабілізуючі), які з’явля-

ються в результаті взаємодії факторів.
4. Побудова когнітивної моделі.
5. Розробка сценаріїв розвитку досліджуваного об’єкту з урахуванням впливу 

факторів.
Найбільшої уваги при створені когнітивної моделі заслуговують цільові фак-

тори. Саме від їх визначення буде залежати розробка сценаріїв розвитку досліджу-
ваного об’єкту. Цільові чинник є стратегічно важливими і повинні враховувати всі 
умовив функціонування системи, а також вплив кожного фактору зовнішнього та 
внутрішнього середовища на об’єкт. 

Вважаємо, що виокремлення базових чинників доцільно зробити за допомогою 
проведення SWOT та PEST-аналізів. Застосування SWOT-аналізу дозволить виявити 
фактори впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на стратегічний розвиток 
спортивних комунікацій. За допомогою проведення даної методології ми зможемо 
визначити ті чинники, які представляють загрозу для розвитку та функціонування 
системи, а також чинники, які дозволять досягти за певний проміжок часу постав-
лених цілей. 

PEST-аналіз – це матричний метод, який дозволяє згрупувати фактори впливу 
на економічні, соціальні, технологічні та політичні, які формують внутрішнє та зов-
нішнє середовище досліджуваного об’єкту. 
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Використання когнітивного підходу дозволяє розробити конкретні шляхи по-
долання кризових явищ, поліпшення теперішнього стану досліджуваного об’єкту та 
сформувати діючі сценарії розвитку. Практичне застосування когнітивного методу 
передбачає виконання наступних етапів [3]:

• проведення аналізу чутливості;
• побудова когнітивної моделі;
• сценарне моделювання;
• імпульсний вплив на керуючі чинники;
• проведення сценарного аналізу;
• вибір оптимальної альтернативи розвитку системи серед запропонованих сце-

наріїв.
Матриця прискорення та матриця гальмування – інструменти, які дозволяють 

провести аналіз чутливості досліджуваного об’єкту. Матриці демонструють сти-
мулюючі та гальмуючі ознаки обраних факторів впливу. Використовуючи метод 
експертних оцінок кожний чинник оцінюється з точки зору впливу на інші фактори 
в межах дослідження. Таким чином в результаті ми отримаємо експертні оцінки ха-
рактеристик прискорення та гальмування всіх факторів впливу. 

Наразі виділяють такі етапи проведення аналізу чутливості [3]:
• визначення базових факторів впливу на об’єкт дослідження;
• оцінка характеру зв’язків факторів впливу на об’єкт дослідження;
• визначення характеру впливу кожного із факторів в системі (стимулюючий чи 

гальмуючий);
• градація кожного із факторів в матрицях гальмування та стимулювання в ме-

жах дослідження системи.
Створення матриць гальмування та стимулювання та подальша інтерпретація 

взаємодії факторів при проведенні аналізу чутливості дозволяє визначити ступінь 
та характер впливу факторів один на одного, а також на систему в цілому. Для того, 
щоб інтерпретація була більш зрозумілою, необхідно застосування стандартизова-
ної шкали оцінки впливу чинників. Автор обрав наступну шкалу, яка дозволить от-
римати репрезентативні дані в результаті проведення аналізу чутливості та форму-
ванні матриць стимулювання та гальмування:

2,0 – високий ступінь впливу фактору;
1,0 – середній ступінь впливу фактору;
0,5 – низький ступінь впливу фактору;
0,1 – вплив фактору незначний або його не існує.
У результаті проведення аналізу чутливості можна сформувати когнітивну мо-

дель, яка дозволить продемонструвати досліджуваний об’єкт в цілому, характер та 
тип зв’язків між чинниками впливу, їх взаємодію та взаємозалежність. Використан-
ня когнітивного підходу демонструє наочно взаємодію та взаємозв’язок чинників 
впливу внутрішнього та зовнішнього середовища об’єкту дослідження. 

Після проведення аналізу чутливості переходимо до побудови когнітивної кар-
ти та імпульсного сценарного моделювання, після інтерпретації результатів якого 
можна переходити до розробки сценаріїв розвитку системи. Сценарне моделювання 
відбувається на основі проведення відповідного плану експерименту.

Висновки. Розроблення сценарного моделювання можливо за умови надання 
імпульсів збурення у обрані чинники. У конкретну вершину подається імпульс, 
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який дозволяє побачити зміни в системі. Таким чином це дозволить нам побачити 
тенденції розвитку системи і те, який саме вплив чинить зміна одного фактора на всі 
інші, об’єкт дослідження взагалі.

Після проведення сценарного аналізу ми маємо можливість за рахунок імпульс-
ного сценарного моделювання розробити сценарії розвитку об’єкта дослідження з 
негативною, нейтральною та позитивною тенденцією з урахуванням впливу факто-
рів внутрішнього та зовнішнього середовища. Розроблені сценарії дозволяють обра-
ти оптимальний за сучасних умов функціонування.
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The article is devoted to the research of methodical provision of sports communications 
in the modern media space. The author analyzed the methods of logical and strategic analysis, 
as well as criterial methods that should be used to study the factors of the environment of sports 
communications. Within our research, we have decided to use the listed tools in a complex 
to get more complete and reliable results. The data obtained during the survey can be used to 
identify the weak and strong points of sports communications, as well as to develop practical 
recommendations for the development of the system as a whole and its components. Particular 
attention in the study should be given to those factors that will be the basis of analysis. Since 
the work will consider the factors that affect the development of sports communications, which 
serve not only part of the media space, but also serve as an integral part of the social construction 
of sport, then in the analysis it will be advisable to use the expert method.

Analysis of the study of the factors of the environment of sports communications should 
be conducted using logical and strategic analysis methods, as well as criterion methods. To 
analyze the factors of the environment we consider that it is necessary to take into account the 
use of such tools as content analysis, expert estimation method, extrapolation method, criterion 
method, SWOT and PEST analysis. The author believes that the use of cognitive modeling will 
be appropriate in developing strategies for the development of sports communications. This 
choice is due to the fact that certain characteristics of the object of study do not allow the use of 
mathematical methods for methodological support. At the moment, the factors of the influence 
of sports communications, which we have used as a basis for constructing a cognitive model, 
have poorly structured characteristics that meet the basic conditions for using the cognitive 
approach. In addition, the very use of this method will allow us to achieve the main goal of 
the study - to solve static and dynamic tasks. The principle of using the cognitive method is 
expressed in the definition among the possible alternatives of rational and optimal scenarios for 
the development of the research object.

Key words: sports communication, factors of influence, development strategy, general 
methods, local methods.
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У статті обґрунтовано роль медіа у процесі впровадження медичної та освітньої ре-
форм, виділено ключові моменти якісної медіації суспільних процесів. Виокремлено клю-
чові тематичні блоки публікацій про медичну та освітню реформи в онлайн-виданнях 
Тернополя «Терен» і «20 хвилин». Окреслено вагомі аспекти реформування медицини та 
освіти, презентовані на регіональних інтернет-порталах, визначено основні джерела інфор-
мації для матеріалів. Результати праці важливі для подальшого дослідження рівня та якості 
висвітлення медичної та освітньої реформ у медіадискурсі.

Ключові слова: суспільні реформи, медицина, освіта, онлайн-видання, регіональні 
медіа, тематика.

Вступ. Розбудова української держави та громадянського суспільства, демо-
кратична європейська перспектива та активне долучення до світового науково-тех-
нічного та культурного прогресу визначили необхідність реформування основних 
соціальних галузей, зокрема медичної та освітньої.

Для впровадження будь-якої суспільної реформи необхідне належне інформу-
вання про неї громадськості засобами масової інформації. Важливу роль у цьому 
відіграють регіональні медіа, які забезпечують інформаційний супровід реформ 
на місцевому рівні. Українці часто черпають інформацію із регіональних ЗМІ, зо-
крема інтернет-видань, які розглядають глобальні проблеми на локальному рівні, 
демонструючи їх наслідки безпосередньо для реципієнта, і стають важливим по-
середником, комунікатором між владою та громадянами. Відтак, актуальність до-
слідження зумовлена посиленням інтересу суспільства до секторальних реформ і 
зростанням ролі регіональних медіа у висвітленні їхнього впровадження.

Мета дослідження полягає в окресленні тематичного діапазону публікацій 
про медичну та освітню реформи у тернопільських інтернет-виданнях «Терен» [3] 
і «20 хвилин» [2], що дозволить на основі індивідуальних характеристик сформу-
лювати універсальні принципи презентування суспільних реформ у регіональному 
онлайн-просторі.
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Методологічну основу дослідження формують праці А. Боневоленської, І. Не-
допитанського, З. Меджидової, І. Нікберга, В. Деларю, В. Мартиросяна, Н. Литви-
ненко, предметом вивчення яких є різні аспекти медичної галузі. Причини виник-
нення та становлення педагогічної журналістики, її функції та жанрові особливості, 
вимоги до журналістів, які пишуть на освітню тему, висвітлювали Т. Денисович та 
П. Катеринич. Теоретичну парадигму вивчення медійного супроводу медичної та 
освітньої реформ творять медіатренери, практикуючі журналісти, експерти, учасни-
ки медичних та освітніх проектів, журналістикознавці, освітяни, медики (В. Іванов, 
А. Юричко, А. Романюк, Н. Войтович, Г. Усатенко, О. Рябчук, Є. Гончар, О. Голуб 
та ін.), які у форматі медіашкіл, семінарів, тренінгів, круглих столів намагаються 
роз’яснити ключові моменти секторальних реформ та роль медіа у процесі втілення 
якісних та перспективних змін у медичній та освітній галузях. Корисні поради для 
журналістів пропонують І. Чулівська [9] та авторський колектив посібника «Міфи 
та правда про освітню та медичну реформи» [5]. Усі аспекти секторальних реформ в 
умовах децентралізації розкрито на офіційному урядовому порталі [6; 7].

Виклад основного матеріалу. Саме від медіа значною мірою залежить про-
цес упровадження секторальних реформ. Адже безпосередньо від того, наскільки 
доступно й незаангажовано вони доноситимуть інформацію до громадськості, за-
лежить підтримка реформи суспільством. Тільки за умови правдивого, оперативно-
го та цікавого висвітлення загальнонаціональними, регіональними ЗМІ, зокрема й 
онлайн-виданнями, усіх етапів трансформації соціальних секторів можливі якісні, 
вчасні та перспективні зміни в освітній, медичній, екологічній та інших галузях.

Для якісної медіації реформ потрібна тісна співпраця медіа й експертів, яка 
полягатиме у ґрунтовному поясненні і перекладі для ЗМІ «простою мовою» того, 
що обговорюється під час експертних дискусій. Журналістка «Радіо Свобода» Іри-
на Штогрін зазначає, що експерти мають обговорювати проблеми на глибинному, 
професійному рівні, а за підсумками цих обговорень потрібно створювати продукт, 
який через соцмережі може потрапити до споживачів або журналістів, у такій формі, 
яка є максимально прийнятною для кожної з аудиторій: інтернет-аудиторії окремо, 
телебачення – окремо [8].

Представник телеканалів «UA: Перший» та «TV-5» (Запоріжжя) Сергій Мамаєв 
відзначає, що окремою проблемою є робота регіональних ЗМІ. Попит на них та запит 
на інформацію про реформи – дуже великі, проте у регіонах бракує компетентних 
експертів, до яких можна звернутися за коментарем. «Найбільша проблема – не-
компетентність журналістів, а взятися їй немає звідки – вони «варяться у власному 
соку». Їхні замовники новин, зазвичай – ОДА або власники, але не глядачі, і це також 
проблема», – зауважує С. Мамаєв [8].

При висвітленні соціальних реформ потрібно враховувати найдрібніші нюанси 
та деталі. Це питання не можна вирішити лише копіюванням медичних чи освіт-
ніх стандартів та підходів. Президент Академії української преси Валерій Іванов за-
пропонував міні-панацею для журналістів, якою бажано керуватися при написанні 
матеріалів: «Враховувати позитивний та негативний досвід – це є запорукою для 
грамотного висвітлення будь-якого питання. Мас-медіа має бути дуже обережним, 
коли цитує різні точки зору, підтримує ті чи інші позиції. Основна вимога до роботи 
журналістів – розібратися у проблемі та дати повну картину. Не слід зупинятися 
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тільки на тому, що здається правильним самому журналісту. Висвітлення питання 
має бути з усіх можливих позицій» [10].

Мета медичної реформи – поставити пацієнтів у центрі системи охорони здо-
ров’я та надати їм рівний доступ до якісних медпослуг. Основні положення медич-
ної реформи полягають у: впровадженні державного гарантованого пакету медичної 
допомоги, створенні національної системи здоров’я України; підписанні декларацій 
громадян із лікарями, а лікарів та медичних закладів із НСЗУ, реорганізації медич-
них закладів та зміні їх юридичного статусу, переході від системи медичних суб-
венцій на контрактну форму оплати та впровадження принципу «гроші ходять за 
пацієнтом», створенні єдиної централізованої електронної системи охорони здоров’я 
(e-Health) та єдиної системи централізованої купівлі медичного обладнання й ліків, 
підтримці програми «Доступні ліки», реорганізації швидкої допомоги. Усе це має 
за мету знизити корумпованість медичної сфери, збільшити ефективність розподілу 
та використання фінансів, перевести документацію з паперового варіанту в елек-
тронний та загалом підвищити оперативність надання послуг, а також налагодити 
системність у діяльності медичної сфери [4; 7].

Медична реформа складається із багатьох кроків. Її впровадження відбувається 
з 2017 року поетапно і поступово. З початком впровадження кожного важливого ета-
пу медичної реформи зростає кількість медіаматеріалів на цю тему. За аналізований 
період зафіксовано чотири таких періоди: червень 2017 року (запрацювала електро-
нна система eHealth), жовтень-грудень 2017 року (прийняття необхідних законопро-
ектів), березень-травень 2018 року (кампанія з підписання декларацій з сімейними 
лікарями), червень-липень 2018 року (початок фінансування медичних закладів за 
новою системою та обслуговування тих пацієнтів, що підписали декларації, відпо-
відно до положення).

У тернопільських інтернет-виданнях «Терен» і «20 хвилин» з 1 березня 2017 
року (поява першої інформації про суть медичної реформи) до початку 2019 року 
було опубліковано 76 матеріалів: «20 хвилин» – 28, «Терен» – 48 публікацій під те-
гами «сімейна медицина», «здоров’я», «медична реформа».

Онлайн-медіа Тернополя висвітлювали різні аспекти медичної реформи. Усі 
пуб лікації можна поділити на основні тематичні групи:

• прийняття необхідних законів, нормативних актів тощо («20 хвилин»: «Пре-
зидент підписав закон, що дає старт медичній реформі», 28.12.2017), а також 
роз’яснення їх суті («20 хвилин»: «Скільки платитимуть сімейним лікарям за 
немовлят, дітей, дорослих і літніх – рішення уряду», 25.04.2018) [2];

• суть медичної реформи та тих змін, що очікують пацієнтів, лікарів та ме-
дичні установи («20 хвилин»: «Після старту реформи медичні заклади фінан-
суватимуть по-іншому», 30.04.2017; «Медична реформа: що чекати пацієнтам з 
1 липня», 17.05.2017; «Медреформа: з чого починати тернополянам», 5.02.2018; 
«Терен»: «Тернополянам на замітку: що дасть медична реформа?», 16.06.2017; 
«Реформа крокує Тернопільщиною – лікарів уже… попередили», 13.01.2018) 
[2; 3];

• спростування міфів, що уже склалися в суспільстві щодо змін у медичній га-
лузі («Терен»: «Чи готові тернопільські медики до цілодобового контролю?», 
17.04.2017; «Лідія Чайковська: “Найбільше бояться медичної реформи – ліка-
рі”», 18.11.2017) [3];
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• укладання договорів пацієнтів із сімейними лікарями. Такі матеріали містять ін-
формацію про етапи підписання декларацій («20 хвилин»: «Договори із сімей-
ними лікарями будемо укладати з 1 липня», 4.03.2017; «Терен»: «Тернополяни 
ще мають час підготуватись до медичних змін», 16.01.2018; «Медреформа в дії: 
батькам час обрати педіатра, – Олег Нитка», 3.04.2018), інструкцію з підписання 
(«20 хвилин»: «Як ви обиратимете сімейного лікаря?», 10.05.2017; «Як терно-
полянам обрати собі сімейного лікаря», 18.11.2017; «Терен»: «Як тернополянам 
обрати сімейного лікаря», 2.02.2018; «Тернополяни можуть зареєструвати «сто-
сунки» із лікарем всього за 4 хвилини», 29.04.2018) або ж реакцію та роз’яснен-
ня труднощів, що виникали при укладанні договорів («20 хвилин»: «Підписа-
ти декларацію з сімейним лікарем можна при першому ж зверненні. Не варто 
створювати ажіотаж в понеділок», 7.04.2018; «Тернополяни скаржаться, що не 
можуть підписати декларації з лікарем», 11.04.2018; «Терен»: «Що буде з терно-
полянами, які не підпишуть договір із терапевтом», 23.11.2017); статистичну 
інформацію про хід підписання угод («20 хвилин»: «Сімейного лікаря обрали 
майже 2 тисячі тернополян…», 10.04.2018; «Угоду з сімейним лікарем уже під-
писали майже 285 тисяч жителів Тернопільщини», 30.06.2018; «П’ять сімейних 
лікарів Тернополя вже набрали необхідну кількість пацієнтів», 5.09.2018; «Тер-
нопільщина увійшла в лідери з підписання декларацій з лікарями», 29.11.2018; 
«Терен»: «Лише 30% тернополян обрали сімейного лікаря», 19.06.2018; «Скіль-
ки жителів Тернопільщини вже обрали собі сімейного лікаря?», 5.11.2018) [2; 3];

• зміни у спектрі послуг, які зобов’язаний надавати сімейний лікар («20 хвилин»: 
«За обстеженням й аналізами – до сімейного лікаря», 5.02.2018; «Які послуги 
будуть надавати сімейні лікарі, терапевти і педіатри з липня», 2.07.2018; «20 хви-
лин»: «Компетенція сімейного лікаря тепер значно ширша, – запевнив тернопо-
лян експерт», 27.10.2018), зміни тарифів на послуги («20 хвилин»: «За що треба 
платити в сімейного лікаря», 28.04.2018; «Кого примусять заплатити за прийом 
сімейного лікаря?», 24.09.2018; «Терен»: «Тернополяни будуть знати, за що пла-
тять у лікарнях», 22.08.2017) [2; 3];

• реорганізація швидкої та екстреної допомоги. У публікаціях цієї тематики ви-
світлювали як регіональні нюанси впровадження («20 хвилин»: «Як реформа 
змінює швидку?», 31.08.2018; «Терен»: «Реорганізації системи екстреної медич-
ної допомоги на Тернопільщині обійшлася в 7,5 млн грн», 8.11.2017; «Жителі 
Тернопільщини першими в Україні випробують оновлену екстрену медичну 
допомогу», 11.09.2018), так і загальні стратегії («20 хвилин»: «В Україні ско-
ротиться час доїзду бригад медиків. Незабарои почне працювати екстрена ме-
дична допомога», 12.09.2018; «Терен»: «В Тернополі готуватимуть парамедиків 
для всієї України», 10.11.2017; «На Тернопільщині покращать роботу швидкої 
допомоги», 5.12.2018) [2; 3];

• впровадження електронної системи e-Health («20 хвилин»: «Онлайн можна от-
римати пораду, але не консультацію. Тернопільські лікарі про лікування через 
соцмережі», 11.11.2018; «Терен»: «На Тернопільщини презентували електронну 
медицину», 19.09.2017) [2; 3];

• формування госпітальних округів («Терен»: «Окружна лікарня: як працюватиме 
заклад у нових умовах», 2.06.2017; «Який госпітальний округ на Тернопільщині 
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найбідовіший?», 24.11.2017; «Тернопільську область поділять на чотири госпі-
тальні округи», 30.01.2018) [3];

• опитування містян щодо їх довіри до змін у медичній галузі («20 хвилин»: «Чи 
обрали для себе тернополяни сімейного лікаря?», 5.11.2017; «Терен»: «Тернопо-
ляни не вірять у зміни медичної реформи», 30.01.2018) [2; 3];

• медичне страхування та його процедура («Терен»: «Тернополянам пояснили, як 
оплачуватимуть медичне страхування», 14.05.2018; «Особливості страхування 
здоров’я для жителів Тернопільщини», 30.12.2018) [3];
У поодиноких публікаціях висвітлено питання зміни процедури ліцензування 

лікарів, запровадження Національної системи здоров’я України або НЗСУ, створення 
медичної «гарячої лінії», розподілу коштів між лікарнями, обрання місцевого ке-
рівника реформи, заробітної плати медиків (збільшення, зменшення, затримка ви-
плат), реалізації програми «Доступні ліки». Загалом, тематичний спектр матеріалів 
медичного контенту в інтернет-виданнях «20 хвилин» і «Терен» доволі розмаїтий, 
проте можна виділити тематичні групи, представлені найширше у кількісно-якісно-
му аспекті. Це медична реформа як система змін у медичній галузі та її найважливі-
ші складові – підписання декларацій пацієнтів із сімейними лікарями, спектр їхніх 
послуг та реорганізація швидкої та екстреної допомоги. Інші елементи реформи, що 
не стосуються безпосередньо усього населення, висвітлювались у регіональних ЗМІ 
значно менше.

У публікаціях про медичну реформу журналісти посилаються на певні джерела 
інформації: Міністерство охорони здоров’я України (найчастіше Уляна Супрун та 
її заступник Павло Ковтонюк), лікарі (заступник головного лікаря Тернопільського 
міського «Центру первинної медико-санітарної допомоги» та інші медпрацівники), 
представники органів законодавчої та виконавчої влади (н-д, Президент, Прем’єр-мі-
ністр, КАБМІН), представники місцевої влади (н-д, начальник управління охоро-
ни здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Богайчук), 
експерти з медичною чи юридичною освітою, рідше – власне реципієнти видань 
(обговорення у коментарях до новин, опитування «наживо»), національні ЗМІ (сайт 
«Терен» найчастіше посилається на портали «Сегодня», «gazeta.ua», «espreso.tv», 
«prefiks.win.NGO Centre UA» та ін.).

Освітня галузь стала черговим суспільним майданчиком для впровадження 
новітніх реформ. Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного й куль-
турного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, за-
порукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та 
держави, – йдеться у Законі України «Про освіту» (головний нормативний документ 
реформи), прийнятому 5 вересня 2017 року [1]. Зміни, внесені до нього, почали впро-
ваджувати на практиці з 2018 року.

Основні положення Закону України «Про освіту» стосуються фінансування 
системи освіти, автономності для суб’єктів навчального процесу, процедури зара-
хування учнів до школи, оновлення матеріально-технічної бази, зміни навчальних 
програм та моделі оцінювання знань, створення інклюзивного освітнього середови-
ща, процедури підвищення кваліфікації вчителів тощо [1].

Від квітня 2017 року – часу першої публікації про реформування освіти – до 
початку 2019 року в обраних онлайн-виданнях опубліковано 44 матеріали (20 – на 
сайті «Терен» і 24 – на порталі «20 хвилин») під хештегами «освіта», «НУШ», «ре-
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форма», «Нова українська школа», «школа». Усі публікації можна поділити на основ-
ні тематичні блоки:

• суть освітньої реформи і тих змін, що очікують учителів, учнів, батьків та 
навчальні заклади («20 хвилин»: «Чого чекати від нового навчального року?», 
13.08.2017; «Гроші, інтернет, автобус – чим до змін мотивують школи на Тер-
нопільщині», 13.05.2018; «Терен»: «Тернопільщина: у школах і училищах готу-
ються до грандіозних змін», 24.04.2018; «Тернопільщина з предметоцентризму 
переходить на дітоцентризм», 10.05.2018; «Головна освітянка Тернопільщини 
провела перед журналістами урок», 6.07.2018; «На освіту Тернопільщини че-
кають зміни», 23.08.2018; «Коли чекати змін в освіті, та що для цього робити?» 
31.08.2018) [2; 3];

• закриття малоформатних шкіл, побудова нових шкіл та створення сітки 
опорних закладів в області («20 хвилин»: «На Тернопільщині ще є школи, де 
навчаються троє дітей», 26.04.2017; «Школа має дати учням не знання, а ком-
петентності. Директор опорної школи про освітню реформу», 6.07.2018; «На 
Тернопільщині ліквідували дев’ять шкіл, ще шість – понизили у ступені», 
29.08.2018; «Терен»: «Міністр сказав, у якій сфері Тернопільщина вибилася в 
лідери», 26.04.2018; «В селі на Тернопільщини збудують школу з ліфтом та ла-
бораторіями», 29.12.2018) [2; 3];

• нові правила зарахування до шкіл («20 хвилин»: «У Тернополі більше не буде 
спеціалізованих шкіл, а учнів набиратимуть за пропискою», 18.02.2018; «І в 
садки, і в школи тепер братимуть тільки з довідкою про місце проживання», 
12.05.2018; «Школа за місцем реєстрації: що чекає на батьків першокласників», 
21.05.2018) [2];

• впровадження реформи в початковій освіті («20 хвилин»: «Зошитів та ручок 
тепер у перший клас непотрібно», 18.08.2018; «Першачки області місяць не ма-
тимуть підручників для навчання», 30.08.2018; «Терен»: «Тернопільським пер-
шачкам обіцяють уроки на вулиці та тематичні дні», 6.07.2017; «Перші класи у 
школах Тернопільщини не впізнають», 20.04.2018) [2; 3];

• взаємовідносини між учнями та вчителями («20 хвилин»: «Вчитель має бути 
таким, як діти. Головна освітянка області розповіла про нові вимоги до вчителів 
та учнів», 5.07.2018; «Терен»: «Тернополянам розповіли про справжнього вчите-
ля нового століття», 25.06.2018; «Тернопільські учні чекають на вчителів-фаси-
літаторів», 26.11.2018) [2; 3];

• фінансування та управління загальноосвітніх закладів («Терен»: «На освіту в 
Тернополі витратять більше», 19.04.2018; «На Тернопільщині освітніх експертів 
отримали не усі ОТГ», 18.11.2018) [3];

• аспекти матеріально-технічного оснащення шкіл («20 хвилин»: «Не всі пер-
вачки у вересні сядуть за нові парти», 5.08.2018; «Нова Українська Школа без 
нових парт для первачків», 1.09.2018; «Чи отримали тернопільські школи парти 
і підручники для першокласників», 9.10.2018; «Парти в очі не бачили: до кін-
ця жовтня 95% шкіл мали отримати столи-трансформери», 20.10.2018; «Чому 
в Тернополі батьки першокласників просять забрати з класу новенькі парти», 
12.11.2018) [2];
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• вироблення чіткої системи внутрішнього і зовнішнього контролю за наданням 
освітніх послуг («Терен»: «Революція» в освіті: чого чекати учителям і учням, 
розповів у Тернополі Юрій Рашкевич», 21.07.2017) [3];

• нова система підвищення кваліфікації вчителів – сертифікація («Терен»: «Тер-
нопільські вчителі навчатимуться за кошти держави», 18.12.2017; «Масовий 
страх та списування. Напевно, вчителям з Тернопільщини це не притаманне», 
13.02.2018) [3];

• питання заробітної плати вчителів: збільшення, зменшення, затримка виплат 
(«Терен»: «Кращі тернопільські вчителі отримуватимуть більшу надбавку», 
8.11.2017) [3];

• розвиток інклюзивної форми навчання виступає важливою задекларованою 
складовою реформування національної освітньої системи. Проте, незважаю-
чи на актуальність та важливість цього питання, його майже не розкривають 
журналісти онлайн-медіа «Терен» і «20 хвилин». Упродовж 2018 року обидва 
інтернет-видання представили поодинокі матеріали відповідної проблеми. 
Однак інформаційним приводом написання публікацій послужили не окремі 
факти прикладів інклюзивної освіти в регіоні, а приїзд Марини Порошенко до 
Тернополя та підписання нею Меморандуму про долучення області до проекту 
Фонду Порошенка «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації»: «На Терно-
пільщині з робочим візитом перебуває дружина Президента України Марина 
Порошенко» («Терен», 19.06.2018), «Інклюзивно-ресурсний центр та медіатеку 
для особливих діток створять на Тернопільщині» («20 хвилин», 20.06.2018). По-
дібну тенденцію увиразнюють тернопільські експрес-новини «Терен», пропо-
нуючи аудиторії інформацію про створення інклюзивних гуртків у дитячих 
клубах Львова (16.01.2018), відкриття інклюзивно-ресурсного центру у Зборові 
(6.11.2018) [2; 3].
Журналісти тернопільських інтернет-видань «20 хвилин» і «Терен», висвітлюю-

чи втілення освітньої реформи, апелювали до різних джерел інформації – не тільки 
представників влади (Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, заступник Мі-
ністра освіти і науки України Юрій Рашкевич, начальник управління освіти і науки 
міськради Тернополя Ольга Похиляк, начальник управління освіти і науки ТОДА 
Ольга Хома, голова Тернопільської ОДА Степан Барна), а й безпосередніх учасників 
навчального процесу, які зіткнулися із реформою значно ближче, – вчителів, дирек-
торів.

Висновки. З початку анонсування суспільних реформ засоби масової інфор-
мації, зокрема й регіональні, почали висвітлювати найбільш обговорювані серед 
громадськості зміни у медичній та освітній галузях. На Тернопільщині дану тема-
тику найактивніше розробляють онлайн-видання «Терен» і «20 хвилин». Медичний 
контент регіональних медіа відтворює поетапний процес модернізації медичної 
галузі та увиразнює її ключові проблеми. Освітній сегмент змістового наповнення 
онлайн-платформ презентує окремі аспекти реформування української освіти, які 
часто актуалізуються під впливом певного інформаційного приводу. Інтернет-ви-
дання «20 хвилин» пропонує проблемні матеріали, що ілюструють освітні нововве-
дення на прикладі конкретних навчальних закладів.

Перспективи дослідження медіації секторальних реформ в Україні полягають 
у можливості подальшого вивчення регіонального онлайн-простору щодо висвітлен-
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ня реформування медичної та освітньої галузей в контексті соціальної парадигми 
сучасного медіаконтенту, аналізу структурно-композиційного та жанрового аспек-
тів публікацій, рівня та якості поінформованості населення щодо процесу реформу-
вання медицини й освіти, а також вироблення рекомендацій щодо інформаційного 
супроводу реалізації суспільних реформ.
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The paper deals with the actual problem of Ukrainian journalism – the search for a new 
methodology that is adequate to the challenges of the time, taking into account the interaction 
between media and society. The issue of the correlation of national and gender identities was 
relevant in the Western Ukrainian society of the interwar period.

The problem of the interaction of gender and national identities should be analyzed as 
a question of colonialism, nation and gender in the context of the Ukrainian history of the 
1920s-1930s. In addition, the national discourse with its ideology of devoted service to the 
people and state-building intentions was a decisive factor for the interwar generation in the 
conditions of the occupation of Ukraine. 

The most adequate scientific method of studying this problem is the discourse analysis. 
Discourse analysis studies identity as a means of defining a particular group, as well as the 
representation of this group in the struggle for hegemony in ideological discourses. Therefore, 
study the Western Ukrainian press of the 1920s-1930s (for example, the popular Galician, 
Bukovinian and Transcarpathian periodicals) through the prism of modern approaches –
discourse analysis and gender analysis – is proposed in the paper. The discourse representations 
of femininity are explored in the ideological context of the national-democratic press. It turns 
out that the media space of the Western Ukrainian press was the scene of the struggle for 
the hegemony of two ideological discourses, patriarchal and feminist. Feminist discourse is 
represented by publications by the members of the Union of Ukrainian Women on the pages 
of popular periodicals. In these publications, the «taboo» issues of feminine identity were 
articulated, which was perceived as a threat to traditions and violations of public order, since 
authors thus redefined the social world. Significant progress has been made in the feminist 
aspirations of Ukrainian women and, accordingly, the fact that patriarchal ideology lost its 
monopoly status in the national-democratic press.

Key words: discourse, ideological discourse, discourse analysis, identity, gender.
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У статті проаналізовано державотворчий дискурс газети «День». Акцентовано увагу 
на проблемах державотворення, які артикулюються у виданні. З’ясовано, що державотвор-
чий наратив реалізується крізь призму проблем освіти, економіки, політики тощо. Окресле-
но проблемно-тематичні домінанти медіатекстів.

Ключові слова: державотворення, дискурс, медіатекст, національна ідентичність, 
державна політика.

Постановка проблеми. Україна як суверенна держава постала наприкінці 
ХХ століття. Шлях українського народу до розвитку своєї державності був досить 
складним і неоднозначним. В умовах постколоніального суспільства процес дер-
жавотворення проходив тривалі етапи усвідомлення суті незалежності, розбудови 
атрибутів держави, створення нової політичної та економічної системи. Українське 
державотворення було спрямоване на актуалізацію національної ідеї, становлення 
держави як гаранта розвитку громадянського суспільства, формування суспіль-
но-політичних інститутів, організації влади й державного управління. Революція 
Гідності, інтервенція Росії в Україну кардинально змінили вектор розвитку нашої 
країни: інтенсивно впроваджується євроінтеграційний курс, формується демокра-
тична держава із втіленням верховенства права як правової гарантії для соціуму, 
створюється вертикаль державної влади, що відповідала б європейським стандартам 
тощо. 

У цьому контексті виникає необхідність вивчення концептуальної моделі роз-
витку українського державотворення в умовах глобальних змін та її інтерпретації 
у ЗМІ. Державотворчий дискурс завжди був об’єктом наукового аналізу, різнома-
нітні його аспекти розглядалися фахівцями державного управління, права, філосо-
фії, політології, історії, соціальних комунікацій. Питання державотворення висвіт-
лювалися переважно в інституціональному ракурсі й знайшли своє відображення 
у наукових студіях В. Д. Бакуменка, М. М. Білинської, І. А. Грицяка, В. Г. Кременя, 
В. С. Куйбіди, О. Ю. Лебединської. Особливості репрезентації проблем державотво-
рення в українських мас-медіа були предметом дослідження таких науковців, як 
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О. Бутирської, О. Бухтатого, О. Вільчинського, Н. Горошкевич, С. Квіта, І. Крупсько-
го, В. Лизанчука, Б. Потятиника, В. Шкляра тощо. Аналіз літератури дає підстави 
стверджувати, що недостатньо вивченою залишається окреслена проблема в сучас-
ній академічній науці. Актуальність теми зумовлена необхідністю дослідження 
сегменту державотворчої проблематики у пресовому дискурсі.

Мета статті – дослідити специфіку висвітлення проблем державотворення 
у газеті «День». Мета наукового дослідження передбачає реалізацію таких завдань: 
окреслити дефініцію поняття «державотворення»; виокремити масив публікацій з 
проблем державотворення у виданні за досліджуваний період; здійснити аналіз ма-
теріалів, визначити їх провідні підтеми. 

Хронологічні межі дослідження: жовтень 2018 р. – січень 2019 р.
Методи дослідження. Для досягнення мети наукового дослідження викори-

стано такі загальнонаукові методи: історичний (формування історіографії, озна-
йомлення з матеріалами науковців, що досліджують суміжні теми), аналіз та синтез 
(допомогли у досягненні мети дослідження та у пошуку особливостей висвітлення 
проблем державотворення), контент-аналіз (об’єктивний, системний опис наявного 
змістового матеріалу з окресленої проблематики), індукція та узагальнення (дозво-
лило сформувати висновки).

Виклад матеріалу. Важливим етапом на шляху до аналізу проблем державотво-
рення в медіапросторі є з’ясування теоретичних основ дефініції поняття «державо-
творення». Вперше цей термін у науковий обіг ввів соціолог Ч. Тіллі, який розглядав 
його як чинник структурованого організму функціонування держави та суспільства. 
Розкриттю поняття «державотворення» у сучасній науковій думці присвячена зна-
чна кількість праць, проте в цих дослідженнях державотворення трактується у кон-
тексті культури, історії, права, політології та економіки. Юридична енциклопедія ін-
терпретує державотворення як «історичний процес будівництва держави, створення 
і розвитку її правових, політичних, економічних, ідеологічних, військових, фінан-
сових та інших інститутів і забезпечення їх функціонування» [1, с. 164]. Науковець 
В. М. Семенов розкриває цей термін через аспект владних відносин: державотворен-
ня – це «процес створення, розбудови, удосконалення та модернізації системи влади, 
який відбувається на сучасному етапі або відбувався в історичному минулому на 
території держави. Він охоплює взаємовідносини індивідів, спільнот, політичних ін-
ститутів щодо реалізації своїх інтересів у сфері влади» [2, с. 132]. За основу візьмемо 
визначення С. М. Коника, згідно з яким державотворення – процес, спрямований 
на «актуалізацію національної ідеї в галузі державного управління, вироблення та 
втілення ідеології державотворення, створення й становлення держави як системи 
відносин та її інститутів, що мають забезпечити життєздатність і розвиток держа-
ви. Державотворчий процес охоплює комплекс взаємопов’язаних чинників, зокрема 
природничо-географічних, культурно-гуманітарних, мовних, етнопсихологічних, 
духовно-світоглядних (міфологічні та релігійні), соціально-економічних, правових, 
геополітичних, військово-оборонних тощо, що відображають усі сфери життєдіяль-
ності суспільства» [3]. 

У сучасному медіадискурсі активізується інтерес до державотворчої пробле-
матики. На шпальтах періодичних видань спостерігаємо процес переосмислення 
державотворчого наративу та пошуку нових шляхів ефективного розвитку країни. 
Адже українське суспільство повинно усвідомити важливість державотворчого по-
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ступу й адекватно реагувати на будь-які реформи. Грамотне висвітлення журналіс-
тами державотворчого дискурсу сприятиме формуванню стійкої самоідентифікації 
народу, консолідації українців навколо державницьких питань, суспільних реформ, 
шляхів національного розвитку. 

Під час проведення дослідження було проаналізовано державотворчий контент 
газети «День». Слід зазначити, що у виданні досить широко артикулюється держа-
вотворчий дискурс. Це свідчить про те, що ці питання мають суспільний резонанс: 
обговорюються в масах, коментуються фахівцями відповідної галузі знань, студі-
юються науковцями тощо. Особливостями цієї парадигми є репрезентація історії 
України з метою відновлення історичної справедливості, зображення авторитетних 
державних діячів різних історичних періодів, аналіз державотворчих завдань в ос-
новоположних документах провідників нації. Для контенту видання характерними є 
постійна увага до розвитку української держави, державницька свідомість, проекція 
тих чи інших подій, проблем, тенденцій на процеси державотворення. 

Враховуючи значний масив медіатекстів з окресленої проблематики, вважаємо 
необхідним згрупувати їх відповідно до «вузлових» підтем.

Першу групу публікацій складають оригінальні матеріали, які стосуються су-
перечливих, малодосліджених аспектів української історії. Питання становлення 
державності України порушено у таких медіатекстах: «Наша слава, наша трагедія»; 
«Про що сповістили дзвони Софії»; «Сто років тому Закарпаття проголосувало за 
злуку з Україною»; «Наступність як питання питань. Щодо спадковості актів дер-
жавотворення 1917-1918 років: суб’єктивний аналіз»; «Чого нас навчили Крути і чого 
не навчили?»; «У прокат виходить фільм «Крути – 1918»; «Луганські ліцеїсти в День 
пам’яті Героїв Крут вперше у своєму житті виконали стрільби з бойової зброї»; «У 
тому бою був поставлений підвозити патрони»; «Сталін проти українців»; «Кру-
ти: недоосмислена трагедія»; «Єврейські діти на Чернігівщині – жертви Голокосту»; 
«Україна трепетно береже пам’ять жертв Голокосту та Голодомору»; ««Творці нації» 
vs міфи про «приєднання» України до Росії» тощо. 

У медіатекстах першої групи політично-національні реалії минулих століть 
переосмислюються з погляду сучасності, суголосності державних кроків України у 
ХХІ ст. За аналізований період нами простежено матеріали, присвячені актуальним 
питанням Української революції 1917-1921 років, створенню Української Централь-
ної Ради на чолі з М. Грушевським, підписанню Акту злуки ЗУНР і УНР, битві під 
Крутами, козацькій добі, проблематиці Голодомору в Україні 1932-1933 рр., діяль-
ності УПА тощо. Автори підкреслюють циклічність української історії, розкрива-
ють закономірності одних історичних часопросторів і проектують їх на сучасність, 
знаходячи процесуальні та функціональні тотожності, усупереч усталеним і тра-
диційним поглядам відображають іншу точку зору на державотворчі процеси, що 
спирається не на емоційне сприйняття кризових подій сучасниками, а на аналіз змі-
сту державних актів найвищого рівня, пошук у них механізму правової спадковості 
тощо. 

Значна частина публікацій присвячена підписанню Акту Злуки ЗУНР і УНР. 
Автори інтерпретують цю знаменну історичну подію з проекцією на сучасні пробле-
ми, звертають увагу на радянські міфологеми щодо цих подій. Наприклад, Ігор Сюн-
дюков у матеріалі «Чути себе українцями» актуалізує проблеми української собор-
ності, показує трагізм подій Першої світової війни, коли західні та наддніпрянські 
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українці, опинившись по різні боки лінії фронту, змушені були воювати один проти 
одного у складі армій двох імперій – Російської та Австро-Угорської. Та попри дра-
матизм ситуації активно функціонували потужні збройні формування та громадські 
організації галицьких українців (Головна Українська Рада, Союз визволення Укра-
їни, загони УСС), які ставили за мету об’єднання всіх українських етнічних земель 
«від Сяну аж по Кавказ» згідно з відомою тезою Міхновського. На основі ідеологем 
«всеукраїнство», «український універсалізм» М. Грушевського автор обґрунтовує 
вагомість єдності українців, що сприятиме ефективному національному поступу: 
«Треба розвивати в усіх частинах українських земель почуття єдності, солідарності, 
близькості, а не роздмухувати ріжниці, які їх ділять. …Всеукраїнство, або україн-
ський універсалізм – тісне єднання всіх частин української землі й підпорядкування 
всіх ріжниць спільній і єдиній цілі – національному розвоєві, … є дуже важливим 
для потреб місцевого життя її частин, для її ближчих цілей і завдань» [4]. У матері-
алі «Сто років тому Закарпаття проголосувало за злуку з Україною» автор Василь 
Ільницький подає історичний екскурс цієї події, наголошуючи на свідомому волеви-
явленні угорських русинів щодо входження закарпатського краю до складу соборної 
України. Подача «Про що сповістили дзвони Софії» – це спогади учасника процесу 
об’єднання українських державних утворень в єдину державу – міністра закордон-
них справ уряду Західно-Української Народної Республіки Лонгина Цегельського, 
який широко висвітлює питання історії та проблеми державотворення.

У газеті «День» у контексті проблем державотворення часто публікуються ма-
теріали, що подають нове бачення певних історичних подій, критично висвітлюють 
діяльність/бездіяльність державних лідерів, що призводила до руйнування україн-
ської ідеї державотворення. Для прикладу, бій під Крутами Ігор Сюндюков називає 
національно-історичною катастрофою українців. Трагедія полягала насамперед у 
тому, що Директорії УНР так і не вдалося створити сильної дисциплінованої армії, 
за винятком корпусу Євгена Коновальця (урок Центральної Ради так і не був засво-
єний). Причиною падіння української державності, на думку автора, було невміння 
лідерів УНР здійснювати виважену, розумну соціальну політику, яка б консолідува-
ла суспільство, що призвело до утворення квазідержавної інституції – УРСР. 

У матеріалі «Гетьман та єдність українських земель: рік 1918-й» Олена Бойко 
ретроспективно здійснює огляд політичних та воєнних подій 1917-1918 рр., окреслює 
геополітичний курс УНР, актуалізує проблему державних кордонів України. Автор-
ка детально аналізує Закон про адміністративно-територіальний поділ нашої держа-
ви, згідно з яким «до складу УНР включено низку територій, на які її влада не поши-
рювалася, тобто Україна претендувала на півночі на частину білоруського Полісся, 
на сході – на українські етнографічні землі, які входили до складу Курської та Во-
ронізької губерній. Водночас до українських територій не були включені Бессарабія 
та Крим» [5]. Як зазначає журналістка, «відмова від претензій на стратегічно важ-
ливий, територіально й економічно пов’язаний з Україною Крим була політичною 
помилкою УЦР. Оскільки Крим не було згадано у Брестському мирному договорі як 
територія, на яку поширюється суверенітет УНР, більшовики сподівалися, що він 
залишиться у складі Росії. Для цього зробили Крим «самостійним» і «незалежним», 
проголосивши наприкінці березня 1918 р. квазідержаву – Радянську соціалістичну 
республіку Тавриди» [5]. Підсумовуючи, автор наголошує, що шляхом військових, 
дипломатичних, політичних, економічних заходів українська держава, ставши фак-
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тичною правонаступницею УНР, розширила свої кордони до меж, визначених нею 
в законі про адміністративно-територіальний поділ, тобто майже на всі українські 
етнографічні землі Наддніпрянської України. 

Друга група – публікації про видатних історичних постатей, Героїв України, 
представників української еліти як продуцентів національної ідеї, які відіграли ва-
гому роль у державотворенні. Цю групу репрезентують такі матеріали: «Капелан 
армії УНР»; «Альфа й омега державницького підходу»; «Живий живе гадає»; «У 
Волинському краєзнавчому музеї побував Герой України Василь Тарасюк»; ««За-
боронений». Під такою офіційною назвою восени повинен вийти фільм про Василя 
Стуса»; «Визначний просвітянин Михайло Цегельський»; «Ідея, час якої назрів»; 
«Павло Скоропадський – постать великого європейського масштабу»; «Він так лю-
бив Україну»; «У Києві відкрили меморіальну дошку Дмитру Донцову»; «Неюві-
лейне: класик дошевченківського періоду»; «Пантелеймон Куліш – 200 років»; «У 
хроніках тих стародавніх»; «Золоте перевесло мистецької династії Саєнків» тощо. 
Значна частина медіатекстів присвячена вшануванню українських лідерів, видат-
них діячів, зокрема генерал-хорунжого армії УНР, протоієрея Павла Пащевського; 
ідеолога українського національного руху, голови Проводу ОУН Степана Бандеру; 
гетьмана Павла Скоропадського; художника, військовика УСС, доктора правничих 
наук Івана Іванця; історика В’ячеслава Липинського; ученого, філософа Анатолія 
Свідзинського; поета, політика Миколу Гусовського та ін. У медіатекстах журна-
лісти не тільки об’єктивно оцінюють діяльність державних історичних діячів, а й 
здійснюють аналіз їхніх програм національного розвитку та світоглядних помилок, 
що призводили до втрати Україною незалежності.

Третя група – матеріали, у яких артикулюється проблема формування націо-
нально-культурної ідентичності українців у потоці суспільних перетворень. У ви-
данні національна ідентичність розкривається через проблеми української менталь-
ності, особливості вдачі українців, осмислюється буття народу, його духовні виміри, 
проблема самопізнання, утверджуються і пропагуються національні ідеї та цінності. 
Цей аспект представляють такі матеріали: «Шлях до визначення ідентичності»; «Без 
держави немає нації»; «Імперська асиміляція й українська ідентичність» тощо.

У газеті «День» релігійна самобутність як складова ширшої національної іден-
тичності аналізується через взаємозв’язок із процесами державотворення, націо-
нальної консолідації, через взаємодію із суспільно-політичною та духовною сфера-
ми суспільства. Державотворчий дискурс у медіатекстах розглядається в єдності з 
церковним життям, адже церква в Україні відігравала вагому роль у національному 
розвитку, а віра завжди була домінантою українського державотворення. За аналізо-
ваний період у журналістських текстах актуалізуються питання створення Помісної 
Православної церкви України, її ролі у процесах формування української політич-
ної нації, громадянського суспільства, демократичної і функціональної держави. 
Цю групу представляють такі матеріали: «Порошенко підписав закон про перехід 
і реєстрацію релігійних громад»; ««Православний Ренесанс». Якою має бути нова 
церква»; «Історична спадщина і тактичні кроки»; «На Житомирщині 15 парафіян 
перейдуть до ПЦУ»; «Томос як символ національної незалежності»; «На Харківщині 
відразу дві громади заявили про перехід до ПЦУ»; «Актуальні думки Василя Лип-
ківського»; «Україна не дозволить РФ використовувати віруючих у своїх «іграх»», – 
віце-прем’єр»; «На Вінниччині за вихідні до ПЦУ приєдналися ще чотири релігійні 
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громади»; «На Тернопільщині ще одна парафія перейшла до ПЦУ»; «Почаївська лав-
ра: право власності проти права користування»; «Просто автокефалія»; «До ПЦУ 
перейшли 204 церковних парафій»; «Москва боїться, що Київ знову стане центром 
світового православ’я»; «Томос та Іван Огієнко або внесок митрополита Іларіона у 
розбудову Української православної церкви» тощо.

Значна частина матеріалів окреслює широкий спектр проблем, пов’язаних із 
отриманням Томосу про автокефалію з Константинополя, зокрема супротив духо-
венства УПЦ Московського патріархату, конфлікти релігійних громад тощо. У пу-
блікаціях створення єдиної помісної церкви трактується як позбавлення ще одного 
каналу російського впливу на українські внутрішні справи. Томос у рецепції авторів 
видання – це не завершення, а «відправна точка для побудови нової церкви на наших 
землях». Висвітлюючи цей аспект, автори наголошують, що Україна отримала ще 
один шанс створити омріяну століттями державу, у якій буде «панувати лише Божа 
Воля». Тому основне завдання українців – об’єднувати «державотворчі зусилля на 
творіння нової обоженої людини, постійно пам’ятаючи настанови наших славних по-
передників, а особливо повчання великого Митрополита Андрея Шептицького» [6].

У матеріалі «Актуальні думки Василя Липківського» подано висловлювання 
першого митрополита України В. Липківського щодо автокефалії, слова, написані 90 
років тому, але надзвичайно суголосні сучасності: «Чи має наша Церква право бути 
автокефальною з історичного, канонічного і морального погляду? З історичного по-
гляду, як ми подивимось на Церкву, то у неї є сама історичність між церквами, не 
тільки суто України, а й церкви Росії. Ми знаємо, що Київська церква існує з часів св. 
Володимира, має свій вищий керівний орган, має голову – митрополита Київського. 
Так було в X столітті, коли ще не було на світі Москви. Тому Київська церква най-
більше має право бути автокефальною. Мало того, вона є матір’ю для всіх останніх 
церков України і Росії, бо з Київської церкви пішов світ віри у Новгород, Володимир 
і Москву» [7]. Основна думка матеріалу: створення єдиної помісної церкви – акт іс-
торичної справедливості, визволення з-під влади московського патріарха. 

Ґенезу Православної церкви України і виникнення Московського патріархату 
висвітлено у матеріалі «Москва боїться, що Київ знову стане центром світового пра-
вослав’я». Автор розкриває перманентність Київської церковної ієрархії, витоки якої 
сягають 988 року, зауважує, що вона на п’ять століть старша за Московський патрі-
архат, який почав функціонувати лише 1589 року. 

Четверта група – матеріали, присвячені формуванню зовнішньої та внутріш-
ньої політики України. У контексті окресленої групи виділяємо такі «вузлові» під-
теми: реформи в освітній, медичній, науково-технічній сферах; розвиток національ-
ної економіки; роль держави у створенні концептуальних основ, інституціональних 
механізмів реалізації регіональної політики; децентралізація; стратегічний курс 
держави на набуття повноправного членства України в ЄС і НАТО; позиціонуван-
ня України в геополітичному просторі; національна безпека; роль регіонального і 
місцевого самоврядування, громадських організацій у державотворчих процесах; 
актуалізація інтелектуальних ініціатив для побудови потужної України. Цю групу 
репрезентують такі матеріали: «Хто ми в цивілізаційному плані?»; «Понад 60 гро-
мадських діячів і політиків закликали захистити євроатлантичний курс України»; 
«Зміни до Конституції про вступ до НАТО і ЄС Рада розгляне 7 лютого, – Парубій»; 
«Дві загрози міжнародним відносинам»; «Як побудувати організоване суспільство»; 
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«Російська загроза й очікування ЄС»; «НАТО збільшуватиме допомогу Україні»; 
«Норвегія підтримує посилення санкційної політики проти РФ»; «Про Конститу-
цію, НАТО і воєнний стан»; «Дипломатична служба України: версія 2018»; «ОПК-
2019: п’ять життєво важливих змін»; «Чому і як Україна повинна відкрити себе для 
Європейського Союзу»; «Індустріальний погляд на впровадження стандартів НАТО 
в Україні»; «Що гальмує інвестиції»; «Україна та Норвегія: енергетичний прорив» 
тощо. Автори видання порушують низку проблем державотворення, серед яких: 
недосконалість законодавчої бази; несформованість структур влади; брак кваліфі-
кованих кадрів; відсутність підготовлених концепцій реалізації євроінтеграційної 
політики на регіональному та галузевому рівнях; економічна криза; еміграція укра-
їнців тощо.

Питання зовнішньої та внутрішньої політики переважно розглядаються ав-
торами у контексті державотворення. Кожна тематична спрямованість державного 
розвитку визначає, окрім інших напрямків державотворення, і також вектори зов-
нішньої політики, принципи взаємовідносин з іншими країнами. Одним із пріори-
тетних є питання стратегії зовнішньої політики. Автори видання вважають зовніш-
ньополітичний курс країни визначальним чинником державотворення. Найчастіше 
продукуються газетою «День» такі домінантні напрями зовнішньої політики, як від-
носини з Росією, співпраця з НАТО та євроінтеграція України. Однією із тенденцій 
висвітлення зазначених питань є намагання авторів позбутися штампів і стереотипів 
у підході до зовнішньополітичного курсу нашої країни та без упереджень визначи-
ти роль і місце України у світовій спільноті. При розробленні ефективної стратегії 
зовнішньої політики слід виходити з національних інтересів України та враховувати 
сучасну ситуацію на міжнародній арені – такий лейтмотив публікацій, присвячених 
пошуку місця України у світовому співтоваристві. 

Питання відносин з Росією є однією із ключових проблем зовнішньої політики 
України. Висвітлюючи цей аспект у контексті війни на сході нашої держави, інфор-
маційної експансії, автори подають також історію українсько-російських відносин, 
окреслюють першопричини та витоки агресії Росії щодо України, акцентуючи увагу 
на постійному втручанні РФ у внутрішню політику нашої держави. Цю проблему 
актуалізують такі матеріали: «Про гідне протистояння Росії»; «Росія, що вдавилась 
Україною»; «Ностальгія за імперією»; «Нейтралізувати загрози з боку Росії»; «Дві 
сторони російського імперіалізму»; «Скільки світ буде терпіти?» тощо. Автори ви-
дання критикують державну політику РФ, акцентують увагу на її імперських запи-
тах: «…антисемітизм, антилібералізм та антиінтелектуалізм – три голови фашист-
ського дракона, на якого перетворився путінський режим після 2014 року»; «Росія 
була задумана як імперія, тому її політичний код передбачає імперську агресивність. 
Зовнішня політика РФ – це політика, яка провадилася за часів Російської імперії та 
Радянського Союзу, в основі якої лежать автаркія та мілітаризм. Необхідність утри-
мання територій, які входили в Російську імперію та СРСР, лунає, мов набат, для 
російських владних еліт» [8]. 

Проаналізувавши державотворчий контент газети «День», зазначаємо, що ма-
теріали охоплюють різні сфери життя суспільства, висвітлюють поточні проблеми 
державотворення на прикладі явищ сучасності. Чимало публікацій присвячені ви-
світленню різних аспектів державотворення, зокрема у контексті євроінтеграційних 
процесів, економічної кризи, реформування країни тощо. 
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Наше дослідження не претендує на вичерпний аналіз специфіки висвітлення 
державотворчого контенту в газеті «День». Перспективи досліджень вбачаємо у по-
дальшому ґрунтовному аналізі формально-змістових особливостей медіаматеріалів 
із проблем державотворення.
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The article analyzes the state-building discourse of the newspaper «Den». During the 
period under study, an array of publications on state-building problems was identified. The 
attention is focused on the problems of statehood, which are articulated in the edition. The 
theoretical bases of the definition of the «state formation» concept are revealed. The state-
building paradigm is outlined, the features of which are the representation of the history of 
Ukraine in order to restore historical justice, to portray the authoritative statesmen of different 
historical periods; the analysis of state-building tasks in the basic documents of the leaders 
of the nation. The analyzed media texts are divided into four groups. The first group includes 
materials relating to controversial, under-investigated aspects of Ukrainian history; the second 
one covers publications about prominent historical figures, heroes of Ukraine, representatives of 
the Ukrainian elite as the creators of the national idea, who played a significant role in the state-
building; the third group denounces the problem of forming the national and cultural identity of 
Ukrainians in the course of social transformations; the fourth one consists of materials devoted 
to the formation of Ukraine’s foreign and domestic policy. The problem-thematic domains of 
media texts are outlined. It was found out that in the analyzed editions national identity is 
revealed through problems of Ukrainian mentality, peculiarities of the Ukrainian way of life, 
comprehension of the people’s being, the spiritual dimensions, national ideas and values are 
asserted and propagated. The attention is paid to the fact that many publications are devoted 
to highlighting problems of state formation in the context of European integration processes, 
economic crisis, reforming of the country etc. It is revealed that the state-building narrative is 
realized through the prism of problems of education, economy, religion, politics etc.

Key words: state-building, discourse, media text, national identity, state policy.
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У статті визначено роль засобів масової інформації у становленні суспільно-політич-
ної орієнтації громадян. Розглянуто масово-комунікативне становище суспільства в умо-
вах сучасності на прикладі функціонування українських медіа. На основі аналізу специфі-
ки сучасних телекомунікацій визначено вплив українського телебачення на стан масової 
свідомості, політичну поведінку та соціокультурні орієнтації аудиторії, де сучасні ЗМІ є 
репрезентантами різних суспільно-політичних інституцій і відіграють ключову роль у 
формуванні українського соціокультурного простору.

Ключові слова: медіа, медіа-культура, медіа-простір, інформаційне суспільство, 
масово-комунікативні відносини, соціокультурний простір.

Людина заглиблена у всі сфери регулювання та впливу на загальний стан соці-
уму, а отже, є учасником політичних, економічних, соціально-культурних процесів. 
Будучи одною з ланок суспільної діяльності, людина не усвідомлює чи не розуміє 
своєї безпосередньої участі, що робить її пасивним суб’єктом суспільно-політичних 
відносин. Активні ж учасники, володіючи окремими ресурсами,  формулюють та 
контролюють суспільні процеси, таким чином вони можуть впливати на зміни у сві-
домості широкої маси населення. При цьому захищаючи свої інтереси, а не основні 
потреби суспільства. 

Дати характеристику відповідним процесам, які так чи інакше вплинули на 
загальний стан соціуму, було питанням часу, адже стосувалося всіх сфер суспіль-
ства. Визначення нового типу суспільних відносин, що формується в так званий ін-
формаційний період, одним із перших науковців запропонував канадський соціолог 
Герберт Маршал Маклюен.  У праці «Розуміння медіа» він провів аналіз людських 
взаємовідносин, дослідив буденність в інформаційному суспільстві, виділивши 
проб леми масових комунікацій. [1] Під поняттям «медіа» він об’єднав не тільки ЗМІ, 
а й все те, що вносить суттєві зміни в комунікації людини з зовнішнім середовищем 
(як природним, так і соціальним), реорганізує її світосприйняття та впливає на спо-
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сіб життя, видозмінюючи при цьому суспільні процеси та формуючи нові соціокуль-
турні стереотипи населення.

Першочерговою метою медіа було інформування суспільства з урахуванням 
набору відповідних суспільно-політичних норм та соціокультурних орієнтирів.  
Важливо, щоб актуальність поданої інформації була націлена на інтереси широких 
мас, які зможуть забезпечувати глядача відповідним контентом, а ЗМІ – потрібною 
аудиторією. Та на практиці ця система відображає прагнення захопити свідомість 
споживача, зануривши його в ілюзорний світ. Відтак, сьогодні медіа творять систе-
му культурно-інформаційних ресурсів,  котрі стали основною опорою будь-якого 
суспільства. Звідси, важливими є відповідність інформації як основного елемента 
комунікації та задоволення нею першочергових потреб масової аудиторії. Так, в ін-
формаційну епоху впливати може той, хто має доступ до регулювання комунікатив-
ного процесу. Одночасно, з розвитком засобів масової комунікації та появою телеба-
чення з’являються  нові методи залучення аудиторії. Емоційний фактор є, був і буде 
одним з найважливіших постулатів, на яких тримається увесь сучасний медіа-кон-
тент, який обумовлює неоднозначну роль ЗМІ як учасника соціальних, політичних 
та економічних відносин. 

Оскільки ЗМІ є важливим елементом у системі державотворення та регулю-
вання суспільно-політичних процесів, мас-медіа виступає засобом комунікації між 
владою, суспільством та між суб’єктами суспільних відносин (людьми),  є знаряддям 
впливу на формування масової свідомості, чинником, що змінює архетипи поглядів, 
реагує на зміни інтересів та відповідає на основні потреби аудиторії.

Ж. Бодрійяр у праці «Реквієм по мас-медіа» зауважив, що мас-медіа нав’язують 
моделі, виступають «примусовою соціалізацією» як система соціального контролю 
[2]. ЗМІ перебувають у сфері своєрідного комунікативного простору, обумовлені 
специфікою і відображають його стан, перетворюючись з фактора виробництва й 
поширення інформації на одну з форм організації масових інформаційно-комуніка-
тивних процесів. 

У 70-х роках ХХ ст. дослідники Маккомз і Шоу озвучили власну гіпотезу щодо 
впливу  ЗМІ на хід думок та порядок ухвалення рішень глядачів. Вони стверджу-
вали, що засоби масової інформації не можуть нав’язати своїй аудиторії конкретної 
точки зору, проте вони здатні примусити аудиторію вважати одні проблеми важли-
вішими за інші, цим самим регулюючи контент. Порядок розташування сюжетів у 
телепрограмі за ступенем значущості визначає їхню ієрархію в уявленнях аудиторії, 
тобто вибудовує події у свідомості реципієнтів. Їхня модель аgenda-setting стала од-
нією з провідних у теорії масової комунікації» [4].

Важливість, актуальність, доречність і достовірність інформаційного матеріалу 
до запитів аудиторії формує відповідні вимоги для задоволення цих потреб. Відтак 
різновид цих потреб зумовлений соціальними чинниками, націлений на формуван-
ня системи цінностей, яка відповідає рівню розвитку суспільства. Відповідно до цих 
особливостей, перетворення індивідуальної, художньої, професійної та наукової ін-
формації в масову стає основним завданням журналістики. 

 Система інформаційних відносин в Україні заслуговує на більшу увагу науков-
ців, адже засоби масової інформації є носіями особливостей та дають змогу визначи-
ти проблематику  у формуванні власного медіа-простору. Журналістика як суспіль-
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но-політична діяльність відіграє важливу роль у регулюванні масової свідомості 
аудиторії та бере безпосередню участь у формуванні політичної культури [8]. 

В Україні за роки незалежності особливості, роль та вплив ЗМІ досліджуються, 
з’являються нові тлумачення, розглядаються процеси функціонування, виходячи з 
наявних парадигм та основних елементів впливу, орієнтованих на український ри-
нок інформаційних послуг. Вчені В. Бебик та О. Сидоренко в праці «Засоби масової 
інформації посткомуністичної України» розглянули сутність і розвиток ЗМІ на тлі 
посттоталітарного суспільства [3].

В Україні найпопулярнішим серед медіа-ресурсів є телебачення. Новітні під-
ходи до організації роботи телеканалів демонструють синтез сучасних принципів 
західних ЗМІ (формування власної корпоративної культури, створення чітких кон-
цепцій редакційної політики, етичні кодекси та професійні стандарти) та інформа-
ційно-комунікативних засад пострадянського простору. І хоч українське телебачення 
умовно націлене на європейські стандарти інформаційного мовлення: оперативність, 
точність, достовірність, вичерпність (повнота висвітлення фактів), збалансованість, 
відокремлення коментарів від фактів, простота, однак у процесі становлення націо-
нальної медіа-культури зауважуємо, що більшість українських телеканалів, на жаль, 
обслуговують політичну орієнтацію власників. Висвітлюючи економічні питання, 
враховують комерційні інтереси тих чи інших груп. І це не викликає подиву чи ре-
зонансу серед інших суб’єктів масової комунікації. Помітним у діяльності є таке 
негативне явище, як корегування інформаційної наповненості відповідно до змін 
верхівки влади.

Про те телебачення стає основним фактором впливу на думку суспільства. До 
середини 2000-х років основною метою українські телеканали створювали власну 
аудиторію, формували основні інформаційні потреби, зміцнювали зв’язок між гля-
дачем та суб’єктами телемовлення, перебирали досвід західних ЗМІ, спираючись на 
нові орієнтири, сформовані в умовах глобалізації. 

У 2007-2010 рр. на українському телеринку зауважуємо такі тенденції: зростан-
ня числа нових проектів (талант-шоу, телесеріалів, як власного виробництва, так і 
придбаних за кордоном політичних ток-шоу, нішових (спеціалізованих) телекана-
лів); подальша концентрація та інтеграція медіа-активів; низький рівень присутності 
медіа-груп з іноземних капіталом (єдина впливова телегрупа – СМЕ, яка останні-
ми роками була присутня на українському медіа-ринку, залишила його в 2010 році); 
зростання політичного та бізнесового тиску на медіа (фактично весь український те-
леринок розподілений між впливовими українськими бізнесовими групами, близь-
кими до політики) [5].

Жанрова політика телебачення націлена на всі можливі верстви населення, про-
понується широкий вибір контенту. Тож не дивно, що існують програми, покликані 
впливати на емоції глядачів, викликаючи сльози, сміх або страх. Різноманітні зміни 
у розважальних програмах покликані  впливати на соціокультурні орієнтації ауди-
торії. Сучасний формат масової комунікації в Україні став чинником формування 
власної корпоративної культури редакцій ЗМІ, що сприяє вивченню українського 
медіа-простору та виокремленню особливостей його формування. Так, Н. Зрачевська 
досліджує  медіакультуру, називаючи її об’єктом соціокомунікаційних досліджень 
[2].  Д. Іванов зосередився на «Проблемах формування професійної культури україн-
ського журналіста в умовах сучасного медіа-простору» [4]. Виходячи з професійної 
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етики та стандартів можемо об’єктивно оцінити роботу тих чи інших засобів масової 
інформації. Тож умови свободи слова диктують потребу створення етичних кодексів 
журналістів, які регламентують їхню професійну діяльність у різноманітних ситу-
аціях, «взаєминах» з джерелами інформації, між собою, із засновниками. Сучасні 
дослідження медіа-етики переконують – детально визначені в етичному кодексі си-
туації професійної діяльності, допомагають журналістові, особливо молодому, фор-
мувати доцільний алгоритм своєї професійної поведінки, [6] враховуючи ситуацію 
в суспільстві, яка відображає його загальний стан. Новинна політика телеканалів 
напряму пов’язана з політичною орієнтацією верхівки влади. Відтак комерційні ін-
тереси спричиняють конкуренцію на ринку інформаційних послуг, знецінюючи ін-
формацію. Відтак, власники ЗМІ, які беруть участь в економічному і політичному 
житті держави, впливають не лише внутрішні суспільно-політичні відносини, а й 
впливають на зовнішньоекономічне становище країни. Вони шукають спільників, 
число яких збільшується через щоденний вплив телевізійних новин.

Таким чином новинні програми — своєрідний інформаційний епіцентр теле-
бачення. Новини покликані інформувати населення без упередження та домислів. 
Вони завжди перебувають у центрі уваги громадськості й політикуму, оскільки є 
дзеркалом суспільства. Формування новинного блоку телеканалів базується на до-
несенні інформації доступною мовою. Однак спостерігаємо і спрощене подання 
ставлячи під сумнів об’єктивність інформації та якість висвітлення подій. 

Сьогодні в теорії та практиці медіа дуже популярне припущення, що журна-
лістика творить власну реальність, яку варто оцінювати не з погляду абсолютної 
правди, а користі для орієнтування в реальності [3]. Оскільки багато факторів суттє-
во впливають на процес інформування суспільства, бути певним в істинності слів, 
що лунають екранів, стає дедалі складніше. Все ж той, хто перебуває під постійним 
впливом ЗМІ, стає пасивним учасником суспільно-політичних подій. Таким чином 
відкриваються нові можливості для наукових досліджень, простір для пошуку но-
вих відповідей та спроб вирішення актуальних проблем.

Висновки. Потужним засобом впливу на формування масової свідомості, збору 
й оперативного поширення відомостей про суспільно значущі зміни дійсності, само-
визначення громадської думки тощо є медіа. 

В основі масово-комунікативних відносин лежить взаємозв’язок інформації з 
суб’єктами суспільної діяльності. Завдання ЗМІ, зокрема телебачення, – якнайповні-
ше задовольнити інформаційні потреби всіх верств населення, формуючи контент, 
який захоплює, привертає увагу та об’єднує максимальну кількість глядацької ау-
диторії.

Медіа-культура як фактор впливу на  суспільно-політичні відносини є сукуп-
ністю інформаційно-комунікаційних засобів у суспільстві. А відповідно, її роль на 
сучасному етапі зростає і відображає соціокультурний стан дійсності. 

Сучасний український медіа-простір розподілений між представниками влад-
них структур, які регулюють наповнення контенту, контролюючи таким чином ін-
формаційні потоки. Сьогодні діяльність українських медіа цілком залежить від їх-
ніх власників, основною метою яких є не так розвиток сучасних медіа-комунікацій, 
як контроль і регулювання інформації як ресурсу відповідно до власних комерцій-
них та політичних інтересів. Відтак становище українського телебачення в умовах 
сучасної масово-інформаційної ситуації у суспільстві є, на жаль, незмінно залежним 
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від провладної політичної еліти. Вона ж, своєю чергою, формує, регулює і відобра-
жає загальний стан сучасного суспільства. 
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The article defines the role of the mass media in the state of socio-political orientation of 
citizens. It is found out that the activity of the Ukrainian media of the target group is carried 
out from its owners, mainly by the development of modern media communications, control, 
and regulation of information as a resource that is in line with its own commercial and political 
interests.

Therefore, the situation of Ukrainian television in the conditions of the current mass-
information situation in society remains invariably dependent on the political elite in power. The 
mass-communicative situation of the society in the present conditions is researched through the 
example of the functioning of the Ukrainian media.

After analyzing the specifics of modern telecommunications, the influence of Ukrainian 
television on the state of mass consciousness, political behavior, and socio-cultural orientations 
of the audience are determined, where modern mass media are representatives of various socio-
political institutions and play a key role in shaping the Ukrainian socio-cultural space.

Key words: media, media culture, media space, information society, mass-communicative 
relations, socio-cultural space.
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У статті докладно аналізується медіатекст новинних повідомлень Першого каналу 
Суспільного радіо з погляду будови змістової частини новин, формування їхньої компози-
ційно-структурної частини, дотримання основного технологічного принципу подачі інфор-
маційних повідомлень. Вивчення малих ефірних форм – короткотривалих інформаційних 
випусків, що складаються із текстів новин, – свідчить про численні порушення як загаль-
них принципів редакційної політики суспільного мовника, так і стандартів інформаційного 
радіомовлення. Публікацію підготовлено на основі прослуханих випусків новин Першого 
каналу Суспільного радіо, опрацьованих документів, пов’язаних із функціонуванням сус-
пільного мовника в Україні та державах світу.

Ключові слова: медіатекст, новини, інформаційне повідомлення, інформаційний 
випуск, Суспільне радіо, суспільний мовник.

Постановка проблеми. Новини є основним інформаційним продуктом, який 
виробляють аудіовізуальні засоби масової комунікації України та світу. Виняткова 
важливість і пріоритетність продукування новин зумовлена їхньою високою суспіль-
ною значущістю, актуальністю. Інформаційні повідомлення, в яких відображаються 
найпомітніші події різних сфер життя, мають універсальний характер. Йдеться про 
те, що цей інформаційний продукт призначений для споживання абсолютно всіма 
категоріями й прошарками спільноти. Зважаючи на таку обставину, текст новини 
має бути доступним і зрозумілим як академікові, так і прибиральниці. Проблема 
грамотної подачі новинних повідомлень є особливо гострою для радіостанцій різної 
форми власності, оскільки виклад інформації на радіо повною мірою підпорядкова-
ний специфіці її сприймання на слух. Часто-густо і традиційні радіостанції (ефірні), 
і радіостанції новітнього зразка (мережеві) пропонують споживачеві такі новини, які 
доволі важко й сприймати, й розуміти, й запам’ятовувати, не кажучи вже про те, щоб 
їх відтворювати. 

Серед численних станцій аудіального простору України вирізняється Суспільне 
радіо, що входить до складу юридичної особи ПАТ «Національна суспільна телера-
діомовна компанія України», зареєстрованої 19.01.2017 р. Зазначене радіо складаєть-
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ся із чотирьох складників – Першого каналу, каналу «Промінь», каналу «Культура» 
та каналу «Всесвітня служба радіомовлення України». Суспільне позиціонує себе як 
альтернатива державному та комерційному мовленню, а його важливою ознакою є 
високоякісний медіапродукт, який має задовольняти інформаційні, культурні, освіт-
ні потреби всіх без винятку верств населення. 

Звернімо увагу на те, що в Щорічному звіті про діяльність ПАТ «НСТУ» за 
2017 р. наголошується на основних структурних змінах, що їх вдалося досягти сус-
пільному мовникові впродовж одного року. Йдеться про те, що творчі об’єднання 
були оптимізовані за жанрами і платформами, телевізійні та радіоновини поєднані в 
єдиний департамент для створення конвергентних новин, кількість адміністратив-
них департаментів зменшилася через злиття функцій [1]. 

Науковий інтерес авторки викликала зміна, зумовлена принципово іншим ба-
ченням сутності новинного контенту. Вивчаючи тексти так званих конвергентних 
новин Першого каналу Суспільного радіо, закономірно постає запитання – чи мож-
на вважати цей продукт продуктом високої якості, чи відповідає він стандартам ін-
формаційного радіомовлення. Адже, як наголосила Голова Наглядової ради Наці-
ональної суспільної телерадіокомпанії України Тетяна Лебедєва, одним із ризиків, 
які загрожують суспільному мовленню, є спроможність нової команди створити 
найближчим часом і надати аудиторії та всьому українському суспільству принци-
пово новий, оригінальний, сучасний контент, що відповідає громадському запитові 
та очікуванням експертів [2, с.35]. Моніторинг інформаційних повідомлень Першого 
каналу Суспільного радіо, аналіз медіатекстів новин дає всі підстави говорити про 
те, що наразі говорити про виробництво якісної продукції ще зарано.

Аналіз останніх досліджень із проблематики роботи. Питання, пов’язані із 
функціонуванням суспільного радіомовлення в Україні, знайшли своє відображення 
у працях багатьох вітчизняних, зарубіжних дослідників і практиків – Р. Брюнера, 
О. Гояна, А. Грабської, О. Гресько, С. Даниленка, В. Іванова, І. Кирич, Т. Лебедєвої, 
В. Лизанчука, О. Мацуки, В. Набруска, П. Манчіні, Т. Петріва, Б. Потятиника, Х. Се-
верінсен, І. Слісаренка, А. Шевченка, Т. Шевченка та ін. Напрацювання цих авторів 
переважно стосуються засадничих положень діяльності Суспільного радіо в Украї-
ні, його фінансово-економічних і юридичних аспектів, а також моделей суспільного 
мовлення в Європі тощо. Однак доволі мало тих розвідок, у яких би розглядалися 
питання, зумовлені виробництвом і оприлюдненням новинного контенту як осно-
вної продукції Суспільного, особливостями формування змістового й структурного 
складників новин, їхнім жанровим і тематичним розмаїттям. 

З огляду на зазначене вище, метою нашого дослідження є спроба довести, що 
медіатекст новин Першого каналу Суспільного радіо потребує удосконалення. Серед 
завдань окреслюємо такі: з’ясувати, якою є змістова частина новинного контенту; 
вивчити елементи структурно-композиційної частини; дослідити, наскільки дотри-
мується основний технологічний принцип подачі новин; визначити жанрові й тема-
тичні переважання інформаційних випусків. 

За емпіричний матеріал взято продукцію Першого каналу Суспільного радіо 
(УР-1), яка звучала у межах програмної сітки ранкового слоту (06.00-11.00 год.) 
упродовж місяця – 07.08.2018-07.09.2018 р. Моніторингу піддавалися передачі 
інформаційного мовлення, а саме короткі випуски новин (до 8-и хвилин). Загалом, 
прослухано та вивчено 187 інформаційних випусків, що становить понад 1036 годин 
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мовлення. Щодня прослуховувалися шість випусків новин з такою послідовністю і 
тривалістю: 06.00-06.05, 07.00-07.08, 08.00-08.05, 09.00-09.05, 10.00-10.05, 11.00-11.05. 

Результати дослідження. Суспільне мовлення є одним із визначальних і не-
від’ємних складників демократичного розвитку будь-якої країни світу, адже воно 
покликане служити інтересам суспільства. Для України функціонування такого 
мовлення є надзвичайно вагомим, ключовим питанням з огляду на те, що п’ятий рік 
поспіль країна загалом та кожний її громадянин зокрема живуть в умовах гібрид-
ної інформаційної війни, що її провадить Російська Федерація. Потреба української 
спільноти мати в своєму розпорядженні контент високої якості пов’язана із нагаль-
ною необхідністю бути обізнаними із найважливішими, найпомітнішими та, зрозу-
міло, найсвіжішими новинами різних сфер життя. 

Поряд із адміністративно-правовим, фінансово-економічним та іншими аспек-
тами функціонування суспільного мовлення, жодною мірою не можна нехтувати 
контентним аспектом, оскільки сутність і структура мовленого в ефірі є засадничи-
ми положеннями, які формують смисли діяльності медій. Архіважливим є те, щоб 
це мовлення відповідало Загальним принципам редакційної політики суспільного 
мовника. Йдеться про універсальність – донесення контенту (теле- і радіопрограм), 
який буде цікавим і корисним усім без винятку категоріям спільноти через різні ка-
нали – ефір, інтернет, супутник. Окремо слід сказати про дотримання принципу 
незалежності, себто суспільне має бути неупередженим від політичного й комерцій-
ного впливу. Також акцентуємо увагу на принципах досконалості – воно зобов’яза-
но діяти на основі високих стандартів чесності та професійності; різноманітності – 
бути настільки ж плюралістичним, як і аудиторія, для якої виробляється продукт; 
відповідальності – бути відкритим для громадського контролю, пояснювати та ви-
правляти помилки; інноваційності – збагачувати медіасередовище, бути сучасними, 
оперативно реагувати на виклики та запроваджувати нові технології. 

Але закономірно постає питання: як реалізовуються означені принципи в по-
всякденній практиці Першого каналу Суспільного радіо, чи означають вони, що 
виробництво інформаційного продукту є високоякісним? Проаналізовані новинні 
випуски дозволили виявити наступне. 

Перше. Зважаючи на той факт, що виробництвом телевізійних і радійних новин 
опікується єдиний департамент із метою створення конвергентного новинного кон-
тенту, який оприлюднюється водночас двома каналами – ефіром і мережею, медіа-
текст новин дедалі більше набуває ознак газетного тексту. До цього спричиняється 
також і активне використання мультимедійних технологій. Відтак із текстів інфор-
маційних повідомлень «вимивається» радійність, що особливо помітно в змістовій 
і структурно-композиційній частинах новини. За обсягом є відомості двох видів – 
надто довгі і надто короткі. Для перших властива докладна, розлога оповідь про 
ту чи іншу подію – неконструктивний, загальний лід або перша фраза, в якій не 
відображається нове, подекуди відсутність посилання на джерело, надмірна кіль-
кість подробиць (деталізація опису), значна частотність використання бекграундів, 
що утруднює сприймання і розуміння нових відомостей аудиторією. Другі новини 
характеризуються мінімалістичним підходом до викладу інформації – коротка пер-
ша фраза, відсутність посилання на джерело, надто стислий виклад подробиць, що 
також негативно позначається на слуханні новин. Основною причиною вимивання 
радійності із новин є повна відсутність такого необхідного етапу підготовки інфор-
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мації до її оприлюднення, як обробка (редагування) відповідно до стандартів інфор-
маційного радіомовлення. 

Друге. Говорячи про особливості структури й побудови випусків новин, не 
можна оминути того, що текстова й звукова інформація мають неправомірне спів-
відношення. Помітним є зловживання звуковими й музичними компонентами (у 
короткому 5-хвилинному випуску їхня кількість сягає від 6-ти до 15-ти), що при-
зводить до порушення цілісності медіатексту повідомлення. Недопустимим є те, що 
практично кожна новина містить синхрон (голос) учасника події – подібне голосове 
розмаїття дезорієнтує споживача, позбавляє його можливості зосередитися на го-
ловному, унаслідок чого розпорошується увага під час сприйняття інформації. Не 
можна не помітити і мавпування Суспільним радіо практики мовлення комерційних 
станцій, де після кожної новини подають музичну відбивку, що теж порушує ціліс-
ність структури новини та негативно позначається на процесі слухання і запам’ято-
вування. 

З огляду на означене вище, слушною є думка дослідника радіожурналістики 
В.Миронченка про те, що звукозаписи у випусках відіграють приблизно ту ж саму 
роль, що й ілюстрації в газетах. Вони ближче пов’язують слухачів із людьми та по-
діями, допомагають точніше відтворити атмосферу зображуваного, підносять до-
стовірність інформаційного мовлення. Однак, за словами вченого, звукозаписи не 
повинні перебувати у різкому контрасті за тривалістю звучання з текстовими мате-
ріалами, оскільки інакше вони порушуватимуть темпоритм випуску [3, с.316].

У цьому зв’язку звернімо увагу на змістову й структурну частини випуску від 
07.08.2018, 07.00-07.08, ведучий – Б.Зінчук. 

1. Музвідбивка із джинглом «Новини». Представлення ведучого.
2. Анонс новин (про спеку в Іспанії і Португалії, виявлення кишкової палички в 

Черкасах – на музиці.
3. Музвідбивка. 
4. Про спеку в Іспанії і Португалії (текстове повідомлення). 
5. Про пожежі у Греції (текстове повідомлення) + синхрон мера одного з 

грецьких міст. 
6. Музвідбивка.
7. Перевірки на Кропивниччині у дитячих таборах відпочинку (текстове пові-

домлення) + синхрон речниці Облдержспоживспілки.
8. У Черкасах заборонено купатися через кишкову паличку. Розп. Т.Реви (ауді-

оматеріал). 
9. Музвідбивка.
10. У Вінниці відкрито виставку фарфору (текстове повідомлення + синхрон 

художника).
11. Музвідбивка.
12. Виставка колисок у Львівському музеї народної архітектури та побуту 

(текстове повідомлення)+ синхрон наукової співробітниці музею Н.Кардаш.
13. Музвідбивка.
14. Погода. Пряме увімкнення синоптика Укргідрометцентр – на музиці [4]. 
Таким чином, серед 14-и змістових позицій випуску нараховуємо 14 звукових 

і музичних компонентів, що явно переобтяжує короткий ефірний відрізок часу. По-
вертаючись до порівняння В.Миронченка, можна сказати, що споживачеві презенту-
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вали газету, в якій більше ілюстрацій, аніж тексту. Але тут важливо пам’ятати такий 
момент – якщо у споживача друкованої інформації завжди є можливість повернути-
ся до прочитання новин, то в споживача аудіальної інформації такої можливості не 
існує, що зумовлено одномоментністю, скороминущістю інформації в ефірі. 

 Аналіз структурної частини новинних випусків дозволив виявити ще й таке 
порушення стандартів мовлення, як дублювання інформації у підводці для ведучого 
та звуковій цитаті новини. Власне, пропонується стовідсотково однакова інформа-
ція, начитана різними голосами (презентатора новин і кореспондента). За словами 
В Миронченка, такого роду повтори журналісти називають «ефектом кімнатного 
еха», вони відбирають час і знижують динаміку випуску, а також свідчать про низь-
кий рівень професійної культури [3, с.318.]. 

Третє. Вивчення медіатекстів інформаційних випусків Першого каналу Сус-
пільного радіо дозволяє зробити висновок про те, що в переважній більшості з них 
порушується основний технологічний принцип викладу новин. Його сутність по-
лягає у максимальному наслідуванні структури усної розповіді новин. Йдеться про 
своєрідну композицію із чотирьох елементів, а саме – найважливішого, найцікаві-
шого в новині, посилання на джерело інформації, виклад необхідних подробиць і 
можливих коментарів, висновків і узагальнень, про що вже частково йшлося вище. 
В. Миронченко наголошує, що зазначений принцип не є випадковим, бо насліду-
вання усної структури розповіді дозволяє одразу ж викласти суть новини, а потім 
подати подробиці з тенденцією до зменшення їхньої вагомості й цікавості [3, с.170]. 

На жаль, практика підготовки конвергентних новин, які, здебільшого, не про-
ходять обробки, подає приклади порушення згаданого принципу. Спостерігається 
нерозуміння того, що оприлюднювати новини інформаційних агенцій в одному й 
тому ж вигляді для телебачення, радіо, мережі недопустимо хоча б з огляду на те, що 
кожний вид медіа має свої, лише йому властиві, методи й способи подачі інформації. 

Четверте. Аналізуючи жанрові переважання інформаційних випусків, окрес-
лимо наступну тенденцію. Спостерігається висока частотність використання мате-
ріалів двох жанрів інформаційного мовлення – повідомлення та розповіді кореспон-
дента й надто низька частотність використання решти жанрів – репортажу, інтерв’ю, 
огляду. Однотипність у поданні інформації значною мірою збіднює як змістову, так і 
структурну частини новинних передач. На важливості вміння умістити вагомі відо-
мості у найліпшу форму наголошує дослідник В.Лизанчук: «… у нинішніх умовах 
інформаційного буму, глобалізації, інформаційних війн за серця і розум людей, про-
блема задоволення цікавості реципієнтів набуває особливого значення. Щоб цікаво 
писати, журналіст повинен дуже добре знати особливості та можливості того засобу 
масової інформації, у якому він працює. Тобто не лише володіти інформацією, мати 
про що сказати, а – що найголовніше – вміти сказати! Тому значення ознак жанру, 
його специфіки… не тільки скорочує і полегшує шлях до досягнення мети, а й ро-
бить його плодотворнішим» [5, с.221]. 

П’яте. Коли говоримо про тематичне наповнення інформаційних випусків 
Першого каналу Суспільного радіо, то, насамперед, маємо керуватися принципом 
різноманітності. Себто йдеться про те, що пропонована споживачам інформація по-
винна відповідати принципові плюралізму, себто бути такою ж різноаспектною, як 
і спільнота, якій служить суспільне. Однак у проаналізованому контенті реалізація 
цього принципу доволі слабка. Досі переважають новини на кримінальну темати-
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ку – за вивчений період із 1025-и інформаційних повідомлень 585 було присвячене 
подіям зі світу криміналу. Про це свідчить одна із передач від 19.08.2018 р. 11.00-
11.05 (ведучий Б. Зінчук), в якій майже всі повідомлення були на кримінальну тему: 

1. Представлення ведучого та випуску.
2. Анонс (у Вінниці ДПТ, квест із протидії торгівлі людьми).
3. У Вінниці сталася ДТП.
4. Музвідбивка.
5. Про аварію українського автобуса в Польщі. 
6. Музвідбивка. 
7. Бої у місті Газні в Афганістані. 
8. Музвідбивка. 
9. Землетрус на острові Ломбок в Індонезії. 
10. Музвідбивка.
11. Квест із протидії торгівлі людьми у Херсоні. 
12. Музвідбивка.
13. Повідомлення про погоду [4]. 
Крім кримінальних новин, випуски також перенасичені повідомленнями про події 

зі сфер політики, міжнародних відносин та на воєнну тематику. На жаль, обмеженою 
є кількість новин на теми економіки, освіти, науки, релігії, культури, спорту, що 
суттєво збіднює сутнісну палітру випуску. Адже саме новини з означених галузей 
знань є тією інформацією, яка безпосередньо цікавить широку аудиторію споживачів. 
Власне, місія суспільного мовлення якраз і полягає у тім, щоб за допомогою програм 
здійснювати просвітництво спільноти, змушувати її думати, вивчати культуру, 
історію, цікавитися винаходами науки й техніки тощо. В такий спосіб суспільне має 
виконувати свою головну функцію – служити інтересам суспільства. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Медіатекст новин Першого 
каналу Суспільного радіо потребує ґрунтовного вдосконалення на рівні перегляду 
системи підготовки інформаційних повідомлень. Нинішня модель формування но-
винного контенту, а саме об’єднання телевізійних і радіоновин в єдиний департамент 
задля створення конвергентних новин, є неприйнятною для радіо. Це продиктова-
но, передовсім, специфікою подачі аудіальної інформації, що ґрунтується на законах 
сприймання відомостей на слух. Пропонуючи слухачам телевізійні або мережеві но-
вини, Суспільне радіо тим самим порушує їхнє право отримувати високоякісний ін-
формаційний продукт, чим заперечує загальновідомий принцип роботи ВВС (British 
Broadcasting Corporation) як найавторитетнішого суспільного мовника світу. Йдеться 
про збагачення життя людей програмами і послугами, які інформують, виховують і 
розважають, здійснюючи це саме в такій послідовності. 

Вивчення медіатекстів інформаційних повідомлень Суспільного радіо відкри-
ває простір для низки досліджень, які вкрай потрібні й важливі як для теоретиків, 
так і для практиків сучасного традиційного та новітнього радіомовлення. Йдеться 
про потребу дослідити медіатексти негативних (патогенних) новин, кількість яких у 
випусках є доволі значною; незайвим було б і проаналізувати медіатексти новин на 
воєнну тематику, адже такі повідомлення становлять основу практично кожної пе-
редачі; є необхідність вивчити й питання, пов’язане із використанням невербальних 
чинників мовлення, оскільки наявні невербальні прийоми викликають суперечливу 
реакцію слухачів. 



113
Нагорняк М.
ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2019. Випуск 46

REFERENCES

1. https://www.nrada.gov.ua/wp-content/uploads/2018/03/SHHorichnyy-zagalnyy-zvit-
pro-diyalnist-PAT-NSTU-za-2017-rik.pdf

2. Український медіаландшафт – 2017: аналітичний звіт / За ред. В. Іванова. К.: 
Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні, Академія української пре-
си, 2017. 44 с. 

3. Миронченко В. Я. Основи інформаційного радіомовлення : підручник / В.Ми рон-
ченко. К. : ІЗМН, 1996. 440 с.; 

4. http://www.nrcu.gov.ua/ 
5. Лизанчук В. В. Основи радіожурналістики: Підручник. К.: Знання, 2006. 628 с. + 

компакт-диск. 
6. https://www.nrada.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/zvitNacrady_2018.pdf

MEDIA TEXT NEWS OF THE FIRST CHANNEL OF PUBLIC RADIO
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The article analyzes in detail the media text of the news reports of the 1st channel of the 
Public Radio in terms of building the content of the news, the formation of their composition 
and structural part, adherence to the bas technological principle of the provision of information 
messages. Given that Public Radio is intended to become a factor in the emergence of social 
consensus and national unity of the country, the spokesman for the mentality and community 
culture, the question arises with the provision of citizens with the most important socially 
significant high-quality product – news. The study of small airborne forms – short-term news 
releases consisting of news texts – indicates numerous violations of both the general principles 
of the editorial policy of a public broadcaster and the standards of information broadcasting. 
The publication is prepared on the basis of the news editions of the 1st Channel of the Public 
Radio, the documents elaborated on the functioning of the public broadcaster in Ukraine and 
in the countries of the world. As a result of the research, the author came to the conclusion 
that during the preparation of mediexts of information messages, stanardas of information 
broadcasting were violated. First of all, it is a violation of the basic technological principle of 
the filing of news, the essence of which is to maximize the imitation of the oral structure of 
news. Among violations also attention is paid to the smoothness of the content of the news, its 
excessive or insufficient structure, the wrong correlation text and sound parts of the text, etc. 
One of the major causes of violations is the preparation of identical news texts for live filing and 
filing on the Internet, which is unacceptable.

Key words: mediatext, news, information message, information release, public radio, 
public broadcaster.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС КАНДИДАТІВ  

ТА ЇХНЯ МЕДІЙНА ТАКТИКА НА СТАРТОВОМУ ЕТАПІ
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У публікації окреслено широкий спектр аргументованих публічних застережень екс-
пертів щодо безпекових та іміджевих ризиків проведення президентської виборчої кампа-
нії під час війни. Встановлено інформаційний ресурс рейтингових кандидатів та з’ясовано 
їхню тактику політичної комунікації на стартовому етапі виборчої кампанії.

Ключові слова: президентська виборча кампанія, засоби масової інформації, 
політична партія, телебачення, преса.

Актуальність теми. Виборча кампанія загальнонаціонального рівня законо-
мірно є топ-темою у провідних засобах масової інформації країни. Закономірність 
ця обґрунтована функціональним призначенням ЗМІ як суспільного інституту – 
об’єктивно, обґрунтовано, компетентно та неупереджено інформувати широку елек-
торальну аудиторію про претендентів на посаду глави держави та про їхні політичні 
пріоритети. 

Новизна публікації зумовлена предметом її дослідження – засоби масової інфор-
мації широко висвітлюють президентську виборчу кампанію на кожному з етапів, а 
кількість медійних матеріалів зростає із наближенням кульмінаційних етапів – дня 
виборів та, ймовірно, стверджують соціологи, другого їх туру. Глибокий та систем-
ний аналіз якості, інформаційної насиченості, актуальності, злободенності, опера-
тивності публікацій та матеріалів, професійної майстерності творчих працівників, 
а також дотримання редакційними колективами засад об’єктивності та політичної 
незаангажованості зумовлюють новизну проблеми. До скромних надбань автора до-
цільно зарахувати аналіз політичної комунікації основних суб’єктів виборчих пе-
регонів на старті політичної кампанії та визначення їхньої інформаційної тактики.

Мета публікації: проаналізувати інформаційні акценти домінуючих засобів ма-
сової інформації щодо рейтингових кандидатів, виокремити інформаційні ресурси 
об’єктів виборчого процесу.

Із сформульованої мети випливають такі завдання:
• з’ясувати інформаційні акценти ЗМІ щодо суб’єктів виборчої кампанії;
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• дослідити особливості політичного комунікування кандидатів.
Наукова розробка теми. Інформаційний ракурс виборчих перегонів є предме-

том комплексного і системного дослідження журналістикознавців, фахівців із ца-
рини соціальних комунікацій, політологів, правознавців, соціологів та політичних 
психологів. Оскільки засоби масової інформації мають більший або, відповідно, 
менший вплив на стартові можливості кандидатів, перебіг виборчих перегонів та 
кінцеві результати виборчої кампанії, то тема виборів, а президентських передусім, 
є предметом наукових пріоритетів цілої когорти провідних політичних та медійних 
експертів, зокрема, В. Портникова, О. Палія, О. Романчука, С. Грабовського, Л. Івши-
ної, Ю. Мостової, С. Рахманіна. Серед журналістикознавців, що досліджують вибор-
чі кампанії, варто назвати В. Іванова, Н. Костенко, В. Лизанчука. 

Аналіз інформаційних ресурсів кандидатів та інформаційних акцентів провід-
них ЗМІ на стартовому етапі президентської виборчої кампанії 2019 року є прерога-
тивою автора публікації.

Наприкінці «важкого 2018 року» офіційно стартувала чергова «доленосна» 
президентська виборча кампанія. Мало не в переддень її початку завершився іні-
ційований главою держави і зі скрипом затверджений національним парламентом 
30-денний воєнний стан в країні, передумовою запровадження якого стала відкрита 
російська агресія у Керченській протоці та Чорному морі, наслідком якої було за-
хоплення трьох українських військово-морських суден та ув’язнення 24 військових 
моряків. Пікантність політичної ситуації полягала в тому, що лідери опозиційних 
парламентських політичних партій, зокрема, Юлія Тимошенко та Олег Ляшко, у за-
провадженні воєнного стану вбачали намір глави держави відтермінувати вибори на 
невизначений час та узурпувати владу.

Аргументи опозиціонерів та їхня імпульсивно-емоційна манера поведінки не 
проектувалися на статус Верховного головнокомандувача Збройних сил України у 
період реальної військової загрози, що дало підстави політичному оглядачу Ігорю 
Гулику зі шпальт Високого Замку констатувати: «Ми не почули з уст депутатів від 
«патріотичної опозиції» слів: «країна в небезпеці», «Путін – агресор», – мов ман-
тру вони повторювали «вибори, вибори, вибори»... Про які вибори йшлося усім цим 
«стратегам», коли на іншій шальці терезів історії – існування України як незалежної 
держави? Можливо, про вибори генерал-губернатора Малоросійського краю?» [1: 2].

Таку саму позицію формулює й інший відомий медіа-експерт І. Лосєв, який у 
статті «Війна і вибори» стверджує, що реальною небезпекою для країни є не так ті чи 
інші результати виборчих перегонів, як те, що у суспільній свідомості українців па-
нує «повне спотворення пріоритетів». «Якщо країна не встоїть (у війні – І. П.), кому 
буде цікава боротьба з корупцією і де тоді будуть вибори?» – риторично запитує він. 
А далі солідаризується з Аркадієм Бабченком із телевізійного каналу «Експрес TV» 
і констатує невтішний факт: «В Україні боротьба з владою нерідко переростає в бо-
ротьбу з українською державою» [2 : 25].

Вибори одразу стали головною темою провідних українських ЗМІ, які широко 
практикували залучення відомих експертів, аналітиків, політичних оглядачів, тех-
нологів та класичних політологів. Прогнози декого з них від початку підривали віру 
медійного реципієнта у демократичний перебіг виборчої кампанії та у її результати. 
Зокрема, І. Попов, у минулому – екс-глава Комітету виборців України, зі шпальти 
львівського «Експресу» висловлює стурбованість «поширенням неправдивої інфор-
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мації» активними користувачами соціальних мереж, позаяк «багато інформаційного 
сміття звідти осідає у головах людей» [3 : 5]. Прогнозував І. Попов і «прямий підкуп 
виборців: розчарування у політиках і низький рівень доходів населення збільшує 
цільову групу осіб, готових до продажу голосів» [3 : 5]. Однак найбільшою загрозою 
всенародному волевиявленню, на думку аналітика, є «втручання з боку РФ. Є багато 
відомостей, що саме російські кібервійська та ферми ботів втручалися у вибори в 
Німеччині, США та інших країнах. Головним методом було поширення фейкової 
інформації та зіштовхування між собою виборців, які підтримували різних канди-
датів» [3 : 5].

На першому етапі виборчих перегонів найбільше уваги ЗМІ приділяли потен-
ційним лідерам кампанії – П. Порошенку, Ю. Тимошенко, В. Зеленському, І. Смешку, 
О. Шевченку, О. Ляшку та А. Садовому. Видання аналітичного формату робили спро-
бу пріоритетно оцінити виборчий потенціал чинного глави держави – П. Порошенка. 
Щотижневик «Деловая столица», який важко звинуватити у політичних симпатіях 
чи антипатіях у передвиборчий та виборчий період президентської кампанії 2019 
року, акцентував на одній із визначальних проблем діючого глави держави на старті 
ведення кампанії – надзвичайно низькому медійному ресурсі, а відтак і інформацій-
ному супроводі кампанії. Журналіст видання Юрій Вишневский зазначає, що П. По-
рошенко змушений домовлятися із медіамагнатами, на кшталт Віктора Пінчука, та 
якщо не заручитися підтримкою, то бодай домовитися про нейтралітет з боку телеві-
зійних каналів Рината Ахметова. Аналітик відзначає ефективний крок команди пре-
зидента – перехід з 1 вересня 2018 року з аналогового на цифрове телебачення, внас-
лідок чого 2 найбільших опозиційних до чинної влади телевізійних канали «Інтер» 
та «1+1» втратили очевидні переваги – вони мали найбільше покриття. З переходом 
на цифровий формат всі загальнонаціональні телевізійні канали вирівнялися за цим 
важливим показником. До медійного ресурсу П. Порошенка в телевізійному сегмен-
ті належав лише його «5 канал», а Суспільне телебачення під керівництвом Зураба 
Аласанії відверто або ігнорувало главу держави, або висвітлювало його діяльність 
в негативних і різко негативних тонах, демонстративно наголошуючи при тому, що 
критика влади є концептуальною засадою Суспільного мовлення. З чим, звісно, важ-
ко погодитися, оскільки – якщо критика, то конструктивна, і якщо влади, то всіх її 
гілок та структур. Бо критика ЗМІ діючої влади на користь опозиції, яка, нагадаємо, 
є також владою, – то вже не представництво суспільства у діалозі із владою, а полі-
тична заангажованість засобу масової інформації, яку прогресивну назву він не мав 
би і на які кошти він не здійснював би свою діяльність. Суспільне, нещодавно рефор-
моване мовлення, має окрему графу фінансування у державному бюджеті, а відтак, 
як його британський прототип БіБіСі, має рівною мірою представляти як інтереси 
суспільства, так і вести мовлення із державницьких та продержавницьких позицій. 
Тим паче, що із утвердженням цифрового формату значно розширили свою аудито-
рію відверто проросійські популярні телевізійні канали «NewsOne» та «112 Украї-
на», неофіційним куратором яких, стверджують поінформовані експерти, є Вік тор 
Медведчук [4 : 2–3].

Згаданий «112 Україна» з моменту заснування встиг уже декілька разів діаме-
трально змінити свою редакційну політику. Задуманий у час правління В. Януковича 
як провладний, одразу після Революції Гідності він зайняв нішу головного інформа-
ційного телевізійного мовника, демонстративно відстоюючи основні позиції визна-
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них та випробуваних професійних журналістських стандартів, як-от: відокремлення 
від новинних повідомлень коментарів та авторського трактування, збалансованості 
позицій тощо. Отримавши завдяки відкритій інформаційній політиці довіру чималої 
кількості реципієнтів у всіх районах країни, з чисельною телевізійною аудиторією у 
столиці, цей канал через напівпрозорі фінансові операції отримав нових власників, 
безпосередньо пов’язаних з лідером одного крила «Опозиційного блоку». Оскільки 
кредит довіри до «112 Україна» як до джерела оперативної і достовірної інформації в 
основної частини його реципієнтів має деякий запас міцності, то на початковій ста-
дії виборчої кампанії телевізійна аудиторія задовольняла свої інформаційні потреби, 
переглядаючи новинні програми цього каналу за інерцією. Мисляча, вдумлива ча-
стина цієї аудиторії невдовзі зауважила політичну заангажованість мовця і почала 
пошук більш об’єктивних джерел.

Визначальне невдоволення українського суспільства Президентом П. Порошен-
ком напередодні виборів стосувалося, за твердженням О. Поліщука, «пробуксовки в 
протидії корупції» [5 : 3]. Як справедливо акцентує журналіст «Деловой столицы», 
«відсутність показових результатів антикорупційної боротьби президентські крити-
ки давно розвернули проти нього самого – мовляв, чого ви чекаєте від Порошенка, 
який сам же ту корупцію й очолює». Навіть беручи до уваги, що огульних критиків у 
нас ніколи не бракувало, а аргументами вони себе не переобтяжують, це безпідстав-
не звинувачення щодо чинного глави держави не таке уже й голослівне, коли йдеться 
про членів його політичної команди, зокрема, наголошує журналіст, «фраза «я від 
Кононенка» стала вже справжнім мемом».

І. Смешко у розмові з тележурналістом Д. Гордоном також наголошував на за-
грозливих масштабах корупції в країні і покликався на лауреата Нобелівської премії 
1992 року професора Гері Беккер, який вивів досі ніким не спростовану формулу 
корупції: «Вірогідність уникнути покарання, помножена на можливий прибуток». 
Далі, розвивав думку кандидат у президенти І. Смешко, «якщо ймовірність покаран-
ня і його суворість малі, а прибуток від такої діяльності великий, рівень корупції зро-
стає». І вказував на основну причину утвердження корупційних систем – прийняття 
законів згідно з їхніми інтересами, відповідно до яких і грабують народ. І. Смешко 
визначив алгоритм приборкання темпів зростання корупції: відновити правоохорон-
ну систему і очистити політичні клани, які «так закони запутали і відповідальність 
розмили, що корупція фактично владу в країні взяла». Відзначимо, що на п’ятому 
році Революції Гідності такий промовистий факт нелегко сприймати й трактувати.

Розставив акценти І. Смешко і щодо національного інформаційного простору. 
На запитання телевізійного ведучого «хто його головні конкуренти?», кандидат дав 
вичерпну та доволі несподівану відповідь: «засоби масової інформації, які олігархи 
контролюють». І пояснив: «вони не розуміють: щоб країну і себе врятувати, і держа-
ву нашу капіталізувати, вони народ України почути мають, який жити за правилами 
хоче» [6 : 13].

Для Юлії Тимошенко президентська виборча кампанія розпочалася за кілька-
надцять місяців до старту. Майкл Щур з Суспільного телебачення ще в середині 
року дотепно, з неприхованим сарказмом обурювався, що лідерка БЮТу Ю. Тимо-
шенко переслідує його мало не в кожному місті та житловому кварталі з бігбордів, 
політична реклама на яких коштує замовникам чимало. Бютівці, з етичних мірку-
вань, обрали тактику відмовчування, у дискусію із автором рейтингової програми 
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не вступали, натомість кількість рекламної продукції до осені не зменшили. Згодом, 
тільки урізноманітнили її, замаскувавши під соціальну тематику чи «безневинні» 
новорічно-різдвяні привітання.

Неоднозначну реакцію у медійному середовищі викликала політична реклама 
лідерки БЮТу, у якій вона зобов’язувалась зменшити ціну на газ удвічі. О. Бєляв-
ський зі шпальт газети «Високий Замок» наважився нагадати українському вибор-
цю, що Ю. Тимошенко «має великий досвід у торгівлі російським газом, а до укра-
їнського газовидобування якщо й причетна, то лише тому, що своєю діяльністю 
сприяла зменшенню видобування газу в Україні. І ніякі приписки малими літерами 
на бігбордах не можуть змінити цього факту» [7 : 5].

Колумніст Є. Кузьменко акцентує на особливій комунікативістській тактиці 
Ю. Тимошенко в передвиборчий період: «многолика Юлія Володимирівна намагаєть-
ся бути усюди. При цьому не вступає в контакт із журналістами в непроговорених 
заздалегідь форматах і відповідає на критику або через сайт, або устами чисельних 
соратників». Вона вирізняється гострим комерційно-політичним типом мислення і за 
цим критерієм, на думку колумніста, «їй серед народних обранців практично немає 
рівних» [8; 16].

Інший кандидат, О. Шевченко, вихвалявся «Буковелем» в інформаційному сег-
менті ефірів «1+1», беззастережно стверджуючи, що готовий усю країну перетвори-
ти в суцільний Буковель, так ніби ми її бачимо виключно як єдиний розважально-ту-
ристичний комплекс. Вочевидь, у державі має бути рекреаційна зона – територія 
відпочинку, оздоровлення, розваг, але суцільна країна розваг – це вже із галузі фан-
тастики чи щось на кшталт раю на землі.

О. Ляшко – усталений диванний радикал в українській політиці, якого не раз 
показово били колеги-депутати, у рік перед виборами забув про вила і почав що-
раз частіше з’являтися перед виборцями у червоній трампівській краватці, яка втім, 
абсолютно не заважала йому показово артистично обіймати щораз інших бабусь, – 
яскравих та впізнаваних осіб у населених пунктах, які обрав для вояжів «народний 
президент». Прогрес О. Ляшка очевидний. Він впродовж останніх бурхливих полі-
тичних років пройшов довгий, складний і тернистий шлях: від цілування з коровами 
до обіймання з бабусями. «Воістину правильною дорогою йдеш, радикале», – скан-
дували б йому свого часу комуністи.

Своєрідним кіндером-сюрпризом президентської виборчої кампанії став те-
левізійник, продюсер та артист розважального жанру Володимир Зеленський. Для 
необізнаних, звісно. Бо як би не переконував нас лідер «Кварталу 95» у своїй полі-
тичній незалежності та абсолютній самостійності, віриться в це з «великим трудом». 
А господар його – великий майстер на виборчий креатив. У минулій парламентській 
виборчій кампанії він запропонував українському виборцеві цілу когорту кандида-
тів, серед яких помітно вирізнявся С. Семенченко – особливо колоритна постать. 
Він за своє коротке життя встиг шість (!) разів змінити прізвище, не зміг чітко по-
яснити, коли, де і чим займався, чому і за яких обставин його відрахували з Се-
вастопольського училища військового флоту, а в його біографії більше білих плям, 
ніж зрозумілих станів. Дивацтва комбата продовжувалися і в новітній історії. Його 
«полководчєскій» талант не проявився під Іловайськом, бо комбат кинув своїх бій-
ців напризволяще, а офіцерське звання майора, як згодом з’ясувалось, йому ніколи 
ніхто не присвоював. До «ходів конем» цього народного обранця громадська спіль-
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нота так звикла, що в неї не викликала подиву і поява Семена Семенченка в групі 
озброєних осіб у Тбілісі, напередодні дня голосування на виборах глави держави, 
яких нібито запросили чи то як міжнародних спостерігачів, чи то для наведення 
якогось там псевдопорядку. Правоохоронні органи Грузії цих осіб заарештували в 
престижному готельному номері. С. Семенченко якимось дивом уник арешту, а його 
пояснення своєї місії в ефірі рейтингового телевізійного українського каналу були 
такими неправдоподіб ними, що більше викликали запитань у вдумливого реципієн-
та, ніж розуміння.

Фінансово-промисловій групі «Приват» український виборець має завдячувати 
і появою в парламенті такої унікальної особистості, як незалежний від закону і мо-
ральних чеснот депутат Парасюк. Він, як відомо, спочатку відзначився особливим 
бойовим духом на сцені майдану Революції Гідності, а згодом неодноразово, чомусь 
досі безкарно, демонстрував свій парубоцький розбійницький характер депутатам 
і навіть двозірковому генералу поважної силової структури. Досягнення на парла-
ментській ниві в народного обранця набагато менші. Зрештою, хто на що вчився. 
В. Парасюка на парламентське крісло винесла революція, один із епізодів його жит-
тя, і вибір олігарха. Останній фактор виявився вирішальним. Чи пишаються своїм 
депутатом виборці Яворівського мажоритарного округу Львівщини? Мабуть, що ні. 
Чи оберуть вони депутата на другу каденцію, питання більш ніж риторичне. Вдру-
ге вони не помиляться, виявлять виборчу пильність. Можливість помилитися да-
дуть виборцям іншого виборчого округу. Можливо, в Кривому Розі або в іншому 
місці – яке це має значення. Політтехнологи прорахують, а політичні маніпулятори 
докладуть всіх зусиль, щоб виборці вкотре помилились і проголосували серцем, а не 
головою, емоціями, а не тверезим розумом. Як наслідок, у кожному скликанні вищо-
го законодавчого органу країни є етнічні українці, які не представляють українську 
націю, а ганьблять і дискредитують її у очах світової цивілізованої спільноти. Кому 
це вигідно? Та всім, хто не хоче, щоб Україна стала сильною самостійною демокра-
тичною державою і зайняла чільне місце серед народів Європи та світу.

Отож кандидат В. Зеленський. Телебачення впродовж років сформувало йому 
імідж – талановитий, дотепний, обдарований. І байдуже, що на цей талант рутин-
но працює сотня-друга можливо не менш талановитих і обдарованих спічрайтерів. 
Вони на задньому, а він – на передньому плані, а відтак, усі успіхи й досягнення при-
писуються йому як лідерові «Кварталу»... В його творчій, сценічній уяві хтось закрі-
пив думку: ти зіграв так багато різних ролей – коханця, блазня, зрадливого чоловіка, 
обдуреного чоловіка і навіть цілого «слуги народу», що із роллю глави держави та-
кож впораєшся. Краще чи гірше, це вже інша справа, головне, що ти будеш керувати 
цілою європейською країною, а ми, нечисленні твої хазяї, лише одним тобою.

Чи переможе В. Зеленський на президентських виборах? На старті його шанси 
були такі ж, як в людини, що навчилась борсатись у воді, побити світовий рекорд з 
плавання. Основний електорат В. Зеленського – молодіжна аудиторія. Соціальний та 
політичний психолог Вадим Васютинський зауважує: «усі партії, які роблять став-
ку на молодь, програють. Пенсіонерів удвічі більше, ніж молоді. Пенсіонери навіть 
перед смертю ідуть на вибори, а молодь їде на шашлики. Старше покоління більше 
включене в суспільні процеси, а молодь більше зайнята своїми справами» [9 : 4].

А. Садовий заявив про намір здійснити «Наступ 2019», одним із перших заре-
єструвавшись кандидатом у президенти. Його кандидатура серед політичної еліти 
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була прогнозованою, ще за два-три роки до початку виборчої кампанії, тобто тоді, 
коли відносно молодий, але напрочуд енергійний мер мав чи не найвищі електораль-
ні рейтинги і, за твердженням соціологів, міг перемогти у другому турі будь-якого 
потенційного кандидата. На момент реєстрації діючий мер міста Лева вже не вважав-
ся фаворитом перегонів, що дало підстави поодиноким аналітикам іменувати його 
українським Макроном. Деякі ЗМІ навіть побачили його зовнішню схожість із дію-
чим президентом Франції, мовляв, Андрій Іванович також світловолосий, схожий і 
поведінкою, і стилем на Емануеля. Схожість/несхожість оминемо увагою, натомість 
акцентуємо на тому, що призвело до втрати електоральних уподобань до таких по-
казників, що А. Садовий із лідерів перейшов у категорію мало не аутсайдерів. Таких 
визначальних факторів, як мінімум, три. 

1. «Самопоміч», відколи отримала статут парламентської політичної партії, не 
утвердилась на всеукраїнському рівні як потужна політична структура, а в останній 
рік парламентської каденції окреслилась як виразна регіональна політична органі-
зація із центром у столиці Галичини. Столичний осередок партії розколовся, найак-
тивнішу його частину лідер уже не міг контролювати. Не додав іміджу «Самопомо-
чі» і персональний склад депутатської парламентської фракції, більшість членів якої 
не змогли заявити про себе як про перспективних і далекоглядних політиків нової 
генерації. Виняток становить лише Г. Гопко, яка, як відомо, на зорі парламентської 
діяльності була виключена із фракції за принципову позицію, що відрізнялася від 
фракційної.

2. Ефективно поєднувати посаду мера «культурної столиці України» і голови 
партійної організації, яка із провладної здійснила дрейф фактично в опозиційну, ви-
явилось непосильним завданням для Андрія Садового. Як мер Львова він вимуше-
ний тісно співпрацювати з урядом і його профільними міністерствами, із главою 
держави та його адміністрацією на обласному рівні, а як лідер опозиційної парла-
ментської партії – критично оцінювати діяльність дуалістичної владної виконавчої 
вертикалі і свою опозиційність доводити відповідним голосуванням членів фракції. 
Така роздвоєність вимагала неабиякої політичної гнучкості, якої А. Садовому таки 
забракло. Однак мер Львова – досвідчений політик, як мінімум, регіонального рів-
ня, який має підстави випробувати себе у всеукраїнському масштабі. Негативний 
досвід – це також досвід. Зрештою, і мером міста він став не з першої спроби, а коли 
переміг, то його конкурентами були справжні важковаговики – визнані та авторитет-
ні особи, включно з очільником міста В. Куйбідою, згодом лідером Народного Руху 
України і депутатом парламенту.

3. Політична партія тримається на трьох китах: а) ідеології, б) структурі, ви-
значальним у якій є кадровий потенціал, та в) грошовому забезпеченні. Ідеологія 
«Самопомочі» більш-менш окреслена – це політична організація продержавного на-
прямку із вираженою орієнтацією на демократичні європейські цінності. Це молода 
центристська партія з етнічним ухилом та з опорою на титульну націю.

Кадровий потенціал партії, зокрема вище її керівництво, мають західноукраїн-
ську прив’язаність. Цей засадничий прорахунок у концепції партійного будівництва 
є вагомим і наказовим, оскільки у масовій свідомості партія асоціюється як регіо-
нальна із центром у Львові.

Певний фінансовий ресурс у «Самопомочі» як парламентської політичної орга-
нізації є. Чи достатній він для успішного та результативного ведення президентської 
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кампанії, реальні затрати на яку в Україні є одним із найвищих у Європі, достеменно 
знають лише реальні фінансисти партії. Однак за кількісними показниками візуаль-
ної реклами та політичної реклами в друкованих ЗМІ, «Самопоміч» відчутно посту-
пається тим політичним структурам, які фінансує олігархат. Натомість А. Садовий 
широко представлений у мережі Інтернет. Проте підконтрольні йому інформаційні 
ресурси Радіо Люкс, Zaxid.net, Телеканал 24, Радіо 24, Football 24 (медіахолдинг ТРК 
«Люкс», який юридично належить його дружині Катерині Кіт-Садовій та його дав-
ньому бізнес-партнеру) здебільшого обмежені західним регіоном. 

Висновки. Аналізуючи інформаційний ракурс основних учасників президент-
ських виборчих перегонів 2019 року ми дійшли таких висновків:

1. На стартовій позиції всі кандидати мали невисокі рейтинги, що є ознакою 
затребуваності нової когорти молодих, креативних, системних і перспективних по-
літичних лідерів. Навіть виражені фаворити майбутніх виборчих перегонів, яких 
нараховують від 5 до 7 осіб, випереджають перед стартом кампанії кандидатів-аут-
сайдерів лише на один десяток відсотків голосів.

2. Ще до офіційного початку виборчої кампанії засоби масової інформації поді-
лились на дві категорії: а) нейтральні, тобто такі, що з позицій інформаційної збалан-
сованості висвітлювали процес і б) політично заангажовані, як правило, олігархічні 
ЗМІ, які відверто стали на позицію певних політичних сил та їхніх висуванців і з 
засобів масової інформації переорієнтувались на органи пропаганди, агітації та по-
літичної маніпуляції (телевізійні канали «112», «1+1» та «5-ий канал»).

3. Медійний ресурс кандидатів був неоднорідним і вирізнявся за критеріями 
охоплення аудиторії, професіоналізму та статусу. Одні кандидати (П. Порошенко, 
Ю. Тимошенко, В. Зеленський, Ю. Бойко) могли розраховувати на широку підтримку 
всеукраїнських телевізійних каналів та радіостанцій, а численна категорія інших 
кандидатів – лише на епізодичну політичну рекламу на них. Деякі кандидати, зо-
крема А. Садовий і С. Тарута, могли розраховувати лише на системну підтримку 
регіональних засобів масової інформації, які не здатні забезпечити належне пред-
ставництво кандидата у всеукраїнському інформаційному просторі. 

4. Вже з перших днів основні рейтингові кандидати забезпечили свою присут-
ність у соціальних мережах. Лідерами в кіберпросторі утвердилися В. Зеленський, 
Ю. Тимошенко та П. Порошенко. Керівник «95 кварталу» чималу частину своїх ме-
седжів скеровував на молодіжну аудиторію і вдавався до популістських прийомів 
агітації в мережі, тоді як двоє інших кандидатів намагалися охопити всі вікові ка-
тегорії виборців. Натомість А. Садовий широко та ефективно використовував зде-
більшого безкоштовний інтернет-сегмент (соціальні мережі, відеохостинг YouTube, 
інтернет-видання).

4. У спілкуванні із журналістами тактика рейтингових кандидатів також різни-
лася: Ю. Тимошенко уникала прямих контактів із творчими працівниками непідкон-
трольних їй ЗМІ, не вступала особисто у відкриті дискусії в інформаційному про-
сторі, але брала активну участь у політичних ток-шоу. В. Зеленський на початковому 
етапі поспілкувався у прямому ефірі лише з Д. Гордоном, і навіть неозброєним оком 
було видно, що в статусі кандидата в президенти він почувався не надто впевнено. 
Ю. Бойко домінував в інформаційному просторі «Інтера». П. Порошенко спілкував-
ся із журналістами у звичному для нього режимі, однак «5-ий канал» та «Прямий» 
займали відверто пропрезидентську позицію.
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Поза сумнівом, перебіг виборчих перегонів, як зрештою, і внутрішні та зовніш-
ні чинники впливу на них можуть внести корективи, які позначаться на кінцевих ре-
зультатах виборчої кампанії. Однак стартові можливості кандидатів та обрана ними 
тактика політичної комунікації є цікавим та перспективним предметом досліджен-
ня, оскільки, як стверджує народна приказка, «хто правильно стартує, той добре 
фінішує».
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The paper states that Ukrainian mass media have been widely and systematically covering 
the presidential election campaign since its inception, and for most social and political media, 
television and radio companies, and Internet media, the theme of elections has become the main, 
topical issue since the official announcement of this event. A characteristic feature of electoral 
political communication is the active, regular involvement of a wide range of experts, analysts, 
professional politicians and reputable public figures into programmes and printed materials, 
which resulted in a much higher quality of journalistic materials, their higher effectiveness and 
efficiency, and greater electoral credibility.

The published sociological materials on the ratings of the main candidates for the post of 
the head of state has allowed us to conclude that all the applicants had a relatively low level of 
popular trust, and, therefore, there was an urgent need to choose new, creative, full of initiative, 
competent and effective politicians of the state level.

The publication states that the media resources of highly rated candidates was 
heterogeneous, differing according to the criterion of audience coverage and creative 
professionalism. It has been proved that the majority of nationwide television channels in this 
election campaign have actually changed their status from objective and impartial media to 
politically engaging information resources of a particular political organization and its leader. 
It was found out that Ukrainian public television, modelled on the BBC, did not reach the 
level of an authoritative, objective and qualitative broadcaster, and therefore did not exert the 
anticipated influence on the electoral preferences of potential voters.

It is shown that the leaders of the electoral race chose a specific tactics of communication, 
behaviour and cooperation with “uncontrolled” by them mass media – from demonstratively 
avoiding personal communication to ignoring critical, incriminating journalistic programs and 
materials.

Key words: presidential election campaign, mass media, political party, television, press.
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У статті досліджено сучасний стан функціонування районних газет Тернопільщини 
та специфіку конструювання регіональної ідентичності у краєзнавчо-наративних текстах. 
З’ясовано поняття «регіональна ідентичність», виділено за представленням регіональної 
тематики основні групи публікацій, зроблено висновки про їх світоглядний потенціал та 
частотність відтворення у регіональному інформаційному просторі.

Ключові слова: ЗМІ, медіанаратив, національна ідентичність, медіадискурс, крає-
знавство, преса, моніторинг, аудиторія.

Вступ. Людина – невіддільна від певного соціокультурного середовища. Тому 
особливого значення у цьому контексті набувають публікації у регіональних медіа, 
в основі яких дослідження історії краю. Регіональна історична тематика, як правило, 
виховує у читачів національну ідентичність, толерантність, повагу до історичного 
шляху свого та інших народів, зміцнює емоційні зв’язки аудиторії з територією, на 
якій вона проживає, сприяє глибшій обізнаності з історією рідного регіону, усвідом-
ленню єдності країни за умов існування регіональних відмінностей. Такі публікації 
дозволяють реципієнтам помітити культурну відмінність власного середовища та 
простежити специфіку інших територій як замкнутих регіонів. 

Постановка проблеми. Феномен «регіональної ідентичності» є об’єктом дослі-
дження різних наукових дисциплін (філософії, географії, політології, соціології, ко-
мунікативістики, економіки) в контексті їх методологічних аспектів. Пошуку опти-
мальних моделей змісту й методології питань національної та регіональної історії у 
пресі присвячені праці таких учених, як Б. Андерсона, У. Альтерматта, Р. Брубейке-
ра, К. Вердера, Е. Геллнера, Я. Грицака, І. Зварича, Н. Кочана, Л. Ковача, Л. Лойко, 
О. Майбороди, Н. Макаренко, Л. Нагірної, М. Панчук, Н. Пашиної, Н. Рябчук та інші. 
Однак, можна констатувати, що історико-краєзнавчі аспекти вивчення регіональної 
ідентичності у пресі на основі журналістських краєзнавчих текстів поки що не було 
предметом окремого дослідження. 
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Мета нашої статті – дослідити специфіку конструювання регіональної іден-
тичності у краєзнавчо-наративних текстах районної преси Тернопільщини. Акту-
альність дослідження зумовлена потужним фактором впливу ЗМІ, зокрема район-
нної преси, на процеси самоідентифікації аудиторій. Це відбувається за допомогою 
виробництва і масового тиражування позитивних соціокультурних зразків для 
наслідування, моделювання благополуччя у особистих життєвих стратегіях. Тому 
сьогодні можна говорити про епоху «медіакратії» – влади ЗМІ, які не стільки відо-
бражають та інтерпретують дійсність, в тому числі і краєзнавчу, скільки конструю-
ють її. Об’єкт дослідження – концепт «регіональна ідентичність», контексти засто-
сування та ключові публікації у районній пресі Тернопільщини, що висвітлюють 
краєзнавчу проблематику.

 Статус самостійного наукового поняття категорія «ідентичність» отримала в 
роботах Е. Еріксона, який вважає, що ідентичність – це динамічне утворення, яке 
зазнає змін протягом усього життя людини, а володіти ідентичністю – значить: від-
чувати себе незмінним, незалежно від ситуації, належати до певної спільноти, відчу-
вати зв’язок власної безперервності і визнання цієї безперервності іншими людьми, 
сприймати минуле, сьогодення і майбутнє як єдине ціле [1, c. 321]. Звертаючись до 
поняття регіональної ідентичності, слід відзначити, що деякі дослідники розуміють 
її як прихильність до «малої батьківщини», прагнення її всіляко облаштовувати, як 
складову національної ідеї. Інші вважають, що регіональна ідентичність, яка базу-
ється не лише на існуванні почуття спільності території, а й на формуванні певної 
системи цінностей, допомагає індивіду почувати себе частиною спільноти, виступає 
об’єднуючим колективним фактором і має прояви у встановленій поведінці жителів 
регіону [2, с. 142]. До кінця XIX ст. класична модель національної історії позиціону-
вала історію певного краю як підпорядковану національнодержавному метанарати-
ву. В межах такої ієрархічної структури місцева історія знаходилася на нижньому 
рівні і часто віддавалася на відкуп історикам-аматорам [3, с. 184].

Цілком закономірно, що концепт «регіональна ідентичність» формує краєзнав-
чий наратив у мас-медіа, утворюючи відповідні контексти. Він утворює краєзнавчі 
мережі із концептами «свій/чужий простір», «етнос», «національність», «локальна 
ідентичність». Концепт розуміється як основний осередок культури в ментальному 
світі людини та «певний постійний принцип культури», за допомогою якого люди-
на сама входить у культуру і впливає на неї. Для крєзнавчого типу тексту поняття 
концепту набуває додаткового значення, оскільки його реалізація слугує виконанню 
прагматичної функції тексту, а саме, імпліцитному рекламуванні певного способу 
життя, доведення переваг певної культури [4, с. 74]. 

Регіональна ідентичність включає в себе три елементи: когнітивний (громадяни 
повинні бути інформовані про існування свого регіону і його географічні межі), афір-
мативний (включає набір емоцій щодо свого регіону, а також те, якою мірою регіон 
забезпечує рамки для спільних емоцій і почуття солідарності) і інструментальний 
(регіон використовується як база для соціальної та політичної мобілізації населення 
та колективної діяльності) [5, с. 182]. Найважливішими чинниками ідентифікації в 
сучасному суспільстві є засоби масової інформації та інформаційні технології, що 
визначають символічні інтерактивні матриці, які конструюють сприйняття навко-
лишньої реальності [6, с. 11]. У контексті нашого дослідження варто звернути увагу 
на конструювання регіональної ідентичності у пресі, яка пов’язана, насамперед, з 



126
Пелешок О.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2019. Випуск 46

певною територією, яка визначає особливі форми життєвих практик, регіональну 
картину, символічні образи регіону. Зокрема, у нашому дослідженні таку роль ві-
діграє районна преса Тернопільщини. Розглянемо краєзнавчі публікації районних 
газет щодо конструювання регіональної ідентичності жителів краю. 

До основних обласних характеристик Тернопільщини належить географічна 
периферійність, зручне транспортно-географічне розташування (знаходиться у цен-
трі Західної України на перетині міжнародних магістралей), природні ландшафти, 
щільність населення. Вона є двадцять третьою областю за площею в Україні і на-
лічує майже вісімдесят років свого існування. Вивчення способів конструювання 
ідентичності регіональної спільноти краю у пресі районів додає нової інформації, 
яка може бути корисною як для вчених, що проводять дослідження на даній тери-
торії, так і для органів державного управління області, що також повинні сприяти 
формуванню регіональної ідентичності краю.

За адміністративним поділом область включає сімнадцять районів. Майже усі 
вони випускають власні газети, що створюють єдиний інформаційний простір регіо-
ну, Але, не дивлячись на певні успіхи в розширенні можливостей впливу газет Тер-
нопільщини як значущих джерел інформації на конструювання ідентичності своїх 
читачів, однак ця проблема недостатньо повно досліджена на відповідність вимогам 
сучасності. Мова йде про охоплення якомога більшої аудиторії, швидкості подачі і 
різноманітності інформації, фізичної та фінансової доступності газет, швидкості та 
легкості їх «сприймання» і т. д.

Оскільки краєзнавство – це галузь людської діяльності, яка спрямована на все-
бічне вивчення краю та сукупність знань про нього: його географію, історію, еко-
номіку та інші сфери життєдіяльності [7, с. 25], звідси і випливає, що краєзнавчий 
текст – це тип тексту, що містить інформацію про місцевість з точки зору історії, 
культури, природних особливостей і т.п., будь-якої частини країни, регіону, області, 
району [8, с.170]. Такий тип тексту, на нашу думку, доречно ототожнювати із власне 
журналістськими краєзнавчого спрямування.

Для аналізу було відібрано десять друкованих районних періодичних видань 
Тернопільщини: «Бережанське віче» (м. Бережани), «Гомін волі» (м. Підволочиськ), 
«Земля Підгаєцька» (м. Підгайці), «Нова доба» (м. Бучач), «Вісник Надзбруччя» 
(смт. Гусятин), «Колос» (м. Заліщики), «Діалог» (м. Кременець), «Народне слово» 
(м. Збараж), «Новини Шумщини» (м. Шумськ), «Голос Лановеччини» (м. Ланівці). 
Показовим є те, що ці видання поєднує соціально-політична спрямованість, тема-
тична специфіка, відповідність запитам аудиторії, простежується зв’язок «попиту 
та пропозиції» у висвітленні тієї чи іншої теми у кожному з видань. Тому виявлену 
завдяки моніторингу інтенсивність та контекст у краєзнавчому наративі регіональ-
ної ідентичності можна вважати як ініціативою редакції та авторів публікацій, так і 
запити читачів. 

Матеріали цих видань за представленням регіональної тематики поділяємо на: 
1. Публікації, що формують у читачів відповідь на запитання «Хто ми?», тобто 

матеріали краєзнавчого спрямування, що основним меседжем є обговорення історії 
видатних людей краю різних соціальних статусів. Це розповіді про письменників 
і педагогів краю (Будар О. Сила молитви Лева Лотоцького : До 160-річчя від дня 
народж. талановитого письменника і нар. учителя з Тростянця : [про укр. пись-
менника, педагога, журналіста Л. Лотоцького, уродженця с. Тростянця Бережан-
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ського району] / О. Будар // Бережанське віче. – 2010. – 1 січня. – С. 5), адвокатів, гро-
мадських діячів (Волинець Н. Родина Чайковських: сяйво чистих душ : [про родину 
адвоката, громадського діяча А. Чайковського] / Н. Волинець // Бережанське віче. – 
2010. – 4 червня. – С. 1, 5; Гуцал П. Вірно служив справі свого народу : [про правника 
І. В. Кивелюка, уродженця м. Скалата Підволочиського району] / П. Гуцал // Гомін 
волі. – 2010. – 22 січня. – С. 2.), істориків (Іван Джиджора (9.02.1880-24.04.1919 рр.): 
[про історика, уродженця Підгаєччини, який досліджував історію Гетьманщини 
ХVІІІ ст.] // Земля Підгаєцька. – 2010. – 27 серпня. – С. 3), які займали активну жит-
тєвою позицією і зробили великий внесок в історію краю. Такі публікації адекватно 
сприймаються кожною референтною групою.

2. До другої групи публікацій відносимо ті, в яких дається відповідь на запи-
тання «Звідки ми?». У них обговорюються проблеми «спільного знання» про культу-
ру, мову та історію краю: Мельник І. Широкий світ княгині Ізабелли. Хроніки місцевої 
знаті. Ч. 4: [1783 р. у житті княгині І. Любомирської] / І. Мельник // Бережанське 
віче. – 2010. – 13 серпня. – С. 1, 4-5 (До ювілею Бережан); Синишин В. Червоний смерч: 
[про с. Русилів Бучацького району, яке в 1949 р. було знищене] / В. Синишин // Нова 
доба. – 2010. – 14 травня. – С. 5; Дубас Л. Село на нашій Україні: [с. Кокошинці від-
значили 360-річчя із часу першої писемної згадки] / Л. Дубас // Вісник Надзбруччя. – 
2010. – 4 червня. – С. 3; Струбіцька І. Серця, зігріті добротою: [з історії та сього-
дення с. Солоного] / І. Струбіцька // Колос. – 2010. – 16 квітня. – С. 4, Михайлюня Б. 
Збараж: історія, архітектура, будівництво / Б. Михайлюня // Народне слово. 2010. 
27 серпня. С. 6; Шевчишина О. Файне місто Почаїв: [історико-краєзнавчий нарис] / 
О. Шевчишина // Діалог. 2010. 19 листопада. С. 3. Такі публікації, ймовірно, форму-
ють певні знання про історичний досвід і його інтерпретацію у читачів. Проте, низь-
кий відсоток публікацій з цієї теми і їх фрагментарність свідчать про її вторинність 
в інформаційному полі районів Тернопільщини.

3. Третя проблема публікацій «Де ми?», відповідь на яку посилює репрезента-
ція інформації про сьогодення, здобутки тих чи інших населених пунктів, в яких 
проживають читачі. Одним з ідентифікаторів є назви газет: «Бережанське віче», 
«Зборівська дзвіниця», «Кременецький вісник», «Голос Лановеччини», «Вісник 
Надзбруччя», а також відповідні публікації про сьогодення: Федорів Л. Історичні 
пам’ятки – обличчя нашого міста: [про пам’ятки архітектури м. Бережан] / Л. Фе-
дорів // Бережанське віче. – 2010. – 2 лип. – С. 4, Кривокульський О. Рятував нещас-
них, котрі постраждали від ворожих куль: У Великих Вікнинах планують встано-
вити пам’ятник повстанському лікарю: [про встановлення пам’ятника невідомому 
лікарю, уродженцю Латвії] / О. Кривокульський // Народне слово. – 2010. – 28 трав. – 
С. 6, Гринюк Ю. Перлина «Опільської Швейцарії»: [Раївському дендропаркові – 250 
років] // Бережанське віче. – 2010. – 25 черв. – С. 5, Колодницький С. Цінності духовні 
повертаються на своє місце: [костелу Пресвятої Трійці в м. Підгайцях передано 
дерев’яну скульптуру святого Антонія Падуанського, датовану ХVІІІ ст.] / С. Колод-
ницький // Земля Підгаєцька. – 2010. – 12 листоп. – С. 5. 

На наш погляд, регіональна ідентичність, яка моделюється у публікаціях, ви-
світлюється через суспільно-політичні «співпереживання» місцевим населенням 
різноманітних і непоодиноких історичних, культурних, суспільних подій, що фор-
мують у читачів поведінково-ментальну шкалу цінностей, а також сприйняття ло-
кальних явищ чи процесів з «регіональної» точки зору. 
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Репрезентація сучасного краєзнавчого простору у районній пресі як і історія 
про видатних представників регіону, як правило, є позитивно-хвалебною. Голов-
ним меседжем у публікаціях є їх регіональна приналежність, під якою «розуміють 
сприйняття індивідом себе як представника певної спільноти, яка базується на єд-
ності території проживання, соціально-культурного досвіду, ціннісних орієнтацій та 
способу життя» [9, с. 38]. Таким чином, у читача створюється відчуття і своєї прина-
лежності до організованої, структурованої і стійкої спільності, пов’язаною з понят-
тям «мала батьківщина». Усвідомлення цього породжує готовність прийняти норми, 
правила і цінності цієї спільноти, зайняти певне місце в її структурі і визначити 
свою лінію поведінки, тобто відповісти на питання «Як жити?» і «Чим займати-
ся?». Поширення таких цінностей у районній пресі посилюється і через інформацію 
про участь жителів краю в заходах щодо святкування річниць з дня народження ви-
датних діячів краю, заходах по збереженню памʹяток історії та культури краю (Ми-
хайлюк М. Радість із журбою переплелися: [410 років із часу першої писемної згадки 
про с. Слобідку] / М. Михайлюк // Колос. – 2010. – 26 листопада – С. 6; Жилюк В. 
Моє село – моя колиска : [з історії с. Попівців та святкування Дня села] / В. Жилюк, 
С. Бодяк // Діалог. – 2010. – 23 липня – С. 5; Синюк С. Із забуття вертається село: 
(двадцять років тому було відновлено село Антонівці) / С. Синюк // Новини Шумщи-
ни. – 2010. – 10 вересня. – С. 3).

Отже, ми можемо констатувати хоч ситуативне, однак значуще для формуван-
ня регіональної ідентичності висвітлення тем краєзнавчої проблематики в район-
ній періодичній пресі Тернопільщини. Деякі з обраних до аналізу видань характе-
ризуються наявністю спеціальних рубрик, де дотичними темами є приналежність 
до Тернопільщини. Але такі матеріали важко віднести до таких, які чітко вказують 
на тематичне маркування «регіональна ідентичність», оскільки часто тут або немає 
наративної текстової спрямованості, або ж акцентованої уваги до питань зацікавле-
ності історико-краєзнавчим життям регіону чи області. 

Підсумовуючи отримані з нашого контент-дослідження дані, наводимо табли-
цю порівняння кількості журналістських публікацій під модусом медіанаративу 
«регіональна ідентичність» у кожному виданні: 

Назви видань
Публікації, що формують у читачів відповідь 

на запитання 
«Хто ми?» «Звідки ми?» «Де ми?»

«Бережанське віче» (м. Бережани) 12 12 9
«Гомін волі» (м. Підволочиськ) 9 10 6
«Земля Підгаєцька» (м. Підгайці) 16 6 9
«Нова доба» (м. Бучач) 11 8 6
«Вісник Надзбруччя» (смт. Гусятин) 8 13 5
«Колос» (м. Заліщики) 7 5 8
«Діалог» (м. Кременець) 17 10 7
«Народне слово» (м. Збараж) 12 6 4
«Новини Шумщини» (м. Шумськ) 5 8 7
«Голос Лановеччини» (м. Ланівці) 10 11 5
Всього 107 89 66



129
Пелешок О.
ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2019. Випуск 46

Як бачимо, кількість публікацій, присвячених окресленій тематиці, помітно 
велика. Втім якщо порівнювати видання поміж собою, то найбільша увага до ма-
теріалів із регіональної ідентичності в газетах «Бережанське віче» (м. Бережани), 
«Діалог» (м. Кременець) та «Голос Лановеччини» (м. Ланівці), але водночас ця увага 
значно менша у виданнях «Новинах Шумщини» (м. Шумськ) та «Колос» (м. Заліщи-
ки). Проте, на нашу думку, це також означає спонтанність та обумовленість публіко-
ваних матеріалів об’єктивними подіями суспільного життя. 

Загалом медіанаратив під вищезгаданим тематичним маркуванням у район-
ній пресі представлений переважно матеріалами, які цілеспрямовано і більш-менш 
розгорнуто обговорюють регіональну ідентичність з усього аналізованого контенту. 
Матеріалів же, які потрапили до нашої вибірки через вживання авторами певних 
регіональних стереотипів ідентичності, штампів патріотизму, простежено значно 
менше. Таким чином, можна говорити про те, що відображення даної проблематики 
в районних друкованих медіа Тернопільщини загалом відповідає рівню її реального 
соціального значення. Тому, як попередні висновки, можна вказати на актуалізацію 
краєзнавчо-мистецької візії процесів української культури в її історичному розвит-
ку, що презентовані районними друкованими виданнями Тернопільської області та 
які могли б стати предметом поглибленого міждисциплінарного дослідження. 

Висновки. Аналіз контенту районної преси Тернопільщини дозволяє ствер-
джувати, що вона відіграє роль альтернативної платформи для інтелектуальних, 
передовсім літературо-, мово- та історикознавчих дискусій щодо регіональної іден-
тичності. Здійснивши контент-аналіз публікацій із медіаконцептом «регіональна 
ідентичність», ми виявили його потужний краєзнавчий потенціал та значні світо-
глядні імплікації, про що свідчить функціонування концепту у аналізованих пу-
блікаціях, які стосуються мови, національної та конфесійної приналежності. Однак 
конструювання регіональної ідентичності районними газетами Тернопільщини, без 
претензій на її комплексний характер, потребує ще відповідного теоретико-методо-
логічного узагальнення ключових концептів вивчення проблеми. Подальша актуалі-
зація медіаконцепту «регіональна ідентичність» у дискурсі регіональних медіа спри-
ятиме поглибленню самовизначення особистості в аспекті краєзнавчих тенденцій. 
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In modern conditions, the mass media, taking into account its social importance, 
massiveness and accessibility, have a tremendous impact on the regional historical processes, 
taking place in the society. Involving citizens into information relations, the media form certain 
value-semantic models for the assimilation of society and thus change the local history of 
society. In this article, the analysis of the current state of functioning of the district mass media 
of Ternopil region in the processes of formation of regional identity has been made, the main 
contexts of coverage and key subthemes of local lore publications, represented by the identified 
concept, have been revealed. In the course of the study, it has been found out that the influence 
of district mass media on the formation of the regional identity of the region is particularly 
important as they serve as a powerful means of creating a narrative historical and linguistic 
information space of the state, which is essentially the spiritual and ideological factor that 
unites people into the nation.

Analysis of the content of Ternopil regional press confirms it to play the role of an 
alternative platform for intellectual, primarily literary, linguistic and historical studies, not 
limited to ethnographic context. Having carried out a content analysis of the publications of 
the local press of the Ternopil region with the media concept of ‘regional identity’, we have 
discovered its powerful local lore potential and significant worldview implications, as evidenced 
by the functioning of the concept in important worldview contexts that are related to language, 
solidarity, denominational belongings of Ukrainians and national process.

Key words: mass media, media narrative, national identity, media discourse, local lore, 
press, monitoring, audience.
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У статті досліджено сучасні тенденції розвитку журналістських жанрів у блогах, 
виокремлено найпопулярніші жанри блогосфери, окреслено такі явища як трансформація 
та дифузія жанру, проаналізовано міжжанрові різновиди журналістських текстів.

Ключові слова: блог, інтернет-журналістика, жанр.

Розвиток сучасної блогосфери вносить чимало змін до розуміння та традицій-
ного трактування журналістських жанрів. Жанр, як усталена форма тексту, віджи-
ває своє канонічне призначення, натомість набуває нових рис та ознак, які на нього 
накладає час. Так онлайнова журналістика порушила усталену систему жанрології, 
де панував чіткий поділ на інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні 
жанри. Видатні журналістикознавці: Д. Григораш, В. Здоровега, О. Кузнецова, І. Ми-
хайлин, А. Москаленко, А. Тертичний, розробили критерії поділу жанрів на групи, 
упорядкували типологічну структуру жанрів, яка впродовж тривалого періоду ха-
рактеризувалась стійкістю, стабільністю та відповідала вимогам часу.

Актуальним завданням для дослідження сьогодні є вивчення тенденцій роз-
витку журналістських жанрів, простеження їхнього шляху еволюції. Вважаємо, що 
саме блогосфера передає багаторівневу структуру жанрової системи. У блогах межі, 
що розділяють жанри, стають менш помітними, а мультимедійність, гіпертексту-
альність та інтерактивність спонукають до розширеного сприйняття інформації, 
яке поєднує у собі часом кілька жанрів водночас. Враховуючи стрімкий розвиток 
сучасної медіасфери, технічні можливості інтернет-журналістики, важливим є до-
слідження сучасних журналістських жанрів не тільки для впорядкування жанрової 
класифікації, а задля комплексного підходу до нових жанрових можливостей та їх 
втілення у текстах для реалізації успішного комунікування. 

Історіографія досліджуваної теми охоплює теоретичні основи поділу журна-
лістських жанрів, представлені науковими доробками вищеназваних вчених, так і 
сучасні праці дослідників інтернет-журналістики. Серед них виокремлюємо Б. По-
тятиника, С. Квіта, М. Чабаненко, С. Шебеліста, О. Голік, І. Тонкіх, Л. Ярошенко та 
О. Чекмишева, Л. Шутяк. 
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Мета дослідження – простежити тенденції сучасного жанроутворення на при-
кладі блогової журналістики. Ми ставимо перед собою такі завдання: охарактеризу-
вати новітні тенденції формування жанрової палітри; дослідити явища трансформа-
ції та дифузії журналістських жанрів; на прикладі блогів видання «Високий Замок» 
та «Gazeta.ua», простежити тенденцію зміни журналістських жанрів; з’ясувати, які 
чинники впливають на процес трансформації жанрів; проаналізувати створення 
міжжанрових різновидів журналістських текстів.

Об’єктом дослідження є блоги сайту видання «Високий Замок» та «Gazeta.ua».
Предмет дослідження – це тенденції новітнього жанроутворення у матеріалах 

блогерів Наталії Балюк, Іларіона Панькова, Івана Фаріона, Віталія Портникова, Люд-
мили Малиновської, Марії Моісеєвої, Олександра Солонька, Ганни Бурлаки та ін. 

Отож, під класичним визначенням жанру розуміють: «Усталений тип твору, 
який склався історично і відзначається особливим способом освоєння життєвого ма-
теріалу, характеризується чіткими ознаками структури» [1, с.148].

Дослідник І. Михайлин вважає: «Категорія жанру є найбільш консервативною 
в журналістиці, найбільш стійко утримує сталі, вироблені в процесі історичного 
розвитку ознаки. Про це свідчить те, що жанрова система з паперової спокійно пере-
кочувала в електронну журналістику. І все ж під тиском мінливої, еволюціонуючої 
соціальної дійсності відбувається поступове оновлення і жанрової системи в цілому, 
і внутрішньої конституції кожного жанру зокрема» [2, с.374].

Із стрімким розвитком мережевої журналістики все більшої популярності на-
бувають блоги, які виокремлюються у нові авторські жанри, у них синтезуються 
ознаки традиційних журналістських жанрів й мультимедійних елементів. Нові медіа 
зазнають відчутного впливу процесів швидкого обміну інформацією, а також техно-
логізації поширення інформації, що в багатьох випадках унеможливлює здійснити 
чітке та однозначне окреслення жанру. 

На думку дослідниці О. Голік: «Розвиток й набуття популярності блогів 
дали можливість журналістам бути вільнішими у виборі форми подання матеріа-
лу [3, с. 405]. На трансформаційні процеси у системі жанрів, на думку дослідниці, 
вплинули: динамічність політичних процесів – чим відкритіша політична систе-
ма, тим більше інформації продукується й активніше використовуються добірки 
інформаційних заміток, хроніки, репортажі, інтерв’ю, коментарі, бліцопитування; 
ринкові умови функціонування соціальних комунікацій; розвиток Інтернету у сфері 
соціальних комунікацій – друковані видання потужно використовують можливості 
веб-сайтів, мають рубрику «Блоги»); взаємодія мас-медіа між собою; розвиток зару-
біжних друкованих ЗМІ; вплив суміжних із журналістикою сфер людської діяльно-
сті; загальний культурний рівень аудиторії [3, с. 405]. 

Науковиця І. Тонкіх виокремлює тенденції, що є першопричиною трансформації 
жанрів у мережі. Серед них: гіпертекстуальність, інтерактивність (діалогічність, на-
явність зворотного зв’язку між автором та аудиторією), мультимедійність (здатність 
поєднувати можливість різних знакових систем – вербальних, графічних, художніх, 
аудіовізуальних). Дослідниця, беручи до уваги практичний сегмент цього питан-
ня, простежує той факт, що «мультимедійні формати мають жанри інформаційних 
та аналітичних груп: замітки, репортажі, інтерв’ю, журналістське розслідування, 
статті. У блоговій та громадянській журналістиці переважають художньо-публіцис-
тичні жанри з елементами аналітики. Говорить про зовсім новий мультимедійний 
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формат – лонгрід, у якому також часто поєднані ознаки художньо-публіцистичних 
жанрів. Дослідниця справедливо зауважує, що блоги, які спочатку виконували лише 
функцію персональних електронних щоденників, зараз активно трансформуються 
і набувають все більшої публіцистичності й аналітичності, вони розраховані на ве-
лику кількість читачів і значний суспільний резонанс. «Окрім того, форма щоденни-
ку дозволяє зберігати відверту суб’єктивність позиції та експресивність оціночних 
суджень. Тому саме блоги – як читацькі, так і журналістські – наявні майже у всіх 
онлайнових ЗМІ» [5, с.295]. 

Як бачимо, жанр наділений змістово-формальною природою та складається 
зі сталих та змінних елементів, які пояснюють об’єктно-суб’єктний характер жан-
роутворення. У блоговій журналістиці виникають нові трансформовані жанри, що 
містять ознаки інших жанрових моделей. Втім, журналістська жанрологія збагачу-
ється новими формами завдяки взаємодії з інтернет-середовищем. А блоги стали 
своєрідною платформою, яка сприяє розширенню журналістського потенціалу, що 
знаходить своє втілення у матеріалах, а, значить, значно розширюють вже існуючі 
ознаки жанрів й призводять до певних різновидів та модифікацій у жанровій палітрі. 

Розглянемо деякі блоги сайту видання «Високий Замок» та «Gazeta.ua». До при-
кладу, блог головного редактора газети «Високий Замок» Наталії Балюк. Для ньо-
го характерна насичена емоційність та авторський підхід до розкриття суспільних 
явищ та проблем. Журналістка застосовує прийом діалогічності, що зближує автора 
з аудиторією. Для висвітлення актуальної теми використовує елементи декількох 
жанрів – аналітичних та інформаційних, звичайно, є й вкраплення публіцистики. 
Серед її матеріалів – художні репортажі з елементами інтерв’ю, життєві історії (но-
вий жанр, який набирає популярності у сучасній блогосфері), її тексти не рідко міс-
тять детальні описи внутрішнього світу героїв, через які Наталія Балюк формує своє 
ставлення до проблеми. У своїх публікаціях вдається до всіх груп жанрів, поєдну-
ючи публіцистику з інформаційним відтворенням дійсності. Так у матеріалі «Бомж 
поклав каліці гривню…» [6]. Наталія Балюк поєднала одночасно елементи репорта-
жу, статті та есе. Від репортажу – динамізм та розкриття історії через своїх героїв, 
створення ефекту присутності, від статті – проблемність, аналіз, а від есе – розло-
гість думок, використання художніх засобів, суб’єктивізм. У цій публікації авторка 
порушила питання, яким люди часто нехтують, питання довіри, яким зловживають. 
Описала ситуацію, свідком якої була сама, і яка напрочуд її здивувала. Це історія 
безхатька, який сам, будучи знедоленим, допоміг каліці. 

Блог Іларіона Панькова в онлайн-виданні «Високого Замку» теж характери-
зується поєднанням різних жанрів. Матеріли цього автора здебільшого присвячені 
темі інноваційних технологій, технічного прогресу людства, який не тільки при-
носить користь. Наприклад, публікація «Діти без дитинства» [7] за композицією, 
жанровою специфікою можна ідентифікувати як інформаційний текст з елементами 
аналітики та вираженою думкою автора. Це стаття, у якій автор порушує питання 
інтернет-залежності серед молодого покоління. Іларіон Паньків порушує проблему і 
водночас пропонує шляхи її вирішення. Ця публікація – це синтез жанрів статті, есе 
та кореспонденції чи розширеної замітки. 

Блог Івана Фаріона насичений авторськими роздумами про важливі суспіль-
но-політичні проблеми чи про «добросусідські» взаємини між Україною та Угор-
щиною, чи заробітчанство, чи політичні загравання у спорті. Публікаціям автора 
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притаманний публіцистичний стиль, емоційна аргументація, розлогість авторської 
думки. Щодо жанрового розмаїття публікацій, то журналіст вдало втілює інформа-
ційні жанри, надавши їм художньо-публіцистичного забарвлення. Мова автора бага-
та на прислів’я, приказки, яскраві порівняльні звороти, жартівливі описи та оцінки. 
До прикладу матеріал «Про коштовний камінь малахіт і життєві цінності заробіт-
чанина» поєднав у собі проблемну статтю з елементами інтерв’ю та портрет. Через 
призму проблеми заробітчанства автор розкриває сутність свого героя публікації 
пана Валентина, який маючи статус громадянина Польщі стверджує: «Хоча маю 
«карту поляка» – з України не втечу…» [7].

Видання «Gazeta.ua» представлено блогами істориків, політологів, філософів, 
письменників, громадських діячів та науковців. 

Так, блог публіциста Віталія Портнікова переважно містить матеріали гостро-
політичного характеру. Автор дає оцінку українській дійсності, політичній ситуації 
в країні, чимало уваги приділяє українсько-російським взаєминам. Публікація жур-
наліста «Щоб вижити, українцям потрібно голосувати за цінності, а не за набите 
черево» [8] є прикладом аналітичної статті з елементами публіцистичних вкраплень. 
Віталій Портников аналізує позицію екс-президента Чехії Вацлава Клауса щодо 
українсько-російських відносин, а саме відверту симпатію до Кремля. Історичний 
екскурс, оцінка внутрішньополітичної ситуації в Чехії аргументовано доводить, що 
питання економічного розвитку без урахування моральних цінностей не можуть ви-
вести країну з кризи і позбавити корупції. 

Зазвичай, автор вдається до публіцистичних жанрів, для яких характерна го-
строта критики, емоційність, влучні словесні образи. Однак, матеріали Віталія 
Портникова мають елементи інформаційних та аналітичних жанрів. Щодо тенден-
цій нового журналізму, то публікації автора викликають найбільший резонанс і як 
наслідок чимало коментарів до блогових записів. 

У блозі Марії Моісеєвої, що на сайті видання «Gazeta.ua», розміщений матеріал 
під заголовком «7 способів вберегти довкілля та ще й зекономити» [9]. Публікація 
нагадує статтю, в якій порушено проблему захисту довкілля, а саме глобального 
потепління, боротьба із пластиком на законодавчому рівні. Однак заголовок і сама 
композиція публікації є заміткою-міні-порадою. 

Блог Ганни Бурлаки, тревел-блогерки, мандрівниці, відповідно, містить тема-
тичні статті про різноманітні подорожі. Серед її контенту є матеріали, що мають 
властиві ознаки заміток-міні-порад, у яких авторка, опираючись на власний досвід, 
дає свої цінні поради й рекомендації щодо того, як правильно спланувати подорожі і 
зробити процес підготовки до них простішим. Використовує у матеріалах поєднан-
ня інформаційних та публіцистичних жанрів одночасно – нарисів з репортажним 
методом відтворення дійсності. 

Цікавим є матеріал «Батьківські забобони, які можуть зіпсувати дитині життя» 
[10]. Людмила Малиновська має глибокі знання у галузі психології, тому й сам текст 
є інформаційно насиченим. Автор з’ясовує причинно-наслідкові зв’язки, розглядає з 
погляду психології чому саме діти часто моделюють поведінку своїх батьків, і чому 
самі ж дорослі «нав’язують» своїм дітям певну модель поведінки, яка може суттє-
во вплинути на доросле життя їхніх дітей. У публікації простежується симбіоз ін-
формаційних та аналітичних жанрів. Заголовок інтригує, намагається вплинути на 
читача емоційно. Такі заголовки характерні для інформаційної (новинної) журналіс-
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тики. Текст містить лід, для того, щоб зорієнтувати читача у змісті наступного тек-
сту. Цей елемент є обов’язковим у розширених замітках. Публікація побудована на 
концепції логічної аргументації за допомогою індуктивного методу. Отож, за жанро-
вим походженням – це інформаційно насичена проблемна стаття з публіцистичним 
відтворенням дійсності, яскраво вираженою думкою автора. 

Розглянемо ще одну публікацію із блогу Олександра Солонька «Шизофреніза-
ція суспільства» [11]. Цей матеріал також містить ознаки аналітики та має публіцис-
тичний стиль викладу. Автор аналізує наслідки того, як українська влада насаджує 
ярлики своєму суспільству. Як публіцист, Олександр Солонько прагне зворушити 
реципієнта, вплинути на його свідомість, проводить логічні зв’язки, органічно охо-
плює проблемність питання та індивідуальність підходу. Матеріал містить ознаки 
есе, заміток публіциста й аналітичної статті. 

Блоги, що стали основною частиною нашого дослідження, ілюструють усі 
трансформації й сучасні тенденції, що відбуваються у медіасфері. Підкреслюють 
нові жанроутворення і є підтвердженням неоднорідності жанрів у блогосфері, що 
становить науковий інтерес багатьох дослідників. Порівнюючи жанрову палітру 
матеріалів друкованої газети «Високий Замок» та блогів цього ж видання, можна 
помітити, що жанрова композиція матеріалів у друкованому виданні значно відріз-
няється від матеріалів у блогах. Так, жанрової модифікації зазнали й матеріали у 
друкованому виданні, однак це можна пояснити своєрідною внутрішньою диферен-
ціацією жанрів, також характером самого об’єкта відображення, рівнем осмислення, 
стилістичними засобами втілення задуму. Якщо у друкованому виданні інформацію 
висвітлюють, керуючись певними вимогами щодо методики роботи з тим чи іншим 
жанром, то у блогах ми бачимо трансформацію жанрів, розкутість автора у вислов-
люваннях, суб’єктивізацію, та здебільшого розповідь від першої особи однини, що 
робить аудиторію значно ближчою до самого автора. У друкованій версії газети 
«Високий Замок» визначити однорідний журналістський жанр за композицією ма-
теріалу значно легше, на відмінну від матеріалів у блогах. Основну частину газети 
становлять інформаційні повідомлення у вигляді заміток, чимало також репортажів, 
різновидів журналістського інтерв’ю. Це дає підстави вважати, що саме блоги підси-
люють нові жанроутворення, впливають на явища трансформації та дифузії жанрів. 
Блогінг руйнує звичні жанрові стандарти, вбираючи в себе і репліку, і коментар, і ре-
цензію, і кореспонденцію, і репортаж, й інтерв’ю, ні на що жанрово не претендуючи, 
але створюючи проте передумови для активної деканонізації жанрів. 

Аналізуючи тексти блогів авторів видання «Високий Замок» та «Gazeta.ua», ро-
бимо висновок, що найбільший арсенал виражальних засобів становить група інфор-
маційних жанрів. Популярними стають розширені замітки із репортажним методом, 
замітки-міні-поради, замітки-міні-рецензії, іронічні коментарі, що становлять аль-
тернативу традиційним фейлетону чи памфлету. Кожен автор знаходить себе у кіль-
кох жанрах одночасно, застосовує той формат тексту, який якнайкраще забезпечить 
ефективність журналістського виступу. Адже розвиток блогової та громадянської 
журналістики призвели до того, що поділ творів на жанри став ще більш умовним, а 
процес взаємопроникнення значно посилився. Трансформація журналістських жан-
рів у блогосфері не має на меті зруйнувати усталені класифікації жанрів у журналіс-
тикознавсті, а навпаки стає підтвердженням того, що жанрологія в інтернет-просто-
рі вимагає більше уваги до її вивчення у практичному контексті.
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The article explores current trends in the development of journalistic genres in 
blogs, highlights the most popular genres of the blogosphere, identifies such phenomena as 
transformation and diffusion of the genre, analyzes the inter-genre types of journalistic texts.

The development of the modern blogosphere makes many changes to the understanding 
and traditional interpretation of journalistic genres. The genre, as an established form of the 
text, is outliving its canonical purpose, but it acquires new features and signs that time imposes 
on it. So online journalism has excited the well-established system of genre, where there was a 
clear division into informational, analytical, and artistic-publicistic genres. As we see, the genre 
is endowed with a content-formal nature and consists of constant and variable elements that 
explain the object-subject character of genre-formation. In blog journalism, new transformed 
genres emerge, containing signs of other genre models. However, journalistic genre is enriched 
by new forms due to interaction with the Internet environment. And blogs have become a kind 
of platform that contributes to the expansion of journalistic potential, and is embodied in the 
materials, and, therefore, significantly expand the existing signs of the genres and lead to certain 
types and modifications in the genre palette.

Analyzing the texts of the blogs of the authors of the «Vysokyy Zamok» and «Gazeta.
ua», we conclude that the largest arsenal of expressive means is a group of information genres. 
Each author finds himself in several genres at the same time, applies the format of the text that 
will better ensure the effectiveness of journalistic speech. The transformation of journalistic 
genres in the blogosphere is not intended to destroy the established classifications of genres 
in journalism, but, on the contrary, it confirms that genre in the Internet space requires more 
attention to studying it in a practical context.

Key words: blogger, journalism, genre.



МАСОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЗА КОРДОНОМ

Visn. Lviv. Univ., Ser. Zhurn. 2019: 46; 138–149 • DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.46.10042

УДК 821.162.1-92.09

СПЕЦИФІКА ВИСВІТЛЕННЯ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ  
У ЗБІРЦІ РЕПОРТАЖІВ Я. ГУҐО-БАДЕРА «БІЛА ГАРЯЧКА»

Ольга Бикова
Київський університет імені Бориса Грінченка 

вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, 04053, Київ, Україна
e-mail: sonce01_84@ukr.net

https://orcid.org/0000-0001-7533-9277

Стаття присвячена розглядові збірки репортажів «Біла гарячка» польського журна-
ліста Я. Гуґо-Бадера. Мета розвідки – проаналізувати особливості висвітлення постра-
дянського простору. У дослідженні наголошується на тому, що автор описує світ соці-
альних низів колишнього Радянського Союзу.

Ключові слова: репортаж, журналіст, пострадянський простір.

Вступ і постановка питання. Польща є однією з тих європейських країн, де 
сформувалася потужна школа літературного репортажу. На думку Л. Белея, перши-
ми польськими репортажистами були нобелівські лауреати Г. Сенкевич та В. Рей-
монт, а першим репортажем – «Паломництво до Ясної Ґури» («Pielgrzymka do Jasney 
Gory», 1894) В. Реймонта [1]. 

Як зазначає В. Ґурецький, батьком польського репортажу вважають Мельхіора 
Ваньковича, який від 1920-х років публікував репортажі з Польщі. У 1926-1927 рр. він 
писав матеріали з Мексики і вони були надруковані у виданні «Kurier Warszawski». 
«Однак найбільшої слави він зажив завдяки творам про Другу світову війну, зокрема 
монументальному тритомному репортажу «Битва під Монте-Кассіно» [2]. 

У 1930-х рр. польський репортаж переживав бурхливий розвиток. К. Новак у 
1931-1936 рр. мандрував Африкою на велосипеді (збірка репортажів «На велосипеді 
і пішки через Чорний континент» («Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd») була видана 
у 2000 році), а К. Вжос писав репортажі з Південної Америки. А. Янта-Полчинський 
устигав побувати скрізь, за що його називали «летючим репортером». Про те, як ба-
гато він побачив, свідчать назви його книг: «Углиб СРСР», «Зроблено в Японії», «На 
околицях Азії», «Столиця срібної магії» (перший польський репортаж про Голівуд) [3].

У 1930-х рр. своїми художніми репортажами «Палестина втретє» («Palestyna 
po raz trzeci», 1933) та «Мандрівка Польщею» («Podróż po Polsce», 1937) здобув по-
пулярність К. Прушинський. У 1936 році він на стороні республіканців брав участь 
у громадянській війні в Іспанії. Окремі репортажі з місця подій були надруковані у 
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тижневику «Wiadomosci Literackie», а у 1939 році були видані окремою книгою «В 
червоній Іспанії» («W czerwonej Hiszpanii»).

Журналіст А. Фідлер у 1927 році подорожував Норвегією, а у 1928 р. – джун-
глями Бразилії, де пробув більше року. Ця мандрівка лягла в основу його збірки лі-
тературних репортажів «Серед індіанців короадів» («Wśród Indian Koroadów», 1932). 
У 1933-1934 рр. він здійснив поїздку до східних районів Перу, на Амазонку, і цю 
подорож описує у книзі «Риби співають в Укаялі» («Ryby śpiewają w Ukajali», 1935), 
яка швидко стала сенсацією та була перекладена п’ятнадцятьма мовами світу.

За своє тривале життя А. Фідлер побував у найекзотичніших куточках нашої 
планети: Кавказ і Далекий Схід, острови Карибського моря, Південно-Східна Азія, 
Камбоджа, Лаос, В’єтнам, Гвінея, Гана, острів Мадагаскар [4]. Одна за одною вихо-
дять його репортажні книги: «Дикі банани» («Dzikie banany», 1960), «Нова пригода: 
Гвінея» («Nowa przygoda: Gwinea», 1962), «Я зустрів щасливих індіанців» («Spotkałem 
szczęśliwych Indian», 1968), «Мадагаскар, жорстокий чарівник» («Madagaskar, okrutny 
czarodziej», 1969), «Красива, страшна Амазонія» («Piękna, straszna Amazonia», 1971) 
та ін.

Потужний розвиток літературний репортаж отримав у 1960-70-хх рр., коли 
почали виходити у світ збірки К. Дзєвановського («Свідок на батьківщині Кафки» 
(«Świadek w kraju Kafki», 1959), «Мухаммед і полковники. Репортаж із перетину 
усіх доріг на світі» («Mahomet i pułkownicy. Reportaż ze skrzyżowania wszystkich dróg 
świata», 1960), «Скорпіон в офісному наметі» («Skorpion w namiocie biurowym», 1964), 
«Виживання фараона Рамзеса» («Ocalenie faraona Ramzesa», 1972), «Книга здивуван-
ня» («Księga zdziwień, 1974), «Золото пісків» («Złoto piasków», 1978), «Біблія і ка-
рабін» («Biblia i karabin», 1979) та ін.); В. Гурніцького («Там, де росте перець. Ре-
портаж із трьох тисяч островів» («Tam, gdzie pieprz rośnie. Reportaż z trzech tysięcy 
wysp, 1961), «Гяур серед янків» («Giaur wśród Jankesów», 1963), «Поїздка по жменю 
рису» («Podróż po garść ryżu», 1964), «Репортаж із Гамбурга» (Raport z Hamburga, 
1971), «Перш, ніж вони починають правити машиною» («Zanim zaczną rządzić ma-
szyny», 1976), «Придорожні сцени» (Sceny przydrożne, 1979), «В’єтнам – Кампучія 
1979. Репортаж очевидця» («Vietnam − Kampuchea 1979. An eye-witness report», 1979) 
та ін.); Г. Краль («На схід від Арбату» («Na wschód od Arbatu», 1972), «Раніше за 
Господа Бога» («Zdążyć przed Panem Bogiem», 1977), «Докази існування» («Dowody 
na istnienie», 1995) та ін.); Р. Капусцінського («Буш по-польськи» («Busz po polsku», 
1962), «Чорні зірки» («Czarne gwiazdy», 1963), «Киргиз сходить із коня» («Kirgiz 
schodzi z konia», 1968), «Якби вся Африка» («Gdyby cała Afryka», 1969), «Христос із 
карабіном на плечі» («Chrystus z karabinem na ramieniu», 1975), «Ще один день жит-
тя» («Jeszcze dzień życia», 1976), «Футбольна війна» («Wojna futbolowa, 1978), «Імпе-
ратор» («Cesarz», 1978), «Шахіншах» («Szachinszach», 1982) та ін.).

Причини популярності в Польщі цього жанру журналістики Л. Белей убачає в 
тому, що в комуністичні часи для багатьох «репортаж був способом прихованого ме-
тафоричного іносказання» [5]. Тієї ж думки дотримується О. Шеремет, зазначаючи, 
що специфічними рисами польської репортажистики стали вихід поза однозначне 
трактування слів і надавання їм додаткових значень [6]. Польський репортер В. Шаб-
ловський зауважує: «Ми, беручись до писання, відразу думаємо про текст, про те, 
метафорою чого він має бути. Нам відразу «надиктовано згори», що в ньому прихо-
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ване щось більше, криється якась метафора. То власне той досвід, який ми винесли 
з комунізму» [7]. 

«Потужна традиція репортажної школи» [8] дала світові таких відомих ре-
портерів сучасності, як Я. Гуґо-Бадер, М. Щигел, В. Шабловський, В. Ґурецький, 
П. І. Кальвас, К. Квятковська-Москалевич, П. Смоленський, В. Яґельский, К. Кур-
чаб-Редліх та ін. Як зазначає О. Шеремет, вивчення Іншого, переважно далекого і не-
знаного, стало справжньою візитівкою польських репортерів. «Заражені пристрастю 
Ришарда Капусцінського, вони з усією сміливістю перейняли на себе його постулат 
репортера як тлумача культур» [6].

Актуальність дослідження зумовлена суспільним інтересом до кращих зраз-
ків польського художнього репортажу в Україні. Журналісти, мандруючи різними 
країнами та регіонами, змальовували традиції та звичаї їх народів, описували соці-
ально-політичні перетворення та аналізували, як вони позначилися на житті людей.

Крім того, польський літературний репортаж здобув популярність в Україні 
завдяки тому, що, зважаючи на близькість кордонів, спільну історію та схожу мен-
тальність, чимало польських журналістів обирає об’єктом своїх матеріалів нашу 
батьківщину. Так, «король польського репортажу» Р. Капусцінський свої вражен-
ня від мандрів деякими областями України описав у репортажі «Помона містечка 
Дрогобич» (збірка «Імперія»); П. Смоленський у збірці «Похорон різуна» розповідає 
про польсько-українські події часів Другої світової війни («Волинська трагедія») та 
повоєнних років («Операція «Вісла»»); В. Шабловський упродовж трьох років роз-
шукував у Польщі та в Україні очевидців Волинської трагедії та їхніх нащадків. Роз-
повіді про пережиті ними події 1943 р. лягли в основу збірки репортажів «Кулемети 
й вишні. Історії про добрих людей з Волині»; К. Квятковська-Москалевич у своїх 
репортажах циклу «Убити дракона. Українські революції» розповідає про сучасну 
Україну – революцію Гідності, сепаратизм у Криму та на Донбасі, перші дні Росій-
сько-української війни. 

Один із найвизначніших представників польської літературної репортажисти-
ки – Яцек Гуґо-Бадер. Журналіст провідного польського видання «Gazeta Wyborcza» 
у збірці репортажів «Біла гарячка» описує пострадянський світ з т. з. людини із Захо-
ду, але яка, через подібний історичний досвід, здатна зрозуміти його нелегкі реалії.

Відповідно, мета нашого дослідження – проаналізувати особливості висвіт-
лення пострадянського простору у збірці репортажів Я. Гуґо-Бадера «Біла гарячка».

Основний виклад. Збірка «Біла гарячка» – це репортажі зі світу соціальних 
низів колишнього Радянського Союзу. Автор мандрує Росією, Україною (найбільш 
проблемними її регіонами – Донбасом і Кримом), Молдовою, невизнаним Придні-
стров’ям, занурюючись у саме дно людського життя. 

Незважаючи на те, що репортажі збірки були написані в різний час і на основі 
мандрівок у різні частини колишньої імперії (першу частину «Точка, що зникає» 
складають тексти, написані автором на основі вражень від подорожі зимовим Сибі-
ром на автомобілі УАЗ-469 наприкінці 2007 – на початку 2008 рр.; до другої частини 
«Пастка для ангелів» увійшли репортажі з України, Молдови, Придністров’я, напи-
сані 2001-2009 рр.), усі вони об’єднані загальною темою функціонування й розпаду 
Радянського Союзу, що осмислюється крізь призму індивідуальних досвідів. Мотив 
подорожі об’єднує різні репортажі в єдину оповідь про велику країну і маленьку 
людину в ній.
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Лейтмотивом збірки «Біла гарячка» стала футуристична книга журналістів 
«Комсомольской правды» М. Васільєва та С. Ґущєва «Репортаж із ХХІ століття», 
написана 1957 року (рік народження Я. Гуґо-Бадера) на вимогу головного редактора 
розповісти, яким буде життя в Радянському Союзі через п’ятдесят років, у дев’яносту 
річницю Великої жовтневої соціалістичної революції, тобто 2007 року. Журналісти 
провели багато годин у московських лабораторіях Академії наук СРСР, подумки пе-
ренеслися у майбутнє і реактивним літаком вирушили у подорож до Сибіру [9, с. 6]. 
Я. Гуґо-Бадер вирішив зробити собі на день народження подарунок і проїхати з цією 
книгою територією Росії від Москви до Владивостока, щоб перевірити, наскільки 
справдилися на пострадянському просторі прогнози репортерів.

Наприкінці кожного репортажу першої частини збірки «Біла гарячка» Я. Гу-
ґо-Бадер подає уривки з книги «Репортаж із ХХІ століття» і таким чином демонструє 
разючий контраст між тим майбутнім, яким його хотіли бачити радянські журна-
лісти, і тим, що довелося побачити йому, подорожуючи задвірками уже колишньої 
радянської імперії.

Я. Гуґо-Бадер у листопаді вирушає з Москви, прямуючи через Казань, Уфу, Че-
лябінськ, Омськ, Новосибірськ, Красноярськ. Звідти – на південь до Хакасії й Туви. 
Повертається до Іркутська, летить літаком на різдвяні свята у Варшаву. І вже за мі-
сяць журналіст їдучи берегом Байкалу, дістався до Улан-Уде, звідти поїхав до Чити, 
Хабаровська, Владивостока, де закінчувалася його подорож. 

Міста й місцевості (чи то Росія, чи то Україна, чи то Молдова), у яких авто-
рові довелося побувати справили понуре враження – сірі, знеособлені, з поганими 
дорогами, безрадісними перспективами і непривітними жителями: «Тува – це най-
відсталіший закуток світу... Тут немає дороги... Тува не має ні залізниці, ні навіть 
сусідів. Вона оточена порослими тайгою безлюдними горами... Тут узагалі нічого 
нема. Ніяких пам’яток, показних будівель, промисловості... Така діра...» [9, с. 129]; 
«Ялта зберегла красу немолодої сецесійної дами. Дами з особистими драмами, з 
психічними і алкоголічними проблемами, яка не раз спала на лавці в парку, яку ґвал-
тувала п’яна голота, яка, бувало, падала зі сходів або з тюремних нар, вибиваючи 
собі чергові зуби» [9, с. 230]; «Кишинів справляє понуре враження. Дуже депресивне, 
сіре, провінційне місто... Люди якісь насуплені, без усмішок. Глянеш отак на вулицю, 
і жити не хочеться» [9, с. 259]. 

Мандруючи регіонами пострадянської Росії, репортер змальовує далеку йому, 
чужу і не завжди зрозумілу російську дійсність. У своїх матеріалах він не тільки 
описує життя людей, які впали на самісіньке соціальне дно – колишніх гіпі, алко- 
та наркозалежних, безпритульних, хворих на СНІД, повій, які зустрічалися йому 
на безмежних просторах справжньої Росії, яка починається там, де закінчується 
асфальтове покриття: «З тринадцяти тисяч кілометрів, як я проїхав з Москви до 
Владивостока, на трьох тисячах узагалі не було твердого покриття» [9, с. 180], а 
й намагається зрозуміти причини існування таких сумних реалій: «Оце мене най-
більше дратує в росіянах – те небажання робити будь-що заздалегідь, хіба що вже 
геть притисне. Оте ліниве очікування катастрофи, необхідної, аби за щось узяти-
ся» [9, с. 181]. 

Через усю збірку репортажів «Біла гарячка» наскрізною ниткою проходить 
песимізм, безвихідь та тотальна бідність: «Пасажири московського метро – це 
страшенно понуре видовище... Як і всі росіяни, вони одягнуті в сіре, буре, бежеве, 
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дехто – у темно-синє. І всі, як один, мають утомлені й трагічно-сумні обличчя. На-
віть молоді люди позбавлені радості, світла, блиску в очах» [9, с. 26]. Розчарування, 
приниження, алкоголізм, маргіналізація, занепад моральних цінностей, страждання 
і біль – ось що довелося побачити Я. Гуґо-Бадеру у великих містах і селах: «Усі мої 
пасажири – чоловіки, жінки і навіть діти, яких я підбирав дорогою, – вносили до 
салону густий сибірський холод, який через кілька хвилин втрачав свіжість і тер-
пкість тайги, цю незвичайну рису континентального клімату. Перетворювався на 
звичайний солодкувато-кислий нудотний дух злиднів. Сморід немитих пахв, запіся-
них підштанців, шлункового соку, паскудної їжі і рук, витертих об штанці. Сморід 
самотності, забуття, відкинутості – простіше кажучи, нещастя» [9, с. 186].

Колишні радянські республіки загрузли в корупції та злодійстві: «Генеральна 
прокуратура підрахувала, що прибутки державних чиновників від корупції дорів-
нюють третині бюджету Росії. Це означає, що вони висмоктують із суспільства 
близько ста двадцяти п’яти мільярдів доларів на рік» [9, с. 16]; «Підпис на найдурні-
шому папірці коштує сто доларів, дозвіл на будівництво – п’ятдесят тисяч. Усе йде 
в кишеню відповідному чиновникові» [9, с. 235]. Люди соціально незахищені, оскільки 
ті послуги, надання яких держава гарантує безкоштовно (медицина, освіта), насправ-
ді безкоштовні лише на папері: «... якщо не заплатиш, то не зроблять операції. На-
віть не підійдуть до твого ліжка... Мило, порошок для чищення, рідину для дезінфек-
ції. Усе я купувала. Потім дала тисячу гривень на кров, а після операції сказали, що 
маю заплатити сім з половиною тисяч... Лікар показує отакенний список, з яким я 
маю піти до аптеки й купити. Ліки, вата, крапельниці, спирт, перекис водню, голки, 
шприци...» [9, с. 216]; «− Безкоштовний лише сир у мишоловці. Або ти на вечірньому 
навчанні й платиш у касу, або так, як я – денно, але на кожному іспиті професор 
вимагає хабар, інакше не складеш» [9, с. 257]. 

Бідність і безробіття змушують людей або продавати свої органи за дві-три 
тисячі доларів, як от це зробили Юра Собєцький та Владік Кіцану, персонажі ре-
портажу «Дешево продам нирку», або шукати заробітків за кордоном і потрапити 
у сексуальне рабство, як це сталося з Валерією й Анжелою, героїнями репортажу 
«Терміново продам жінку», або займатися проституцією, як це зробила Саша, двад-
цятилітня дівчина з репортажу «296 годин», яка виходить на шосе півтора року, дві-
чі-тричі на тиждень і щоденно заробляє по чотири-п’ять тисяч рублів – стільки само, 
скільки її мама-продавець за місяць.

Занепад та злидні панують не лише у Богом забутих селах, а й у містах, які апрі-
орі мали би процвітати: «Столиця нафти місто Тюмень розчаровує. Великі панель-
ні будинки, у центрі – дві величезні соцреалістичні споруди з колонами і один новий 
будинок без колон... Ще тут стоїть велетенський пам’ятник Лєніну... І все це – серед 
дерев’яних будиночків, характерної для сибірської архітектури... Місто не має вулич-
ної каналізації... Жінки тут ходять у високих чоботях, чоловіки – у ґумаках, немовби 
зібралися на рибалку, а діти в болоті по колінах. Подекуди через найглибші калюжі 
перекинуто кілька дощок» [9, с. 306]. Жадоба грошей та безкарність сприяють появі 
злочинців, які заради навіть невеликої наживи не гребують убивством: «Алєксандр 
почув удар. Ніби у сповільненому кіно, побачив, як крізь лобове скло його «гонди» зі 
швидкістю протитанкового снаряда пролітає великий ключ. Чоловік загальмував, 
машину занесло, і вона влетіла у рів... Ключ пробив голову наскрізь і застряг у підго-
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лівнику. Її звали Ларіса... Злочинці здебільшого нападають на перегонників, які купи-
ли автомобілі у Владивостоку і їдуть з транзитними номерами додому...» [9, с. 21].

У Росії епідемії наркоманії, алкоголізму, СНІДу та туберкульозу: «Надворі 
двадцять перше століття, і в Росії туберкульозні диспансери аж тріщать від па-
цієнтів» [9, с. 69]; «Сьогодні в Росії є близько чотирьох мільйонів наркозалежних. 
Переважна більшість із них – ін’єкційні наркомани» [9, с. 69]; «Сьогодні найгірші 
справи там, куди вірус (імунодефіциту людини – О.Б.) потрапив раніше, ніж про 
нього було що-небудь відомо, отже, до того, як із ним почали якось боротися. Це 
Самара, Іркутськ, Оренбург, Петербург, Калінінградська область на кордоні з Поль-
щею. Найкраща ситуація – в занедбаних, бідних регіонах, адже там мало хто може 
дозволити собі купувати наркотики. Від злиднів люди в Росії п’ють горілку» [9, с. 75]; 
«Сьогодні в Росії є чотириста п’ятдесят тисяч зареєстрованих носіїв, але влада 
вважає, що насправді їх приблизно мільйон. Три чверті із них – наркомани, які за-
разилися голкою або шприцом, але більшість із недавно заражених підчепили вірус 
статевим шляхом» [9, с. 79].

Увесь змальований Я. Гуґо-Бадером пострадянський простір здається охопле-
ним темрявою, депресією, асоціальністю, байдужістю та неприязним ставленням до 
інших: «− Гей! – кричу, приголомшений. – Почекай! Допоможи мені виїхати! – Зараз! 
Тільки заглушу двигун, – каже він, застрибує до кабіни і їде геть... Півтори годи-
ни працюю в темряві. Щомиті мене освітлюють фари машин, які проїжджають 
повз, але ніхто не зупиняється... В страх перед злими людьми на дорозі я не вірю. Це 
симптом цілком іншої суспільної хвороби, яка шириться серед росіян. Байдужості. 
Жахливої крижаної байдужості, яка в особливо гострих формах наближається до 
глибокої, ірраціональної і спонтанної зневаги» [9, с. 180].

Росіянин притлумлює своє розчарування і безвихідь алкоголем, вимирають 
цілі села, жителі яких п’ють усе, що містить спирт: «Щороку в Росії від паленої го-
рілки помирає сорок тисяч людей» [9, с. 363]. Особливо потерпають від алкоголізму 
корінні сибірські народи: евенки, евени, ульчі, нанайці, удигейці, тувинці, чукчі та 
ін., які мають генетичну схильність швидко спиватися: «П’яний евенк, бурят, мон-
гол, тувинець, чукча – це дуже прикре видовище... Його звалює з ніг доза, після якої 
росіянин, поляк, навіть німець спокійно керують автомобілем. А він уже валяється 
на землі. Народи Північної Азії мають дуже слабку опірність до алкоголю... Росіяни 
кажуть, що від горілки вони поводяться «неадекватно»... Усе, що вони роблять, не 
вписується в дійсність. Роздягаються на морозі, скачуть з мосту в замерзлу ріку, 
сідають посеред рухливої дороги...» [9, с. 148].

Описуючи життя корінних народів Півночі, автор особливу увагу зосереджує 
на евенках – детально змальовує їх зовнішність («дуже худі, жилаві й низькі. Темні 
шкіра й волосся, карі очі, жирна шкіра обличчя. В очах – якийсь трагізм. Особливо 
в чоловіків – ті завжди дивляться похмуро й спідлоба. На пласких обличчях без за-
росту темніють дуже виразні надбрівні дуги й нахмурені від народження брови. 
Якщо когось привітаєш теплим словом, можеш не сумніватися, що він навіть не 
буркне тобі у відповідь. Жінки, старі й молоді, хоч і дуже худі, ходять важко й 
незграбно... Груди малі, талії надто товсті, але завдяки вузьким очам, на щастя, 
постійно здається, ніби вони от-от усміхнуться» [9, с. 145]), риси національного ха-
рактеру («Переважно серйозні і замкнуті..., здебільшого стримані, навіть черству-
ваті...» [9, с. 148]), особливості ментальності («Евенки дуже тяжко переживають 
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далекі виїзди з дому. Особливо погано адаптуються в містах...» [9, с. 161]), кулінарні 
вподобання («Мозок, храпи й очі оленів – це найбільший делікатес» [9, с. 162]), свя-
щенне ставлення до води («Евенки, старожили Прибайкалля, віддають Байкалові 
релігійну шану. Дуже обурюються, коли заїжджі називають його озером, бо для них 
він є Священним морем Сибіру» [9, с. 327]), шаманізм («Коли захворіє твій кінь, коро-
ва або баран, а навіть дитина або дружина, треба йти до ворожки, старої баби в 
селі, яка скаже, до якого шамана звернутися» [9, с. 343]).

У центральному репортажі «Біла гарячка» (так названо й цілу збірку), постає 
моторошна картина існування мешканців Півночі. Автор на прикладі історії загибе-
лі бригади оленярів (17 пастухів) порушує актуальні для малих народів проблеми: 
втрата національної ідентичності («Евенків – тридцять п’ять з половиною тисяч, 
але лише 15% з них знають свою мову... Енців лишилося тільки двісті тридцять 
семеро, алюторців – дванадцятеро, кермеків – восьмеро, з-поміж трьохсот соро-
ка шести ороків лише троє володіють своєю мовою, а з двохста сімдесяти шести 
тазів – жоден» [9, с. 153]), позбавлення місць історичного проживання («нас зігнали 
в радгосп і від усього відучили» [9, с. 153]), вбивства та самогубства у великих мас-
штабах («Це голокост... Гине наймолодша і, здавалося б, найперспективніша група 
населення, головним чином чоловіки... Шириться справжня епідемія самогубств. І 
вбивств» [9, с. 166]), хронічний алкоголізм («Цілий день їдемо руслом ріки, але що-
години зупиняємося, бо пастухи мусять випити. У великому пластиковому бутлі у 
них є технічний спирт, розведений до тридцяти градусів. Не закушують. Гарячково 
вливають у себе спирт, ніби бояться протверезіти, перервати запій... Їхній табір – 
це теж пияцький притон, лише пересувний. Всюди валяються гори брудного посу-
ду, огризки, роги, ратиці, замерзлі на камінь купки собачого й людського лайна...» 
[9, с. 162]) і, як наслідок, зникнення з лиця землі («У селі живе чотириста вісімдесят 
сім осіб... Двісті восьмеро з них – евенки. З кожним роком народжується дедалі мен-
ше дітей. 2007 року їх було четверо» [9, с. 149]).

Репортер не просто констатує сучасний трагічний стан корінних етносів Півно-
чі, уводячи в текст репортажу пряму мову персонажів (Любов Пассар, удигейський 
лікарка-нарколог і психіатр зі Східного Сибіру, Лєна Колєсова, лідерка місцевих 
евенків, лікарка Наталія Борисова, яка з’ясовує причини усіх летальних випадків у 
навколишній місцевості і вписує до книги смертей, яку веде з 1964 року). Він описує 
механізми політики насадження чужої мови і культури, що проводилася спочатку в 
Російській, а згодом у Радянській імперіях, збираючи свічення про справжні злочи-
ни проти людяності. Так, Лєна Колєсова у спогадах зі свого дитинства розповідає 
про виховательку тьотю Валю, яка ненавиділа евенків, не дозволяла малим гово-
рити своєю мовою, била їх, прив’язувала на ніч до ліжка, «любила взяти малюка і 
замести його головою підлогу» [9, с. 149].

Спілкуючись із корінними жителями Півночі, Я. Гуґо-Бадер розуміє, що вижи-
ти у складних кліматичних умовах їх допоміг життєвий досвід, накопичений протя-
гом багатьох століть. Радянська влада змусила етноси Сибіру змінити кочовий спо-
сіб життя, харчовий раціон, традиції та звичаї і, як наслідок, аборигени спиваються 
і вимирають цілі народи, «кількість яких уже переступила мінімальний поріг, після 
якого просто немає біологічних можливостей відтворення людської субстанції» 
[9, с. 174].
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Як слушно зауважує С. Федорчук, «Білу гарячку» можна назвати холодним ан-
тиколонізаторським «душем» для тих, хто вірить у цивілізаторську місію окремих 
народів. Пострадянська дійсність для народів Російської Півночі виглядає як втіле-
ний у життя апокаліпсис денаціоналізації, за яким настає смерть і небуття як окре-
мих представників, так і цілих етносів» [10, с. 4].

У пошуках «загубленої» душі й у надії на відродження пострадянська людина 
звертається до віри. У репортажі «Клаптик неба» Я. Гуґо-Бадер розповідає про віс-
саріонівців – Церкву Останнього заповіту, нетрадиційну релігійну громаду, «єдине 
місце в Росії, де я зустрічаю щасливих людей» [9, с. 100]. Описуючи своє перебуван-
ня серед адептів цієї спільноти, де не можна ображатися, пліткувати чи їсти м’ясо 
(навіть собаки є вегетаріанцями), де не лаються, не п’ють, не курять, ніколи не б’ють 
дітей та навіть не хворіють, автор розмірковує над роллю релігії в житті пострадян-
ської людини та над тим, чому найдивовижніші церкви й секти світу знаходять тут 
своїх численних прибічників: «... люди дуже тяжко пережили нестерпну духовну 
порожнечу після зневіри у марксизмі. І тут знайшлася людина, яка її заповнила. Їм 
потрібен був пророк, тож такий зголосився, і вони його прийняли» [9, с. 125].

Репортажі з України «Блядська симфонія До-мінор» та «Вишневий сад» пред-
ставлені двома містами – Донецьком та Ялтою. До Донецька Яцек Гуґо-Бадер при-
їхав одразу після вибуху на шахті Засядька, коли «загинув сто один шахтар. Це 
найбільша гірнича катастрофа в Європі за сто років, найбільша в історії всієї ко-
лишньої Країни Совєтів. Щороку на цій шахті стаються страшні вибухи метану...» 
[9, с. 186]. Автор знайомиться з родинами загиблих шахтарів, спілкується з тими, 
кому вдалося вижити у жахливій трагедії, намагаючись зрозуміти, чи можливе пов-
ноцінне життя після таких техногенних катастроф.

Розпад Радянського Союзу, за спостереженнями Я. Гуґо-Бадера, став для ба-
гатьох кримчан особистою драмою – докорінно змінюється державний лад, за-
роджується нове суспільство, яке все ще має радянські упередження, звички, норми, 
ностальгує за минулими часами та не бажає жити в новій країні. У репортажі «Ви-
шневий сад» автор спілкується з жителями Ялти – міста з найвищим рівнем смерт-
ності в Україні, у якому на старість у оселялися ветерани війни та праці, відставні 
офіцери, високопосадовці, партійна номенклатура з височенними пенсіями та інши-
ми численними привілеями, але які це все втратили із розпадом Радянського Сою-
зу: «Їхнє життя було зруйноване... Вони втратили совєтську батьківщину, пільги і 
бажання жити. У місті, де депресії, неврози та психічні хвороби лікують морським 
повітрям, люди почали вмирати так, ніби на місто найшла чума. Головна причина 
смертності – хвороба непотрібності. Відколи розвалився СССР, шість разів доводи-
лося збільшувати площу міських кладовищ» [9, с. 251].

Репортер, описуючи настрої та думки кримчан, порушує проблеми сепара-
тизму («Українці самі прийдуть до Росії й попросять, щоб їх узяти назад. Ми ціле 
життя були в Росії... В Україні немає такого поняття, як патріотизм. На щастя, 
є велика Росія і московська Церква, а дружба народів – це сила нашої совєтської, а 
тепер – російської, держави» [9, с. 242]), мови («– А що таке українська мова? Це ж 
російське наріччя» [9, с. 232]), релігійної нетерпимості («...В Україні – розкол. У нас 
тут – відступник Філарет з його Київською церквою, якого підіслав Антихрист. 
Тому ми й голосували за Януковича, що він – за нашу єдину московську православну 
церкву...» [9, с. 232]), відсутності державної української державної політики на пів-
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острові («...єдина українська школа в Ялті не має власного приміщення» [9, с. 249]), 
невирішення яких у 2014 році призвело до анексії Криму та російсько-української 
війни.

Однією з характерних рис репортажу є присутність журналіста на місці події, 
що зумовлює створення «ефекту присутності» – репортер змушує читача побачити і 
відчути те, що бачив і чув він сам.

Те, що журналіст може бути навіть однією із дійових осіб репортажу, дозво-
ляє йому (репортеру) створювати штучну ситуацію, аби на практиці перевірити свої 
припущення, краще пізнати досліджуваний об’єкт.

У репортажі «Бомжиха», щоб перевірити, як насправді живуть московські без-
притульні, Я. Гуґо-Бадер перевтілюється у безхатченка і один день проводить на 
вулиці: «Я домовляюся з Еммою, що побуду російським бомжем. Усю наступні добу 
ми проведемо разом. Я не відходитиму від неї ані на крок від світанку до світанку» 
[9, с. 363].

Так, журналіст проводить на собі експеримент – вкорінюється в потрібну йому 
соціальну групу, стає «підставною особою». Ставши частиною життя інших людей, 
репортер бачить їхні проблеми «зсередини». Завдання журналіста – показати чита-
чам дійсність мальовничою живою картиною, але це має бути погляд не збоку – го-
ловною дійовою особою стає сам автор. При цьому він не лише впливає на ситуацію, 
а й намагається втягнути у свій експеримент тих осіб, які його цікавлять. 

Важливою властивістю репортажу «Бомжиха» є створення ним у читачів зоро-
вого уявлення про зображувану подію чи явище. У репортажі яскраво відбиваються 
умови, в яких проходив експеримент: «...у смітнику на четвертому пероні знаходимо 
справжній скарб. Хтось викинув свої запаси в дорогу. Чорний хліб, консерву, огірки 
(національний овоч, без якого жоден росіянин не вирушить у поїздку), зелена цибуля 
і майже повна літрова банка кефіру. – Бог нас нагодував, – каже Емма...» [9, с. 367]. 

Зображувальність репортажу допомагає читачеві емоційно сприймати написа-
не, бо журналіст не тільки розповідає про те, що побачив, але й змальовує «шмато-
чок життя зсередини». Таким чином, репортаж виходить надзвичайно емоційним та 
суб’єктивним, оскільки події, факти, явища читач сприймає крізь призму ставлення 
журналіста до того, що відбувається. 

У репортажах збірки «Біла гарячка» автор ніби самоусувається, надаючи своїм 
героям можливість творення нарації. Введення в текст прямої мови головних геро-
їв − основний спосіб пожвавити виклад матеріалу. Пряма мова допомагає відтворити 
в репортажах збірки мовлення дійових осіб, вносячи живі голоси реальних людей, 
допомагає читачеві наблизитись до місця події, до головних персонажів матеріалу.

У репортажах такого типу визначальним є принцип монтажу. Саме монтаж М. 
Ґловінський вважає основним елементом художності нефікційних текстів, адже таке 
співставлення й поєднання різних фрагментів забезпечує нараційну цілісність тек-
сту [11, с. 167]. Монтаж – постановка найбільш вдалих сцен і епізодів у єдиний ціліс-
ний ряд, «засіб організації тексту, сукупність принципів, що допомагають стикувати 
елементи твору у вигляді чіткої послідовності» [12, с. 12]. За допомогою монтажу 
«підкреслюють контраст, показують суперечливість явищ» [13, с. 43]. 

Репортажі збірки «Біла гарячка» перебувають на межі журналістики та худож-
ньої літератури, це своєрідне поєднання журналістської точності й об’єктивності з 
художньою виразністю тексту. Образні засоби, які допомагають яскравіше змалю-
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вати подію, явище чи зобразити героїв журналістського твору, створюють у читача 
відповідний настрій і набувають великої ваги у текстах репортажів. 

У художніх репортажах збірки «Біла гарячка» журналіст, користуючись різно-
манітними художньо-виражальними засобами, володіє широкими можливостями 
зображення життєвих явищ, зовнішнього середовища, характеристики героїв, від-
творюючи «фрагмент дійсності» в усіх своїх різноманітних проявах. 

Змальовуючи пострадянську буденність безпросвітно-песимістичною, з її бід-
ністю, корупцією, соціальною несправедливістю, Я. Гуґо-Бадер використовує такі 
прийоми літературного репортажу: 

• фактологічна точність, документалізм. 
Факти – основа репортажів збірки «Біла гарячка». Факти представлені у су-

проводі чисел, дат, різних висловлювань, свідчень, утворюючи документальну ос-
нову всього матеріалу: «Росіяни гинуть на дорогах як мухи. 2007 року на російських 
дорогах загинуло понад тридцять три тисячі осіб – стільки ж, скільки в цілому 
Євросоюзі, де в три з половиною рази більше мешканців і в шість разів більше 
автомобілів» [9, с. 11]; «Молдавія – це найбідніша країна Європи... Середній рівень 
прибутків становить двісті сорок лей на мешканця, тоді як офіційний прожитко-
вий мінімум – чотириста шістдесят дев’ять леїв. Ці цифри означають, що 85% 
суспільства живуть за мужню бідності, що в Центральній Європі є люди, які цілий 
рік мусять голодувати... 80% країни вкриті двометровим шаром чудового родючого 
чорнозему» [9, с. 256]; 

• використання сленгу, жаргону, інвективної лексики.
Досить часто для своїх репортажів Я. Гуґо-Бадер обирає соціально марковану 

лексику, оскільки вона має великий виражальний потенціал, робить текст конструк-
тивно різноманітним, дає необхідний експресивний ефект. Посилене використання 
розмовних лексичних елементів у текстах репортажів сприяє оновленню образності, 
пожвавленню викладу, характеристики персонажів. Стилістично знижена лексика 
дає змогу більш детально уявити характер героїв твору, ситуацію, що описується: « 
Якогось ранку ми вижебрали багато грошей, тому купили по кілька пляшок шмурдя-
ку на брата і пили...» [9, с. 41]; « – Усі роки роботи на Засядька я грав у шахтарському 
оркестрі на валторні, – розповідає він. – Виступи на День шахтаря, Свято праці, 
День Перемоги, але найбільше ми їздили по похоронах. Товаришам грали. Блядська 
робота...» [9, с. 213];

• детальний опис часу й місця події.
Автор у репортажах регулярно вказує на рік, місяць, коли відбувається ман-

дрівка, а також детально описує місця події – вокзали, трамваї, готелі, заклади гро-
мадського харчування: «Кафе – це переважно обдерті будки, бараки, великі кіоски. 
Що далі на схід, то загидженіші. Брудна церата, масні виделки, немає рукомийника, 
справити потребу можна хіба що надворі» [9, с. 13]; «Мій готель у Шимановську – 
це жалюгідна халабуда з двома кімнатами на багато ліжок, яку тримають китай-
ці, і в якій іноземці – за винятком самих китайців – платять подвійну ціну. Туалет у 
дворі, а мороз під тридцять...» [9, с. 189];

• діалогічність. 
Великого значення в художніх репортажах збірки «Біла гарячка» набуває діа-

лог, який іноді може перетворитися на полілог. Досконалі діалоги – з усіма рисами 
розмовного стилю – допомагають читачеві наочно уявити ситуацію, про яку розпо-
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відає автор, посилюють достовірність того, що відбувається, створюють у читачів 
враження живої безпосередньої розмови. Також жваві, стислі діалоги надають опо-
віді репортера динамічності;

• короткі портретні зображення людини.
Риси обличчя, одяг, рухи, міміка, манери свідчать про внутрішній стан персо-

нажа, про його смаки, соціальний стан: «Звати його Іґор Смірнов. Йому двадцять 
два роки. Червоне, майже синє, напухле від морозу обличчя, налиті кров’ю від сонця і 
вітру очі, потріскані губи» [9, с. 187]; «Виглядає жахливо. Синя, запухла, скуйовдже-
на й потворна, як інші бомжі. І так само смердить» [9, с. 377].

Висновок. Отже, описуючи історії життя людей у колишніх республіках СРСР, 
Я. Гуґо-Бадер демонструє соціальне дно, у якому опинилися ті, хто не зміг присто-
суватися до нових пострадянських реалій.

Літературно-художня цінність збірки репортажів «Біла гарячка» визначається 
вмінням автора володіти словом, гармонійно поєднувати репортажний метод із чис-
ленними літературними засобами і прийомами.
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The article devoted the wishes of the collection of reports by Polish journalist Y. Gugo-
Bader «White fever». The purpose of the article is to analyze the peculiarities of the coverage of 
the post-Soviet space in the collection of reports «White fever». The study emphasizes the fact 
that the author describes the world of the social bases of the former Soviet Union. Of particular 
importance is the characteristic character of the literary reports (dialogism, documental, the 
effect of visibility, the effect of presence), which allow readers to see and feel similar with the 
reporter.

The main emphasis is on the fact that the portrayal of the reports of the collection «White 
fever» helps the reader to emotionally perceive the written. It is noted that the reporting turns out 
to be extremely emotional and subjective, since the events, facts, phenomena reader perceives 
through the prism of the journalist’s attitude to what is happening. Traveler observations of the 
reporter often consist of fixing all the trifles that reproduce the unique post-Soviet flavor.

The text is divided into many parts but retains. Its integrity through the presentation of 
information from 1 person. It was noted that the chronological type of composition chosen by 
the journalist allows not only to describe the events, but also to share his own impressions and 
thoughts from what he saw.

The author concludes that the literary and artistic value of the collection of reports «White 
fever» is determined by the author’s ability to use the word, harmoniously combine the reportage 
method with numerous literary means and techniques.

Key words: report, journalist, post-Soviet space.
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This article analyzes documentary film etudes prepared by students of Journalism and 
Social Communication at University of Rzeszów. They performed them during a workshop in the 
television studio of the Student Journalist’s Club, on the occasion of university television «without 
censorship» premiere. The text focuses on the form of presentations and places them in a wider 
narrative context. It is an attempt to characterize this film genre, its development and prospects. 
Thanks to the activity of Polish art schools students and international film festivals, which treat 
the etudes as an important phenomenon on the borderline of a simple storyline structure and 
documentary film.

Key words: documentary film, etude, student, Student Journalist’s Club.

1. Film etude – an attempt to define the genre

«Film etude – feature or documentary is always an enigma, an invitation to enchanted 
world, balancing between obvious reality and the reality from the borderland of unlimited 
imagination. It is an idea of Schulz-like journey to the areas of barbarity, illumination 
and uninhibited track of associations. It is an open form, but at the same time compact 
and lapidary, which makes every adept of film art to take final decisions, which have 
consequences in designing further creation path. Etude is then necessity and responsibility 
towards themselves and recipients. It is a story about human – immersed in the world of 
matter and spirit» [Kędzielawska, 2012: 68]. 

The definition by Grażyna Kędzielawska, attendant of students at Łódź Film School’s 
Faculty of Film and Television Direction, encapsulates the essence of etude’s influence as a 
form from the borderland of documental observations and creative searches. Specialists see 
its place between uncomplicated report with fiction structure and documentary movie. To 
other aspects, structural and cognitive, pays attention Magdalena Lebecka, journalist who 
reports film festivals. These, in their increasingly capacious formula, treat student etudes as 
the most representative forms for contemporary searches in polish and foreign – especially 
European cinematography. Well-based seems therefore the question about the sense of 
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creating film etudes, their role in describing world, which overwhelms young, sensitive and 
self-oriented directors in increasingly aggressive way. 

«What is etude in its final shape, which role does it play in educating angry young men – 
adepts of film art? Can it describe reality using objective observations, or is it individual 
need of talking about own traumas and states from the borderland of film fever?» – delves 
Lebecka [Lebecka, 2006: 46].

The journalist tries in her deliberations to put contemporary etudes in current 
of tradition, which can’t be missed. Considering achievements of young filmmakers as 
experiences of such extraordinary directors as Roman Polański, Krzysztof Kieślowski or 
Marcel Łoziński allows to look at this kind of film activity from wider perspective. Lebecka 
emphasises that polish film schools since their beginning treated etudes with necessary 
seriousness. Obviously they were assessed as first workshop attempts, but their cognitive 
value gave priceless knowledge. Teachers were surprised to discover that students search not 
only their own film language. They also want to look at the world through their experiences 
and asses it. Subjectively. An attempt for combining general knowledge with personal 
vision of reality only seems to be able to bring hybrid solutions, often not really successful, 
even from the borderland of provocation and kitsch. The truth of time remains though – real 
and inner. Film etude in this take is therefore the best form of giving a communicate to the 
world – I am, I feel, I want to talk about what is important for me, what I am made of and 
what matters I am interested in. Similarly, but widely, the role of student etude is defined 
by Małgorzata Sendecka. The author assigns giant cognitive value to young directors early 
productions. Publicist writes in the article Attempts and Experiments:

«Etudes (...) are on one hand psychological movies, which touches existential, ethic 
problems, showing human in extreme situations. On the other – experiments with form, 
attempts to interfuse past and present in a sequence of beautiful pictures, concentrating on 
visual aspects of reality. It is actually balancing on a fragile boundary which takes strong 
feeling of what is in the soul and what are the limits, even in equipment in the matter of film 
production» [Sendecka, 2005: 41].

The biggest amount of film etudes is created at film schools. In Łódź film school, 
this kind of forms are produced in the School Film Production Department. This is how 
students advertise their directional activity on school’s website:

«(...) nearly 300 audiovisual projects, which is 25 screening hours, so 16 full-length 
films, which place us at the forefront of biggest film producers in Poland. We produce 
and realize school etudes around the world. Professional crew, knowledge supported by 
multiannual practice, modern equipment, international contacts and above all unlimited 
imagination of our creators – all this builds the successes of films produced at Łódź Film 
School».

In spite of the fact that festivals are open for etudes creators, this form still rarely 
stand as mere and important film pieces. Such mastery and position was gained by Roman 
Polański and his «Two People with a Wardrobe», as well as Krzysztof Zanussi, the author 
of «Provincial’s Death». It is worth adding, that students of polish film schools benefit 
financial support from Polish Film Institute, which is a generous patron – especially when 
it comes to etudes prepared for international film festivals. Students of journalistic faculties 
and fields at universities can rarely count on such kind of financial and substantive support. 
Firstly, they don’t often cooperate with experienced directors, secondly, their education 
still only slightly contains elements of practical knowledge (workshops, seminars). To this 
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comes also poorly equipped TV workshops. They have old or even amateur tools at their 
disposal. In such conditions it is hard to prepare etudes which could compete at nationwide 
or international student film festivals. It is a serious problem, which needs to be considered.

2. Polish film festivals as a chance for etudes directors

Every year in Poland a couple of film festivals take place, which in their capacious 
programme formula has competitions for etudes by arts schools students. The most 
important and eldest one is Cracow Film Festival. The contest laureates receive direct 
nominations to European Film Academy awards. The event joined the group of festivals 
accredited by International Federation of Film Producers Associations and The Academy 
of Motion Picture Arts and Sciences. Loyal spectators of festival projections every year has 
a chance to see the most important documentary and fiction productions. In the formula 
of festival there is also student etudes contest. These are the most interesting ones sent 
by Polish and foreign film schools. International Film Festival «Etiuda&Anima», also 
connected with Cracow, has slightly different formula. First edition of the event took 
place in 1994. The following ones were putting increasingly more attention to student 
etudes and animation. First attempts were shown here by among others respected makers 
of documentary and fiction films - Piotr Szczepański, Filip Marczewski, Leszek Dawid, 
Marcin Wrona and Bartek Konopka. All of them are graduates of Łódź Film School, Wajda 
School and Krzysztof Kieślowski Faculty of Radio and Television at University of Silesia in 
Katowice. Barbara Kosecka in the article Cracow – Short Stop, describes the atmosphere of 
creative rivalry between authors of the most interesting student etudes as:

«(...) documentary or fiction contest films are deliberately combined with etudes by 
young angry men, who are still now experimenting with the matter of cinematography 
and own imagination. After a flood of long movies, short piece allows to filter viewer’s 
mind and imagination. Sometimes even, liberty combined with a specific discipline of film 
miniature, in a deeper and more vivid way make us aware what cinematography really is» 
[Kosecka, 2000: 85].

3. Etudes by students of UR Student Journalists Club television workshop

Rzeszów University Student Journalists Club accumulates young people who are 
interested in practical journalism. Students of Journalism and Social Communication gain 
valuable workshop knowledge under Robert Słabczyński PhD and Małgorzta Bożek MSc 
care. A dozen members of the Club writes articles and reports to the magazine «Nowy 
Akapit». The others are interested in work at Student’s Radio «Feniks». Remaining ones 
created television workshop. They have at their disposal 7 semi-professional cameras, 
tripods and microphones. They mount recorded materials on one editing stand. Their 
activity started in the academic year 2016/2017. They meet a couple of times in a week. 
They write scenarios, go out for documenting. They also learn managing cameras, the 
rules of illuminating the set, recording sound in different acoustic conditions and computer 
editing. Half first semester they started production of documentary student etudes. They 
prepared them accordingly to the poetic of genre. The subject was «My Place on Earth». 
Students treated the subject widely. They created four etudes. Recorded and edited material 
was shown to the public at April 6th, 2017 during Journalist’s Day. The premiere of etude 
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coincided with the inauguration of «Bez CenzURy TV» which formally functions within 
Student Journalists Club. Young adepts of journalism art faced not an easy task. They 
reached for a form capacious, but regarding big workshop knowledge, discipline and 
creativity. They broke the educational scheme preserved at many Polish universities, that 
teach mostly producing short news information. University of Rzeszów’s students succeeded 
in squaring their bold and ambitious projects with not only university authorities, but also 
the recipients. It is visible in big interest of Rzeszów’s inhabitants, who follow their film 
activity in the internet.

Etude «My Place on Earth I» directed by Klaudia Dziura – student of I year of 
Journalism and Social Communication at University of Rzeszów captivates with the 
simplicity of form. The author of film narration reveals her presence not only on photos. It 
requires great perceptivity in order to notice, in the finely composed photos collage, young 
director and at the same time etude’s hero. It is a conscious game with the spectator, Klaudia 
orders him to carefully follow her life events. The etude takes slightly longer than a minute. 
The author decided for black and white film photos. She purposefully eliminated colour, 
which in such laconic narration could interrupt perception. Klaudia shown her place on 
earth. But without literality. The etude begins with letters tapped on the black background: 
«My place...hmmm...world!» The next take is a huge globe. Then again text, which has 
here both informative and decorative function: «Full of people, who I love, things, that I 
adore». The author again comes back to the photos collage. From many of them, the most 
important is heart. Right by we can see pictures taken in sports hall during volleyball 
match. For the third time appears short writing: «Volleyball...» – in reference to things, 
that Klaudia love. Between this two narration layers appears short, flash shots. Camera in 
hand, decisive, accelerated on panorama editing. The effect of multiplied motion, insecure 
heartbeat. We feel the strain of volleyball players, short breaths. We hear the ball bouncing 
and characteristic, irritating sound of shoes touching the parquet. A lot happens. There 
is a contrast between movement and the static of collage presentation. Etude divides into 
three parts. Turning point, which is revealing the beloved place on earth, takes place in the 
45th second of the material. The author discreetly, but firmly steers spectators emotions. 
She says goodbye to them by fourth presentation of photos. One of them is funny and even 
surprising. It is a must to track it. It shows Klaudia’s legs. Right in a really high heel, left 
in a sport shoe. And yet... This movement – loving girl has also other life. More romantic, 
without rivalry. This kind of punch line could be unexpected for the spectators.

The etude «My Place On Earth II» directed by Marta Pałęcka and Łukasz Wacławek – 
students of 2nd year of Journalism and Social Communication at University of Rzeszów is a 
film story about passions, fears and arising affection between the authors of film materials. 
They both live in Rzeszów, so this town is their place on earth. Chosen consciously. The 
etude lasts 4 minutes. Marta and Łukasz decided to film at night. They appeared in those 
places in Rzeszów, which are well illuminated – Market Square, Castle Bridge, surroundings 
of Rzeszów Radio, streets. It is a good choice and a big production convenience. They 
declined homogeneous, defined by track of time, narration. They used loose track of views 
and associative editing. Such kind of artistic means, place them in the group of exceptionally 
creative creators, who consciously seek their own movie language. Marta is interested in 
makeup. Łukasz is singer, lyrics author and arranger. Their life – daily meetings, walks, 
lonely wanders through the streets of the city create climate of dreamy reality – hard to 
describe and order. It seems, that the real pictures are only an invitation for a journey to 
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the depths of humans soul. Because it’s not about the prose of life, but about dreams. It 
is told by the text of song that Łukasz sing, but also the one which appears on the screen: 
MAKEUP, HIPHOP CULTURE, BUDDIES CULTURE, OVERSEAS CULTURE, 
COMMON LOVE CULTURE. The heroes and at the same time authors of the etude are 
shown separately. Marta films Łukasz, Łukasz Marta. These are intimate portraits and 
big portion of knowledge about them. They meet finally at the Market Square. We don’t 
see their faces or silhouettes. Hidden by huge foil they create moving shadows theatre. 
They create emotions. Avoid literality. They decidedly use the poetic of understatements, 
suspended, undefined questions and doubts. Etude ends by their common car ride. Black 
and white pictures suggest connotations with noir cinema. There is some insecurity here, 
fear or even existential anxiety. They know already that life isn’t made of dreams only. But 
they ask about it in each take. This etude is a road movie towards and from themselves. The 
picture of being torn, what can be sweeten only by the other man. 

The etude «My Place on Earth III» created by Marcin Starzec, Arkadiusz Iskierka 
and Marcin Piecyk – students of 2nd year of Journalism and Social Communication at 
University of Rzeszów – separates into three pieces. Is such manoeuvre serving clear story 
with a message? It seems that each producer wants to narrate on his own conditions. If we 
make such assumption, etude can seem quite interesting. We can see all the heroes of the 
etude together in the last take. The authors of the common etude are rather documenting 
world than experiencing it. The frames in their materials are obvious. They can be compared 
to the news ones – made in a cliché way, not particularly careful. These are linearly led 
stories, that use all elements of observation. Arkadiusz Iskierka talks about his native 
Biłgoraj: «My place, my city. I come back here to family and friends and I spend a lot of 
time with them, but there comes a day when I must go to the studies.» Viewer can hardly 
recognize the author’s native city. These are a couple of rather randomly edited takes made 
from a car. Winter is the most interesting. If not the text, it would be hard to recognize the 
author’s localization and intention. Marcin Starzec also used the text from off, which is a 
statement from behind the frame. The hero has big distance towards the reality he shows. 
He uses mental and editing shortcuts. He focuses rather on words, that replenish frames: 
«My place? I doubt if I have any. I love driving a car, but it’s rather not that. So maybe 
home? Maybe a couple of years ago... yes, but now... I go there to my sister, to catch her 
cat, which constantly runs away from her, but it’s rather not that. So maybe Rzeszów is 
this place? We’ll see.» The fact that the author is torn apart and insecure is visible not only 
on this layer of etude. Random shots don’t create a clear statement. Unfortunately they are 
not interesting. They aren’t building tension. The third author – Marvin Piecyk invites to 
his rented room. The first take is the most interesting one. The hero goes upstairs in the 
tenement house at Naruszewicza 13 street. All this played in contrast with the fair light 
given by lamp at the staircase. Afterwards the story refers to previous parts of common 
etude. It becomes obvious, but for sure the author is honest and tries to leave the objective 
narration. He shows up in the frame with colleagues, plays the guitar, sings. The action’s 
background is students room – the kingdom of mess. Typically masculine room, inside 
which alcohol, and maybe even tears, flowed more than once. Marcin is a sensitive boy with 
romantic soul. He exhibits as much as he must in order to produce gripping story about the 
student part of his life. His etude precedes witty ending of the common material. The sign 
«The end?» appears. And after a while there is an answer to such stated question: «It’s just 
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the beginning». The beginning of masculine friendship? The beginning of documenting 
reality? Both promise a lot. 

The etude «My Place on Earth IV» created by Anna Trzebunia and Karolina Paszek, 
students of Journalism and Social Communication at University of Rzeszów, refers via used 
film narration to the report. It lacks surprises, ideas and shortcuts typical for etude’s poetic. 
The story is divided into three parts. The first one shows Anna’s world. The author tells about 
Zakopane, which is her place on earth. A city is people, sceneries and nature. Anna builds 
film story accordingly to author’s comment: «My place is everywhere, where I feel good. 
It’s my hometown, to which I come back to my friends and closest ones. It’s my mountains, 
where I forget all the trouble. It’s lastly every place, where I take photos, imposing my way 
of perceiving reality». After this words we see etude’s author with camera in hand and her 
photos separated by the flash effect. Ania observe the world from distance. Film takes of 
people, sceneries, ski jumping hill and tourists routes indicates young director’s tendency to 
create generalizations. There is a lack of details, close-ups. There are mostly panoramas and 
approaches. Not really clear ones. The etude would be more interesting, if the author used 
the subjective point of view. And revealed her insides more. In the second part we step into 
Karolina’s world. The author begins with documentary pictures showing her hometown – 
Nowa Sarzyna. She focuses on railway station. The material is dominated by rides, which 
introduce chaos, instead of setting the story in a defined place. There is a lack of close-ups – 
rails, people, writings. The author tries to arrange documented reality by author’s text. It 
is a good solution, because pictures, which start to appear with its development begins to 
build a clear, interesting story. Here appear takes of Karolina’s home, relatives, dog. Most 
interesting – cinematographically and narratively – are the takes that show the author’s 
passion, which is her drawings. We see, how they come to life. It is a dynamically edited 
sequence, which ends with a collage presentation of worldwide cinema icons portraits – 
Charlie Chaplin, Marylin Monroe, Audrey Hepburn and others. Third part of the etude 
consists of photographs of both authors and short films filmed during mountain wanders. 
They are touching, because they are a documentary of friendship. One of the photographs 
shows Anna and Karolina and the both sides of a rail. They are holding their hands. It is a 
promise of common goal and long way to realisation of artistic dreams. 

Etudes of Rzeszów students promise interesting experiments with forms. It is 
important, so they develop their curiosity. They should be inquisitive, observe the world 
with the eye of camera and constantly ask: why? Their occupation is to find out, their 
director’s obligation is: not know, but feel. Etude allows to do both.
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У статті проаналізовано етюди документального фільму, які підготували студенти 
факультету журналістики та соціальних комунікацій Жешувського університету і пред-
ставили під час семінару в телевізійній студії студентського журналістського Клубу з 
нагоди прем’єри університетського телебачення. Стаття сфокусована на презентаціях 
студентів і представляє їх у більш широкому викладі. Наукова розвідка є спробою оха-
рактеризувати цей жанр фільму, його розвиток і перспективи. Цей жанр розвивається 
завдяки студентам польських мистецьких шкіл та міжнародним кінофестивалям, на 
яких трактують етюди як важливе явище на межі простої сюжетної структури та доку-
ментального фільму.

Фільм-етюд – сюжетний або документальний фільм – це завжди таємниця, запро-
шення до чарівного світу, балансування на межі між очевидною реальністю та безпе-
речною уявою. Це ідея поїздки у регіони, де живуть варвари, де є ілюмінація та вільний 
потік асоціацій. Це відкрита і водночас лаконічна та стисла форма, яка спонукає кожного 
прихильника кіномистецтва самостійно ухвалювати ті важливі рішення, що впливати-
муть на подальший творчий шлях. Це відповідальність і обов’язок перед собою та гляда-
чем. Це історія про людину, занурену у світ матерії і духу.

Стаття витримана в межах медіазнавчого аналізу роботи журналістки та викладач-
ки, яка навчає студентів журналістики і суспільної комунікації в Жешувському Універ-
ситеті створювати спеціалізовані етюди. Окрім цього, у статті детально проаналізовано 
задуми студентів, а також їхні кінематографічні способи розповідей про своє місце на 
землі.

Ключові слова: документальний фільм, етюд, студент, студентський журналістсь-
кий клуб.
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The article systematizes the development of both traditional (press, radio, television) as well 
as modern forms of media (Facebook, Youtube) of national minorities of Rusyns-Ukrainians in 
Serbia. The purpose of the article is to analyze the development and evolution of Serbian media of 
national minorities on the example of Ruske Slovo and RTV over the years. The role of these media 
in specific European integration plans and their impact on Serbia’s accession negotiations with 
the EU community were discussed. The role of both media in the socio-cultural integration of the 
inhabitants of Vojvodina was also marked.

Key words: Serbian mass-media, national minority, Ukrainians, media development, 
Vojvodina ethnic media.

The Balkans is a colorful south-eastern part of Europe, inhabited mostly by southern 
Slavs. Marked by brutal wars, wealth of cultures, multi-religiosity. Areas that like the cen-
tral eastern part of Europe were plagued by wars, political turmoil, passed under the rule of 
various empires that imposed their rights and culture, destroying native cultures ironically 
contributing to the creation of an even larger ethnic and nationality mosaic. Ukrainians and 
Ruthenians in Yugoslavia found themselves forced to be displaced for penalty for partici-
pating in the Kuruc uprising against the Austro-Hungarian Empire [1, s. 272], and also as 
a result of the first economic emigration [2, c. 3]. With time, creating an organized group 
of representatives of the national minority understood as a small group of people within a 
community or country, differing from the main population in race, religion, language, or 
political persuasion [3]

Practically every national minority in Europe is accompanied by media in various 
forms: press, television, radio, e-press, social media. Usually it is a press or its electronic 
equivalent, often in the form of the only edition of the country (weekly, monthly) or what 
is a frequent phenomenon of religious press, parish newspapers, etc. There are also radio 
programs and television programs broadcast in a minority language or with subtitles on 
local radio stations or regional television branches. Minorities in the countries of West-
ern Europe, often with financial subsidies, can afford visually attractive and thematically 
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periodicals, in the case of forms of online editions about graphic design and site map. 
This thing is very different in the countries of Central and Eastern Europe, where national 
minorities are struggling with financial problems, often that preventing even fluent and 
regular publication. Volunteering is also a frequent phenomenon in which members work 
on the transmission of information. A separate phenomenon is the lack of political will or 
the deliberate obstruction of the freedom of the press of the ethnic and national minorities, 
commonly called discrimination or stereotyping. The phenomenal exception is Serbia, the 
Balkan country, like the rest belonging to the Central-Eastern Group, not too prosperous, 
recently applying for membership of the EU, in terms of freedom of media of national mi-
norities overtook many of the members of the community. The center of multiculturalism 
is the Autonomous region of Vojvodina, which is inhabited by 19 national minorities, with 
6 official languages and a separate government. One of them are Rusyns and Ukrainians, 
which main media centers are located in Novi Sad, the capital of Vojvodina, and also Bel-
grade as the central point of Serbia.

Periodization of the history of mass media was aptly outlined by Professor Go-
ban-Klass who characterized the five stages of their development. The invention of speech 
and language meant crossing the barriers of the place of time and situation. Word as a 
symbol brings thought into the sphere of both the real and imaginary world, in time and 
place, from the past into the future [4, s. 16]. The subsequent stage of inventing the writing 
has revolutionized the message of information for many years to the present day. The last 
«mediamorphoses» defined by this media expert were the beginnings of radio and televi-
sion [5], as carriers of information that revolutionized mass culture in the world. The latest 
and dynamically developing medium, still poorly defined is the Internet and social media, 
which are rapidly developing but equally quickly becoming outdated.

Ruske Slovo Руске Слово founded in 1945 with headquarters in Ruski Krstur, from 
1967 in Novi Sad, weekly of the Rusyn minority in Serbia, issued in Ruthenian language 
in Ukrainian alphabet adapted to the South Slavic accretions. In its original form in a pa-
per version, along with the latest media revolution in the form of the Internet also in the 
form of an e-edition, enriched with virtually all possibilities offered by the Internet. The 
weekly from the beginning of its activity focused on the issue of the national minority of 
Rusyns-Ukrainians living in Serbia, to bring up a socio-religious-political-social topics. 
Although in the first years after World War II, the communist governments of Yugoslavia, 
like in the eastern bloc and the USSR, were unfavorably looking at the issues of national 
minorities [6, c. 259-268], it is not only the word Rusyn that survived in the Balkans, but 
also found itself as the main element of the name. Obviously, the articles had to meet the 
requirements of «censorship» and the communist political correctness of that time, just like 
its Polish counterpart Nashe Slovo. The situation of national minorities in the media market 
of that period in neither the country of the Eastern bloc nor the Balkans was neither good 
nor bad, it was simply unremarkable, however, when it comes to the educational dimension 
of the press, its level exceeded modern media many times.

Ruske Slovo has adopted the position of conservative liberalism in terms of the pub-
lished content, in which he continues to this day. In the traditional paper edition there 
are articles about everyday life of members of this community, their problems, achieve-
ments, history, education and also spiritual life. The subject matter of the magazine is in-
separably connected with social organizations and activists who want to develop Ruthenian 
(Ukrainian) culture and education in Serbia. About the success of this type of modern 
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patriotism is demonstrated by the choice of the Greek Catholic religion by children from 
minority schools, but also by children who attended Serbian schools [7, c. 5]. It is the result 
of cohesive activity of local media, authorities, population and clergy who jointly organize 
workshops in Rusyn language learning, recitation competitions, reading and grammar as 
well as book fair to popularize this language [8, c. 2]. There is no also a lack of promotion 
of spiritual and religious values, to heal both the mind, soul and body as part of the mem-
ory of the immaterial heritage of their ancestors [9, c. 12]. How difficult it is to maintain 
the national identity in a foreign country, we find out in one of the materials where Lajosz 
Barna tells the story of his childhood, himself at the age of 90, knows only a few words 
in his native language, but carefully caring for traditions [10, c. 13]. The activities of the 
Ruske Slovo magazine go far beyond the rigid framework of the regional press. It is one of 
the most organized bodies of the Ruthenian (Ukrainian) minority in Europe, starting with 
cultural and educational activities on an economic level. On the pages of the magazine, we 
find articles on agro-economic and investment topics, moreover, you can learn about the 
possibilities of using mineral and geothermal water deposits in Voivodina to improve the 
economic status of minorities and region [11, c. 7]. The newspaper owes its unquestionable 
success to its own managers and social activists who have created a development plan 
«Strategy for Ruthenian Culture 2010-2013» [12, c. 3], effective use of European funds 
for the regional development of Novi Sad, Subotica and other towns, with the support of 
the authorities of Serbia, which gave 11 million dinars for self-determination [13, c. 3]. 
Although the operative activity of the inhabitants brings effects, smooth operation of the 
media in Vojvodina would not be possible without the budget support of both the Autono-
mous Region of Vojvodina and Serbia, which after the tragic events of the Yugoslavia war 
1992-1999 realized especially by the example of Vojvodina, in which the effects of the war 
were the least noticeable that «At all times sincere friends of freedom have been rare, and 
its triumphs have been due to minorities, that have prevailed by associating themselves with 
auxiliaries whose objects often differed from their own» [14, p.1]. That’s why all social and 
media initiatives such as Chervena Ruzha in Novi Sad that have received millions of dinars 
for a development [15, c. 3] are so generously subsidized, promotion of the «Carpathia» 
book [16, c.10], also the permission for performances or cultural initiatives organized in 
public space is greater than in countries inhabited by these minorities.

A breakthrough moment in the development of the Ruske Slovo was entering the 
electronic market, the e-press version opened new possibilities of information transmis-
sion, besides traditional text and photos: multitext, photo galleries, blogs, short films, cre-
ators got received the opportunity to operate both text, image and sound at the same time. 
An additional element has also become an active participation of recipients in the form 
of comments on the portal. Leszek Olszański claims that the peculiarities of the internet 
portal are the dry language, exterior, and superiority of the relationship above author’s 
articles characteristic of newspaper journalists [18, s. 25], he has a lot of reasons for this, 
for example on dry and short information about additional language teaching opportuni-
ties at the philosophical faculty in Novi Sad [19], or an invitation to the author’s evening 
Ukrainian essayist and writer Andriy Ljubka [20]. However, cannot agree with the theorem 
that there are no original articles or specialist journalism, absorbing interview with the 
Rusyn Ana living with her family permanently in France, her difficulties in assimilation, 
problems posed by the natives, and Slavic solidarity in emigration [21], they contradict this 
assumption. The op-ed piece about political aspirations delivered during the demonstration 
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of «Mozayik Serbyyi Мозаїк Сербиї» in Belgrade [22] also does not fit into the second 
part of this thesis.

The newspaper is also accompanied by the periodical Švetlosc Шветлосц – a cultural 
and literature magazine, which in the paper version began to appear in 1952 in Ruski Krs-
tur. Initially, there were poems published in it, as for example Macery zabytoho hraniczara 
which touches on the topic of origin, loyalty to the land and family that is important to the 
Ruthenians [23, c. 172], and it was the place of publication of Ruthenian-Ukrainian art, 
prose, novelettes , poetry. In later years, he began to specialize in popular science articles, 
biographies of glorious and distinguished activists for the community. A lot of space was 
devoted to Diura Papharhai writer, journalist, native Vojvodina’s artist, who was the found-
er of the magazine [24, c. 157-173], constituting a kind of his scientific epitaph. The maga-
zine has been available for the last few years also on the Internet, the latest issue covers the 
development of the Ruske Slovo and its jubilee [25, c. 571-576]. NVU Ruske Slovo apart 
from the weekly and scientific and cultural periodical he also publishes books. Zagradka 
Заградка it’s a 24 pages children’s magazine containing poems, language lessons, maths as 
well as coloring books and short stories [26]. МАК» magazine addressed to young people, 
which for the main task adopted the encouragement of creative and creative activities in the 
field of culture and sport, also promoting an educational form [27].

Culinary guides available in 2010 in the paper version of the newspaper included rec-
ipes for classic, regional and traditional dishes such as cabbage soup, beans or goulash [28, 
c. 11], in the online version where the culinary has its own tab also in the recipes we meet 
the spirit of time, modernity and variety, recipes for «cappuccino cake» [29] etc.

Quite an original phenomenon in Serbia is interest about the blogs, in Central Eu-
rope they are additionally present as an element for supporters, connoisseurs of selected 
interests, topics. In Serbian online releases, they instead of comments and forums that 
normally revive the website [18, s. 33], they lead the way of the popularity. Can be observed 
an increased interest in private meditations, philosophy on personalized blogs [30], than 
in the form of comments or discussions under articles, which practically do not appear 
on the side of Ruske Slovo. Similarly, the theory is that social media is the main source of 
information, and today’s recipients are only interested in superficial information, easy to 
replicate, focusing only on titles and leads. Zmorzycki claims that nowadays it a channel of 
information, the medium plays the largest role in the spread of information [31, s. 32], but 
this principle does not check in the Serbian issue. This phenomenon is also marginal in this 
case because the profile on Facebook of the Ruske Slovo and MAK likes and shares only 
over 2,000 people [32], and the profile of the Ruthenian-language RTV channel of just over 
1,500 people [33]. Which is not an impressive result even for such a small community as 
the national minority. Most journalistic articles on both websites have more views, which 
means that in this case, you cannot talk about the dusk of traditional journalism.

The provider of most of the information from the region and the world for both Ruske 
Slovo and RTV television is the only ruthenian press agency – Ruthenpress Рутенпрес. 
Founded by Vladimir Palanhan, the long-term marketing director of Radio Vojvodina in 
Novi Sad and NVU [34, c. 3]. A professionally organized agency is responsible for content 
published Serbian, Ruthenian and Ukrainian languages. These are all news, events, precise-
ly prepared reports on socio-cultural events. Journalists of the agency deal with practically 
everything from the evening of regional cuisine [35], to the press review [36].
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RTV РТВ Радио-телевизија Војводине founded in 1975 with headquarters in Novi 
Sad. Serbian radio and television of national minorities, broadcasting in all 19 languages 
of minorities inhabited in Vojvodina, also has permanent editorial offices in Ukrainian and 
Ruthenian. Television is one of the main centers for the promotion of regional minorities, 
actively organizing media and social life in the region. In 2010, РТВ и Фонд за Европски 
роботи воєводини RTV and the European Development Fund signed an agreement on 
the promotion of regionalization dealing with the management and promotion of Europe-
an projects, strengthening economic capital, planning and implementation of projects in 
line with the recommendations of joining the EU [37, c. 3], as the television itself became 
the active accession negotiator between Serbia and the European community. Information, 
programs and short snapshots can be found not only in the traditional form of broadcasting 
but also on the RTV channel on Youtube and the internet portal of this television. Dnovnyk 
Дньовнїк is an information program broadcast in Rusyn, you can find there all the neces-
sary information about this minority, moreover an overview of the Rusyn’s press in Serbia 
[38], including the Ruske Slovo. The program broadcast in RTV often with cooperation 
with the Ruske Slovo is also Dobry Vethar Voivodyno «Добри вечар, Войводино» [39].

Its equivalent in Ukrainian is the 30-minute Ukrainian panorama Ukraijnska Pan-
orama informing about the twelve fold increase in subsidies for ethnic minorities by the 
government of Serbia [40], or the promotion of a practically unknown Ukrainian minority 
in Serbia of holiday and folklore traditions from the former homeland [41].

Despite the tragic fragment in the history of the Television, concerned about the war 
in the former Yugoslavia 1992-1999, and the disastrous groundless bombing of the TV 
headquarters by NATO air strikes in 1999, it undergoes constant and uninterrupted mod-
ernization and development. In the first half of 2019, the new headquarters of this institu-
tion will be opened, containing 5 modern television and 6 radio studios, as well as several 
post-workshop facilities and execution and press rooms [40]. To increase interest in RTV, 
it also has multilingual channels for YouTube, where more importantly productions are 
placed. In addition, a thriving news portal is available in 8 language versions. One of the 
threats is the emigration of educated potential creators and employees abroad, about the 
problem that television itself reports [42]. 

Conclusions
In summary, minority media in Serbia are among the most prosperous mass media 

among the media of national minorities in Europe. They play the role of not only an infor-
mation transmitter, but also themselves create politics, culture and they have a significant 
impact on Serbian society. In addition, they use all available and emerging opportunities 
for mass media, which proves the continuous development in the fields of technology and 
the implementation of press and audiovisual materials. You cannot have any reservations 
about the quality of the content published by all subjects of Ruske Slovo and RTV. It was 
also noticed the unique compatibility and cooperation of all entities with each other, which 
is a rare phenomenon, all sections from the press to the television and publishing houses 
which create one large conglomerate.
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У статті представлено розвиток медіа національних меншин русинів та українців у 
Сербії. Здійснено порівняльний аналіз русинськомовного «Руського слова» і русинсько- і 
україномовного каналу РТВ (Радіо-телевізіја Войводине). Стаття систематизує розви-
ток як традиційних (преса, радіо, телебачення), так і сучасних форм медіа (Facebook, 
Youtube) національної меншини русинів-українців у Сербії.

Приділено увагу свободі медіа, свободі функціонування та розвитку медіа націо-
нальних меншин та умовам розвитку, які створили уряд Сербії та Автономного краю Во-
єводини. Проаналізовані теми, які обговорювали в «Руському слові» та на РТВ. Розгля-
нуто незалежне інформагентство Рутенпрес, постачальника інформації для тижневика 
«Руське слово», а також радіо та телеканалу RTV. У випадку Сербії та її автономного 
краю Воєводина, незважаючи на складну соціально-економічну ситуацію та наслідки 
війни в Югославії у 1992–1999 рр., помітна толерантність до медіа, пов’язаних із наці-
ональними меншинами. Відзначено фінансову опіку над медіа з боку регіональних та 
центральних органів влади, а також співпрацю між видавцями та журналістами «Русь-
кого слова», інформаційного агентства «Рутенпрес» та «Радіо і телебачення Воєводина».

В рамках аналізу було порушено питання взаємин медіа національних меншин ко-
лишньої Югославської Республіки Сербії із Європейським Союзом, роль цих ЗМІ у кон-
кретних планах європейської інтеграції та їхній вплив на переговори Сербії щодо приєд-
нання до ЄС. Відзначено винятковий національний, релігійний та мовний плюралізм у 
програмах РТВ, показано, що високий рівень функціонування медіа національних мен-
шин часто перевершує рівень аналогічних медіа у країнах Європейського Союзу, який 
опирається на загальновизнану толерантність та політкоректність. Розвиток сербських 
медіа для національних меншин може бути прикладом для всієї Європи, як з точки зору 
об’єктивності, так і рівня реалізації інформаційних послуг.

Ключові слова: сербські ЗМІ, національні меншини, українці, розвиток ЗМІ, етніч-
ні ЗМІ.
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У статті виокремлено та проаналізовано ключові особливості польської школи літе-
ратури факту, які є основами репортерського тексту. А саме: журналістську присутність у 
текстах, методологію підбору героїв у матеріали, влучну деталізацію як прийом ілюстрації 
дійсності, багатство мови, літературні прийоми та діалогічність, оригінальність компози-
цій та структури текстів, кінематографізм. Для кращого розуміння наведено наочні при-
клади із репортерських матеріалів.

Ключові слова: польська література факту; жанр; нон-фікшн; літературна журна-
лістика; література факту.

Постановка проблеми. У сучасній традиції літературного репортажу попу-
лярності набула польська школа «літератури факту», яка розвивалася окремо від 
англо-американської. Польська школа літературного репортажу динамічно розвива-
лась від початку зародження, а це у 20-ті роки ХХ століття. З плином часу польський 
репортаж випрацював свої унікальні особливості, котрі зароджувались у репор-
терських осередках різних видань (Wiadomości Literackie», «Polityka», «Literatura», 
«Świat», «Gazeta Wyborcza»). І у сучасному польському медіапросторі репортаж має 
своє почесне місце, він з’являється у окремих розділах, підбірках, спецпроектах, до-
датках, підрозділах видань та навіть виходить у світ книговидавництва. Журналісти 
часто видають репортажні книги із циклами публікацій, яким «тісно» у газетній 
періодиці. Саме тому слід виокремити основні особливості, притаманні польському 
репортажу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед закордонних науковців 
варто згадати Е. Денніса, М. Вайнгартена, Н. Сімса, М. Крамера, Ш. Ф. Фішкіна, 
Б. Лонс беррі, Н. Міллза. Що ж до українських науковців, то дослідженням «но-
вого журналізму» та польського репортажу займаються М. Титаренко, Т. Лильо, 
Л. Шутяк, Л. Белей, О. Шеремет, Є. Федишин, Г. Стембковська. 

Метою та завданнями наукової статті є дослідження унікальності польської 
школи художнього репортажу, виявлення основних особливостей властивих поль-

© Головко Х., 2019
Наукове керівництво, редагування і рекомендація до друку – доц. Лильо Т. Я.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2019. Випуск 46. С. 165–172
Visnyk of the Lviv University. Series Journalism. 2019. Issue 46. P. 165–172



166
Головко Х.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2019. Випуск 46

ській репортерській традиції, аналізуючи реальні приклади із репортерських тек-
стів. Польська література факту як окрема школа нової журналістики має прита-
манні особливості. Специфічними рисами польської репортажистики дослідники 
називають метафоричність, охудожнення засобів, а найголовніше надавання словам 
додаткових значень, вміння говорити «понад те, що було написано» [1], тому поль-
ські репортери беруть на себе роль «тлумача культур» [2]. Колишня редакторка роз-
ділу репортажу «Gazeta Wyborcza», Малгожата Шейнерт наголошує на цій унікаль-
ній особливості польського репортажу: «література факту більше допомагає дати 
собі раду зі щоденним життям, ніж літературна фікція» [3]. 

• Журналістська присутність у тексті
Особливо важливою для польської школи репортажу є «включеність» журна-

ліста в текст. Про неї пише Ришард Капусцінський, який був свідком понад 27 рево-
люцій: «Я герой усіх своїх текстів, які засвідчую собою. Може, це різновид егоцен-
тризму, що я не можу написати ні про що, чого сам не пережив, чого сам не бачив, 
не звідав, куди не поїхав, чого не почув, не подумав. Часом, описуючи те, що роблю, 
я звертаюся до латинcького звороту «silva rerum» ‒ «ліс речей». Це мій світ ‒ «ліс 
речей», а я живу й подорожую в ньому. Щоб збагнути світ, треба проникнути в ньо-
го настільки глибоко, як тільки можливо» [4; 70-71]. Журналіст як очевидець подій 
пропускає через себе та свої «фільтри» дійсність, наближаючи читача до події, ство-
рює ефект близькості. Передаючи свої почуття, він не демонструє важливість своєї 
персони, а лише намагається змусити читача відчути атмосферу ситуації. Капусцін-
ський описує одну з найважливіших особливостей польського репортажу, яка свої-
ми коріннями сягає школи нового журналізму Тома Вулфа та «сreative nonfiction»: 
«<…>. Для мене те, що хочу сказати, набуває цінності тому, що я там був і був свід-
ком подій. Є ‒ визнаю ‒ певний еґоїзм у тому, що я пишу, коли, наприклад, скаржуся 
на спеку, голод або біль, який відчуваю, але факт, що я особисто це все пережив, 
надає цьому автентичності. <…>. Часом називаю це «літературою пішки» [4; 70-71]. 

Журналіст як очевидець подій пропускає через себе та свої «фільтри» дійсність, 
наближаючи читача до події, створює ефект близькості. Передаючи свої почуття, він 
не демонструє важливість своєї персони, а лише намагається змусити читача від-
чути атмосферу ситуації. Ось в своїй книзі «Імперія» у репортажі «Чита–Улан-Уде» 
описуючи Сибір, журналіст «наближає» до «відчуття моменту»: «Дивлячись у вікно 
поїзда, що мчить уперед, думаємо собі: «Сибір, так, ось як він виглядає!». Вперше 
цю назву я почув, коли мені було 7 років. Суворі мами з нашої вулиці застерігали: 
«Діти, будьте чемні, бо вас вивезуть на Сибірь!» [5; c.37-38]. Говорячи про традицію 
літературного репортажу, мусимо розуміти, що він не зможе показати людині кар-
тинки як телевізійний репортаж, чи додати звукового ряду, як радіорепортаж, та він 
у жодному разі не має цього уникати. 

• Герої репортажу
Не менш важливою особливістю польського літературного репортажу є й при-

сутність героїв, прототипів у житті яких відбивається дійсність. Вони краще пояс-
нюють читачеві картину ситуації, дозволяють відчути спорідненість. «Герой – це 
найсвятіше для репортера, журналіста. Він віддає своє життя в твої руки і ти відпо-
відаєш за це життя. Ти навіть більше повинен думати про нього, аніж він сам» [6]. 

Польський літературний репортаж ставить історію людини (людей) основним 
ядром тексту. Про це говорить відомий польський репортер Вітольд Шабловський: 
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«Для мене в центрі репортажу завжди люди. А події – це ж не якісь абстракції, що 
висять в повітрі, їх теж творять люди. За подіями завжди стоять люди, їх емоції, від-
вага, ідеї, принципи» [7]. Героєм репортажу може стати будь-яка людина, у життє-
вій ситуації якої подія, явище, тенденція, відображається найглибше, найяскравіше. 
Найчастіше журналісти полюбляють обирати в герої звичайних людей з незвичай-
ними історіями, аби репортаж був близьким читачеві, рідше пишуть репортажі про 
політиків чи громадських діячів, адже вони перебувають на певній дистанції від чи-
тачів і мають вже чітко сформований образ у медіа. «Хороший репортажист повинен 
бути антропологом, тому що ця наука дає змогу вивчати людину в усіх сферах» [8].

Реальні рельєфні документальні герої, які «говорять» у тексті своїми голоса-
ми, а не «голосом» автора, зі своїми звичками, вадами, характерами, із влучною де-
талізацією. На прикладі однієї історії репортери можуть показати тенденцію, роз-
крити ситуацію чи глибину проблеми, розповісти історію установ, систем, спільнот 
чи явищ, яке описує літературний репортаж. Скажімо у книзі «Біла гарячка» Яцека 
Гуго-Бадера центральним репортажем книжки є розповідь про долю оленярської 
бригади евенків та її головного ворога, який знищив її вщент, – білої гарячки. А ось 
історія від Маріуша Щігела із книги «Готтленд», «Тільки жінка» про чеську актрису 
Ліду Баарову, коханку міністра пропаганди Третього Рейху Йозефа Гебельса про 
долю талановитої, красивої жінки, яка була «приречена» підкорятись чоловікам.

• «Диявол у деталях», особливості та ілюстрація дійсності
Ще однією з найвиразніших особливостей польського репортажу є його «робо-

та із деталями». У репортажних текстах журналіст та його герої не залишаються на-
одинці у тексті на тлі дійсності. У матеріалі важлива кожна дрібниця ситуації: деталі 
спочатку складають картину, а потім вже виводять загальну тенденцію. «Дійсність 
промовляє до нас багатьма мовами; здатність, навички, досвід їх відчитувати ‒ це 
необхідний елемент цього фаху» [4; с.45]. 

Деталі – особлива складова репортажу, вони ілюструють те, що не можуть ска-
зати слова, або ж навіть їх замінюють. Вони часто працюють як «доказ» правдивості 
журналістського репортажу, адже саме деталі можуть показати читачеві «близькість» 
історії про яку йдеться. «Як кажуть класики, деталь будує репортаж. Вона підтвер-
джує, що репортер дійсно був на місці події і те, про що пише, – чув і бачив» [9]. 

Яскрава деталь може стати початком репортажу чи його смисловим завершен-
ням. Ці елементи добре підкреслюють життєві історії, а також неабияк доповнюють 
героїв репортажу та й розповідь самого журналіста. «Деталі в репортажі працюють як 
камера. Вони зближають нас з місцем події, це явище перетворюється на образ» [10].

Слід обирати лише ті подробиці, які підкреслять або ж проілюструють смисли. 
Література факту тяжіє до смислового навантаження, а не до словесного. Це одна 
із головних відмінностей літературного репортажу як жанру журналістики. «Дета-
лі – так. Але найважливіші. Найнесподіваніші. Вони мають радше просочуватися, 
аніж бути вилитими. У найкращих деталях буває метафора» [11]. Вони також чітко 
окреслюють контури ситуації, дають певні натяки, створюють атмосферу «побуту» 
ситуації: «Майстерність написання репортажу ховається в нюансах» [12]. 

Використовуючи вмілу підібрану деталь, репортер у метафоричному сенсі 
може описати не лише атмосферу, місце, героя тексту, а й відобразити емоції. Що є 
надважливим у літературному репортажеві, а особливо у «літературі факту». 
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• Багатство мови, літературні прийоми та діалогічність
Літературний репортаж відрізняється від інших видів репортажу особливою 

«художністю» мови. «Сучасний газетний репортаж спирається на журналістське 
прагнення подолати соціальні дистанції та інституційні бар’єри, щоб зазирнути за 
фасади. Він збирає повідомлення очевидців, власні спостереження й переживання і 
знайомить читача з їхнім змістом, почасти, розповідною, почасти описовою, почасти 
зображальною мовою» [13;с.121]. Мова репортажу – основний передавач дійсності 
читачеві. Саме вона є тим ключем, у який закодовано всі підтексти та смисли, які 
журналіст вкладає у репортаж. Для польської літератури факту «робота» із мовою є 
вирішальною у написанні матеріалу.

Літературний репортаж відрізняється від інших видів репортажу особливою 
«художністю» мови. Його лексика повинна передавати «атмосферу» ситуації. «Оби-
раючи лексичні й синтаксичні засоби, автор репортажу може «йти від читача», тобто 
намагатися говорити його мовою. Однак не варто «опускатися» до мови адресата. 
Лексика репортажу повинна бути нейтральною. Нейтральну лексику можна назвати 
основою репортажу. Для неї характерна взаємодія нейтральних слів з розмовними, 
емоційно забарвленими. Проте розмовна лексика є невід’ємним атрибутом майже 
кожного репортажу, непрямо вказуючи на постійну присутність суб’єктивного ав-
торського «я». 

До прикладу фрагмент репортажу Яцека Гуго-Бадера про рух гіпі у Росії, який 
потрапив під одну з зачисток КГБ:

– А знаєш, чия то була операція?
– Владіміра Путіна.
– Та ну! − відповідаю я.
– Він був молодим лейтенантом і в ленінградському КГБ відповідав за нефор-

мальні молодіжні групи, – викликав нас і допитував.
– Бив по морді?
– Ніколи. Інші били, як навіжені, поламали мені пальці, покалічили, вибили зуби, 

а він навіть не лаявся і не залякував. Йому нічого соромитися…
– Не перегинай, − перебиваю я Віктора, − він тобі життя зруйнував» [14; с.44].
Саме за допомогою розмовної лексики репортер може висловити свої емоції, 

оцінки, або навіть особистий погляд на ту або іншу проблему. Розмовну лексику 
Г. Я. Солганик називає своєрідним «образотворчим засобом репортажу» [15]. Часто 
розмовна лексика у репортажах з’являється як пряма мова героїв. Для збереження 
колориту й «атмосфери» ситуації журналісти здебільшого не опрацьовують її, а по-
дають у вигляді «живих» діалогів. «Екшн переважає ріфлекшн, вдала кульмінація та 
оригінальний (часто обірваний на півслові, як саме життя) фінал; реальні рельєфні 
документальні герої, які промовляють своїми голосами (суржиком, діалектами, жар-
гоном), а не наративним монотоном автора» [16]. 

Польські репортери намагаються подавати діалоги так, як вони були у реаль-
ному житті, використовуючи слова, які вживали їхні герої. Правдиво і без обробок. 
В. Шабловський у репортажі «Корабельна катастрофа» цитує героя Махмута, який 
говорить розмовною мовою з елементами нецензурної лексики, репортер робить це 
для того, аби передати атмосферу і складність ситуації, адже його герой кричить ці 
слова до свого друга наркомана: «Ти обдовбався! Мать твою! Знов ти обдовбався! – 
кричить Махмут» [17; c.179].
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Для літературних репортажів характерна мова, «багата» на метафори та анало-
гії, порівняння. У кожного репортера, звісно, формується свій унікальний літератур-
ний стиль, який у собі містить «характер» та особливості автора. Ось до прикладу 
Кристина Курчаб-Редліх у книзі «Пандрьошка» влучно використовує літературні 
прийоми, і має свій чіткий репортерський стиль, який відчувається під час читання. 
У частині репортажу про Чечню репортерка пише:

«В’їжджаю в країну смерті. Зриті поля.
– Це окопи. А це – траншеї, − каже Салман. Не відрізняю окопів від траншеї. 

Відрізняю життя від смерті. Знищений ліс. Верхівки стяті − наче гільйотиною. Дере-
ва знищені ракетою. <…>. Знаю, як виглядає дерево. Не знаю, як виглядає ракета. Не 
знаю, як виглядає винищення дерев» [18; c.210]. 

Таким чином, жанр є вільним від будь-яких рамок, що дозволяє експерименту-
вати і вводити у жанр нові літературні прийоми та запозичувати їх із інших жанрів 
журналістики. «Жоден читач у світі не дорікне тобі, що твоя стаття занадто просто 
написана. Звертайся до звичайної людини. Не смій вважати читача ідіотом. Читай 
багато. Не бійся заглядати у словник. Пиши правду» [19].

Ось чому Ришард Капусцінський наголошує на «сродній праці» над текстом: 
«Багато працюю над кожним реченням. Згодом із цими реченнями ‒ над абзацом, 
потім із абзацами ‒ над сторінкою, ще потім над розділом; а всі зусилля спрямо-
вано на те, щоб мінімальною кількістю слів і образів сказати якнайбільше. У мене 
є страшна манія ‒ страх, щоб читачеві не було нудно. Мене вабить те, що сьогодні 
часом називають minimal art» [4; с.62].

• Оригінальність композицій та структури текстів, кінематографізм
Польські репортери тяжіють до оригінальних, неповторних структурних тек-

стів, де композиція кожної історії складена відповідно до «атмосфери» історії, віль-
ної структури тексту. Журналісти не обмежують себе традиційними схемами як-от: 
початок – середина тексту – кульмінація – кінцівка, а навпаки ламають структуру 
матеріалів, експериментують із полотном матеріалу. До прикладу, вже зазначена 
книга «Біла гарячка», де одна із глав («Клаптик неба») про нову релігійну спільноту 
у тайзі віссаріонців, побудована у вигляді 10 заповідей християнства. Ось перша з 
них: «Не знай інших Богів окрім мене», де репортер розповідає, як віруючі знайшли 
дорогу до їхнього духовного наставника. Часто у польській літературі факту можна 
зустріти конструкт поєднання минулого та теперішнього, стрибки у часі дозволяють 
краще пояснити ситуацію чи історію та збагачують матеріал фактологічно, надають 
тексту «плинності» у часі. «Механізм «минуле-майбутнє-теперішнє» робить текст 
читабельнішим і компактнішим. Ви можете переносити читача у просторі й часі, 
тим самим створюючи ретроспекцію подій» [20].

Ось до прикладу Павел Решка, який визнає, що часто використовує прийом 
ретроспективи, «грає» з часом та його можливостями, це, на його думку, збагачує 
репортаж цінними, унікальними інформаційними сценами, додає динаміки чи по-
яснює, чому ситуація (подія, історія) склалась саме так у теперішньому часі: «Один 
репортаж із Донецька я написав у майбутньому часі. В іншому я писав про те, що 
відбулось, у майбутньому часі, а про те, що відбудеться – в минулому. А ще якось ми 
з напарником написали матеріал у зворотному хронологічному порядку» [21].

Найважливіші структурні ланки репортажу: початок − кульмінація – кінець, у 
добровільному порядку − мають різні функції. Початок – має ввести читача «в курс 
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справ», затягнути в текст, але не розкрити суті, аби напруга трималася до кінця. 
Репортаж, написаний у цікавій формі, зацікавлює читача до прочитання, підсилює 
кульмінацію, допомагає із структурними елементами тексту. Варто наголосити, що 
оперуючи такими унікальними особливостями, польська література факту задала 
тон розвитку репортажу як жанру журналістики і стала затребуваною серед читаць-
кої аудиторії, отримавши свій вимір у польському медіапросторі. 

Висновки. Отже, у статті проаналізовано та перелічено ключові унікальні 
особливості польської школи репортажу, які є основою репортерських публікацій. 
Першою із них визначено дилему журналістської присутності у текстах. Другою 
особливістю зазначено методологію підбору героїв у матеріали. Автором статті з’я-
совано, що репортери тяжіють до вибору реальних документальних героїв у життє-
вих ситуаціях яких найглибше, найяскравіше зображується подія, явище, тенденція, 
проблема чи історія про яку пише журналіст. Як третю особливість охарактеризова-
но деталі, за допомогою яких журналісти ілюструють дійсність. Влучно підібрана 
«деталізація» допомагає журналісту показати місце та обставини репортажу, роз-
крити героя про якого йдеться. Четвертою особливістю окреслено багатство мови 
у журналістських матеріалах, вживання розмовної, сленгової лексики, влучне вико-
ристання літературних прийомів та діалогічність. До п’ятої особливості зараховано 
оригінальність композицій та структури текстів, кінематографізм. Майстерно вико-
ристовуючи динамічну «зміну декорацій» у тексті, репортери переносять читача у 
різні частини історії, інколи у інші міста та навіть у інший часовий проміжок. 
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The key peculiarities of the Polish school of literature of fact, that are basic for the 
publications by reporters, are outlined and investigated in this article. The first one is defined 
to be the dilemma of the journalist’s presence in texts (the reporter’s «self», «the literature of 
a pawn» by Ryszard Kapuscinski), engagement of a journalist in the atmosphere of an event, 
a phenomenon or a story, that are described by him as a reporter, and that are transmitted 
through his own «filters». The second peculiarity is selection of characters for reportages. The 
author of the article has found out that reporters tend to choose real documentary characters, 
whose life situations show the event, phenomenon, tendency, problem or story, depicted by 
the journalist in the deepest and brightest way. Reporters mainly choose ordinary people, they 
rarely choose politicians or social cultural figures, as they already have the formed image in 
mass media space, and there is some distance between them and wide audience. The details, 
used by journalists for describing reality are defined as the third peculiarity. Well-selected 
«detalisation» helps a journalist to show the place and circumstances of the reportage, to study 
the described character. Mainly the details help a reader to dive into text, to feel its «intimacy», 
to move to the reportage story. The fourth peculiarity is defined to be the wealth of a language 
in journalistic materials, usage of colloquial, slang vocabulary, the proper use of literary 
techniques and dialogues. The fifth characteristic includes the uniqueness of compositions and 
text structures, cinematography. By professional usage of the dynamic «change of scenery» in 
a text, reporters bring a reader to different parts of an article, sometimes to different cities or 
even to a different time period. For a better understanding, there are illustrative examples from 
the reports.

Key words: Polish literature of fact; artistic reportage; non-fiction; literary journalism; 
literature of fact.
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У статті виокремлено кілька найважливіших питань, на яких акцентує увагу автор 
книги. Це, зокрема, вплив економічного розвитку на кліматичні процеси; зв’язок між при-
родоохоронними організаціями та нафтовими компаніями, виникнення та поширення ру-
хів проти екологічної катастрофи. Особливий акцент на необхідності радикальних змін у 
суспільному світогляді.

Ключові слова: екологічна публіцистика, Наомі Кляйн, бестселер, репортаж, ката-
строфа, ідея, аргумент, кліматичні зміни, система цінностей.

Вступ і постановка питання. Екологічні катастрофи, які час до часу виника-
ють у різних куточках планети, несподівані та неочікувані зміни у вже усталених 
погодних умовах у всьому світі спонукають до роздумів. Чи все гаразд на нашій 
планеті? Коли і чому щось пішло не так? Чому так часто особливо протягом останніх 
десятиліть природа намагається нам про щось розповісти, звернути наші погляди, 
зосереджені, як правило, на розв’язанні політичних, економічних чи суспільних пи-
тань, на щось суттєвіше? На те, без чого ми, як вид, не матимемо майбутнього.

Проблеми екології, незворотні кліматичні процеси цікавлять і турбують бага-
тьох. Фахівці й небайдужі, учені, письменники й публіцисти пропонують різні шля-
хи їх усунення: помірковані, науково обґрунтовані і досить радикальні.

Огляд літератури й джерел. Україну спіткала екологічна катастрофа планетар-
ного масштабу у 1996 р., коли вибухнув ядерний реактор на четвертому енергоблоці 
ЧАЕС. Наслідки трагедії не подолано й досі. Про неї сказано вже чимало, але одним 
з перших документальних творів була повість Юрія Щербака «Чорнобиль» [1]. Цей 
та подібні виступи в УРСР були піонерськими в реконструюванні стабільного і т.зв. 
благополучного совкового мислення з постійними «одобрямс», сприяли зароджен-
ню й формуванню екологічного мислення, пізнання та світосприйняття. Тож цілком 
зрозуміло, що екологічна тематика і проблематика стане важливою складовою ін-
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формаційного простору. Її розроблятимуть і журналістикознавці. Можна сказати, 
що наша Україна внесла значну лепту в осмислення екологічних викликів сучаснос-
ті. Значна заслуга у цьому й конкретних авторів (за хронологією): Олександра Ко-
новця [2: 18-21], Мар’яна Житарюка [3: 3], Олександра Бєлякова [4; 5], Дмитра Олтар-
жевського [6], Ганни Гопко [7: 298-305], Таміли Бондаренко [8], Сергія Хомінського 
[9] та багатьох інших. Борис Потятиник та Мар’ян Лозинський своєю монографією 
«Патогенний текст» [10] уперше в Україні запропонували сприймати явища, фак-
ти, дійсність та оцінки крізь призму інформаційної екології. Надалі на цій основі у 
Львівському національному університеті імені Івана Франка був створений і успіш-
но працює Інститут медіа-екології.

Що стосується ідейної, аргументаційної складової в журналістиці, то тут з-по-
між українських теоретиків найбільш значний посил належить насамперед Володи-
мирові Здоровезі [11; 12] та Володимирові Шкляреві [13; 14]. Фраза проф. В. Шкляра 
«аргумент – основа доказовості» давно класична, навіть аксіоматична. Згодом свої-
ми міркуваннями, аналізом, концептуальним узагальненням їх значною мірою до-
повнили Йосип Лось [15], Мар’ян Житарюк [16] та ін.

В умовах глобального, інформаційного світу нам доступні не тільки україн-
ські, а також і світові зразки сучасної, модерної екологічної думки. Уже третій світо-
вий бестселер відомої канадської журналістки, однієї із ТОП 15 інтелектуалів світу 
за версією журналів «Prospect» (Великобританія) та «Foreign Policy» (США) Наомі 
Кляйн «Змінюється все. Капіталізм проти клімату» [17] повністю руйнує стереоти-
пи про кліматичні зміни, формує якісно новий погляд на проблему і підштовхує до 
змін, насамперед, у світогляді кожного з нас, кожного міста, регіону, країни. Саме 
оригінальна назва книги «This changes everything» («Це змінює все») якнайточніше 
передає суть проблеми. Це – як світогляд людства, його прагнення до економічного 
зростання, що змінює планету протягом усього розвитку. А тепер зміни, спричинені 
людською діяльністю, трансформують саму людину та її свідомість.

Чи не найлаконічніші та найвлучніші характеристики українського видання, 
яке вперше українською мовою в перекладі Дмитра Кожедуба вийшло у київсько-
му видавництві «Наш формат» 2016 р., зробила Анастасія Нарольська: «Книга-ре-
портаж, що не соромиться виставляти у небажаному світлі будь-кого. Відчувається 
нестримний, викривальний темперамент західної журналістики. І сама книга напи-
сана для нього, під нього, до нього – до Заходу, там де все відбувається, вібрує та 
шириться світом» [18].

Основний виклад. «Як нація, ми маємо пройти через повну переоцінку цін-
ностей. Ми маємо швидко перетворитись із суспільства, орієнтованого на речі, на 
суспільство, орієнтоване на особистість», – писав Мартін Лютер Кінг Мол. у 1967 р.

Рано чи пізно людина повинна усвідомити, що вона – частина не тільки певної 
громади, суспільства, а передовсім – невіддільна частина природи, Землі. Завдаючи 
шкоду навколишньому середовищу, ми отруюємо собі теперішнє, відбираємо чисте 
і безпечне майбутнє у прийдешніх поколінь.

Із безлічі нагальних та важливих екологічних питань Наомі Кляйн виокремлює 
кілька, на її думку, найбільш вартісних і саме на них акцентує увагу.

«Наша економіка та планета перебувають у стані війни» [17: 29]. Початок масш-
табного процесу глобалізації, який передбачав і створення Світової організації тор-
гівлі, і масову приватизацію на пострадянському просторі, і формування зон вільної 
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торгівлі, й економічний вибух у країнах Азії, підштовхнув ще одні процеси. Праг-
нення досягти вищих темпів розвитку, розширити економічні сфери впливу все далі 
і далі, підвищити загальний рівень добробуту вимагало і вимагає більшої кілько-
сті природних ресурсів, швидшої їх переробки. Наслідком цього стає все більша 
кількість викинутих у повітря шкідливих речовин, підвищується рівень вуглецю в 
атмосфері, який підвищує і так високі показники температури повітря, які змінюють 
клімат і нашу планету. «Якщо температура повітря досягне певної межі, можуть по-
чатися непередбачувані та потенційно незворотні зміни, котрі матимуть масштаб-
ний руйнівний ефект. Це буде колапс, наслідки якого ми не зможемо контролювати» 
[17: 11].

На думку президента Індії Р. Венкатарамана, «глобальна екологічна криза стала 
результатом надмірного споживання розвиненими країнами природних ресурсів та 
індустріалізації, на якій базується їхній спосіб життя. Якби розвинені держави спо-
живали менше, усі були б у безпеці» [17: 79].

Попри очевидний вплив розвитку економіки на клімат, у 1992 р. в Ріо-де-Жаней-
ро підписали документ під егідою ООН, у якому зазначено, що «заходи, необхідні 
для боротьби зі зміною клімату, включно з односторонніми, не мусять обмежувати 
можливості міжнародної торгівлі» [17: 81]. Цей поворотний момент показав очевидні 
пріоритети. Навіть незважаючи на ухвалення різноманітних договорів, заяв еколо-
гічного спрямування, здебільшого рекомендаційного характеру, інтереси торгівлі 
впевнено запанували над кліматом (виділення наше. – В. Ж., М. Ж.).

Авторка пропонує глибше вивчення цієї проблеми. Вона вважає, що поштовх 
до ери екстрактивізму – ери споживання, безжального експлуатування природних 
багатств без огляду на інші, пов’язані з цим, сфери, дали ще у 17 столітті. Ф. Бекон 
у 1623 р. писав: «Людина не мусить вагатися, прагнучи до земних закутків, адже 
перейматися варто лише через правду» [17: 165]. А Земля – це машина, таємниці якої 
може опанувати людський розум. Його думки продовжив В. Дерхем «Якщо потріб-
но, ми можемо обнишпорити всю планету …заради багатства» [17: 165]. Кульмінаці-
єю став 1776 р., коли Дж. Ватт зробив, мабуть «найважливіший винахід у сучасному 
світі» – паровий двигун [17: 166]. Використовуване у ньому викопне вугілля звільни-
ло людство від залежності від сил природи, стало початком їхнього повного підко-
рення і встановлення цілковитого панування слабкої людини. Саме слабкої – перед 
потужними ударами у відповідь від природи. Людина є частиною цього світу, а не 
цілковитим і часто дуже жорстоким володарем.

Спалення вугілля, яке, «як природна губка, вбирає в себе багато речовин – від 
урану до кадмію» [17: 170], вивільняє та дозволяє потрапити в атмосферу токсинам, 
які поглинаємо всі ми. Тим часом саме вуглець спричиняє глобальне потепління. 
Який вихід із цього замкненого кола? Перше, що потрібно зробити, – зменшити, а 
потім і припинити зовсім, використання викопних корисних копалин: вугілля, на-
фти і особливо сланцевого газу. Адже застосування останнім часом нетрадиційних 
методів видобутку, як нібито більш екологічно доцільних, тобто – гідророзриву по-
роди, глибоководного буріння, підземної розробки нафтоносних пісків, стає «ковад-
лом, яке б’є по всьому навколо себе. Коли ці удари відбуваються на поверхні землі, 
це видно неозброєним оком. В іншому разі ковадло націлюється на надра планети і 
руйнує критично важливі частини екосистеми» [17: 304].
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Зниження темпів видобутку викопних ресурсів неминуче призведе, на думку 
багатьох дослідників, до зниження і так доволі низького життєвого рівня країн – 
постачальників сировини. Тобто забираючи природні багатства у бідніших країн, 
розвинуті країни збільшують власні статки і залишають останніх один на один з 
бідністю і зруйнованою екологією. Тому вже починають лунати заклики: багаті ма-
ють поділитися з бідними своїми прибутками, одержаними за рахунок слабших. 
Країни «третього світу» затиснуті між ефектами глобального потепління і потре-
бою боротися з бідністю. Допомога може надійти лише від держав і корпорацій, які 
розбагатіли завдяки такому грабунку [17: 380]. Це потрібно не тільки тому, що так 
буде правильно, а й через те, що від цього залежить наше спільне виживання. «Зараз 
дійсно має значення потреба перерозподілу статків. Люди мусять зайнятися цією 
проблемою, байдуже якими будуть наслідки», - писав ще у 1961 р. Франц Фенон 
[17: 417]. А це – кардинальна зміна світогляду, до якої суспільство поки що не готове.

Здавалося б, добре, що починають все-таки виникати рухи спротиву, для яких 
головна мета – захистити і зберегти нашу планету чистою. Але часто їхня діяль-
ність доволі нечесна і брудна. Скажімо, відома організація «The Nature Conservancy» 
забирає у нафтової компанії територію, створює на ній заповідник для порятунку 
деяких видів тварин. Через кілька років вона доручає іншій компанії пробурити на 
цій території свердловини для видобутку газу. Відомо, що Міжнародне товариство 
охорони природи, Фонд охорони природи отримували гроші від «Shell»; «American 
Electric Power» фінансувала Фонд охорони природи. Всесвітній фонд дикої природи 
давно пов’язаний із «Shell», а «World Resourses Institute» має «довгострокові страте-
гічні взаємини з «Shell Foundation» [17: 187]. Екологічні організації вкладають кошти 
не тільки у природоохоронні проекти, а й у енергетичні корпорації (щороку ця цифра 
зростає). Ті, хто мав би захищати природу, фінансує тих, хто її знищує. Чому б і ні, 
коли ціна питання – не тисячі, а мільйони і мільярди доларів. У листопаді 2013 р. у 
Варшаві проходив щорічний кліматичний саміт ООН, який профінансували паливні 
компанії. А на Саміті з питань вугілля та клімату найбрудніший з усіх видів палива 
розглядали як інструмент боротьби з глобальним потеплінням [17: 191]. Коментарі, 
зрозуміло, зайві.

Проте, попри песимізм і, здавалось би, безвихідь із ситуації, Наомі Кляйн 
стверджує, надія ще є. Раз по раз виникає «Блокадія» – кочівна траснаціональна зона 
конфлікту [17: 275]. Її учасники прагнуть фундаментальних змін. Вона може з’явити-
ся у Греції, де члени Блокадії прагнуть не допустити до масового вирубування лісів 
і масштабного видобутку золота та міді. Чи, скажімо, у невеликому румунському 
селищі Пунджешть, де протестують проти запуску першої свердловини для видо-
бутку сланцевого газу. У Канаді Блокадія виникла на землях корінних індіанців для 
протесту проти сейсмологічних тестів перед видобутком сланцевого газу. У сіль-
ській місцевості Великобританії – проти того ж небезпечного видобутку газу. Бло-
кадія з’явилась у Китаї, коли пастухи повстали проти планів перетворити їхні землі 
на енергетичну базу країни. Блокадія дісталася навіть до борту криголама «Arctic 
Sunrise», коли активісти почали протест проти буріння під кригою, що тане. Появ 
Блокадії стає все більше і більше, а її філософія кристалізується: «час перестати ви-
копувати отруту з надр землі та почати користуватися безліччю джерел енергії на 
поверхні планети» [17: 283]. Це конструктивний рух, що активно створює альтерна-
тивну економіку, яка базується на інших принципах і цінностях.
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Саме трансформація суспільної свідомості на усіх рівнях може розпочати про-
цес порятунку нашої планети. Людству варто відмовитися від одного з найнебез-
печніших переконань нашої культури: «віри в те, що технології врятують нас від 
наслідків наших дій» [17: 239]. Потрібно негайно переосмислити всю систему цін-
ностей. Ми любимо говорити про те, що Земля – єдина жива планета у Всесвіті, 
така беззахисна і прекрасна. Ми любимо уявляти себе героями – суперменами, які 
врятують її. Але насправді – це люди дуже вразливі і крихкі, а Земля – здорова й 
могутня. Ми можемо нібито взяти в руки її зменшену модель – глобус, а насправді 
це Земля тримає нас у своїх руках. Гратися Землею, як м’ячем, то підкидаючи вгору, 
то відбиваючи безліч разів, то закидаючи у сітку, – небезпечно. Якщо ми доведемо її 
до крайнощів, вона здатна цілком знищити нас.

Людство має нарешті зрозуміти, що не «ми тут головні, ми – частина величез-
ної системи життя, від якої усі залежні» [17: 403]. Як і кожен з нас, природа теж має 
права і обов’язки. Які саме? Годувати нас, одягати, забезпечувати усім необхідним. 
І їх вона виконує сумлінно. А ми, здається, забули про її невід’ємне право «існувати 
і процвітати» У гонитві за процвітанням і кращим життям ми заховали пам’ять про 
свій нерозривний зв’язок з природою кудись дуже далеко. І тільки тепер, перед за-
грозою неминучої катастрофи, починаємо потрохи згадувати про нього. Наприклад, 
нова Конституція Еквадору 2008 року «вперше законодавчо закріпила права при-
роди або Pachamamy на повагу до свого існування, на відновлення своїх основних 
циклів, структур, функцій та еволюційних процесів» [17: 403].

Це перші кроки. Їх замало. Ми щороку продукуємо більше парникових газів, 
ніж попереднього, темпи зростають. Ми самі ж «створюємо для наступних поколінь 
світ, який буде спекотнішим, спраглішим, голоднішим і лютішим. Нам потрібна по-
стійна кліматична революція, яка триватиме цілодобово і скрізь» [17: 412]. На думку 
виконавчого директора екологічної організації «Rainforest Action Network» Ребекки 
Таботтон, «ми мусимо пам’ятати, що наша робота полягає більш ніж у запобіганні 
кліматичним змінам. Потрібно дивитися ширше. Насправді мова йде про докорінні 
зміни в способі нашого існування на цій планеті» [17: 9].

Попри спроби змінити щось, людство робить кілька кроків і зупиняється. Ми 
усі – боїмося. Наші політики та бізнесмени бояться або просто не здатні втілити пла-
ни, які зруйнують основу їхньої могутності. Решта – бояться поразки, невпевнені у 
власних силах або переконані, що їм самим нічого так і не вдасться змінити.

Щоб здійснити цей еволюційний та революційний прорив, людство має зрозу-
міти помилки минулого, повірити у власні сили. «Ми здатні на більше, ніж нам ка-
зали. Ми прагнемо більшого і в цьому прагненні маємо більше союзників, ніж могли 
уявити» [17: 422]. Світ, який ми поступово, але невпинно нагріваємо, рано чи пізно 
підійде до точки кипіння. Що буде після неї – залежить тільки від нас.

Висновок. Світовий бестселер Наомі Кляйн – мабуть, найдовший відомий нам 
репортаж на понад чотири сотні сторінок, мовби оголює планетарний нерв, адже 
її виклад, аргументи, оцінки та факти, будучи влучними, актуальними, точними і 
страшними, насправді не залишають людству, і журналістам у т.ч., вибору в тому, 
аби зайняти активну конструктивну позицію, відкинувши байдужість та апатію. 
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IDEOLOGICAL AND ARGUMENTIC POTENTIAL  
OF ECOLOGICAL JOURNALISM  

(ON THE EXAMPLE OF THE WORLD BESTSELLER «THIS CHANGES 
EVERYTHING. CAPITALISM VS THE CLIMATE» OF NAOMI KLEIN)
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In this article authors analyse the book of the well-known Canadian journalist. 
It is not such a book about the nature, the climate’s changes and ecological problems as we 

got used to know. It is another book. 
The author shows another point of view on these problems. Her book tries to change 

people’s thoughts and notions. And she succeed in it.
The authors of the article maybe for the first time in the scientific ecological journalism 

have analysed the problematic and thematic spectrum, studied the argumentic basis and 
comprehended the ideas of reducing not consumers philosophy of human existence.

The authors of an article distinguish some the most important problems, those the book’s 
author accentuates on. This is in particular the influence of economic progress upon climate 
processes, the cooperation between well-known ecological organizations and big oil companies, 
the rise and spreading the movements against ecological catastrophe and the necessity of 
changes in public world outlook.

Naomi Klein writes basically about the processes in North America and Canada, but this 
point of view could be transferred on the whole world.

The main idea of this world bestseller is: mankind have to cardinally change it’s way of 
life to save our planet. Our future and the future of Earth are only in our hands.

Key words: ecological journalism, Naomi Klein, bestseller, report, catastrophe, idea, 
argument, climate changes, the system of values.
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Тетяна Іванюха
Запорізький національний університет, 

вул. Жуковського, 66, 69063, Запоріжжя, Україна
e-mail: starplus1736@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-9264-9848

У статті розглянуто феномен правозахисної журналістики, подано її проблемно-тема-
тичне та жанрове визначення на прикладах українських і зарубіжних мас-медіа. Зокрема, 
розглянуто правозахисну медіадіяльність у контексті соціально відповідальної журналіс-
тики, проаналізовано її репрезентацію на українських телеканалах «Інтер», «СТБ» у 2012-
2014 рр. на прикладі дитячої проблематики, а також у телепрограмах британської телемере-
жі ВВС, документальних фільмах і телепроектах журналістів-правозахисників У. Р. Романо 
та Ш. Обейд-Чиной.

Ключові слова: репрезентація, правозахисна проблематика, соціальна відповідаль-
ність, жанр, телепрограма, документальний фільм, журналістське розслідування.

Постановка проблеми. Поступове погіршення гуманітарної ситуації в світі 
зумовлює активізацію соціально відповідальної медіадіяльності. Здавалося б, при-
йнято всі можливі документи глобального і місцевого масштабу, які б гарантували 
дотримання прав і свобод громадян, однак, незалежно від рівня розвитку країн, ЗМІ 
виносять на порядок денний все нові й нові проблеми різних верств і соціальних 
груп. 

Вже починаючи з середини ХХ ст. завдяки концепціям соціально відпові-
дальної преси Г. Люїса, «фізики соціального організму» Н. Вінера медіадослідники 
Е. Броулі, Б. Дервін, Ю. Габермас, Д. Мак’Квейл, І. Дзялошинський, С. Корконосен-
ко, А. Москаленко, І. Фомічова, К. Шендеровський, І. Виртосу та інші активно вивча-
ють функції ЗМІ в соціальному просторі. Про соціальну актуальність правозахисної 
журналістики в сучасних умовах свідчить як інтерес правозахисників до співпра-
ці з засобами масової інформації, так і прагнення самих представників мас-медіа 
привернути увагу громадськості до патологій у різних сферах її життєдіяльності та 
сприяти їх подоланню. 

Наявні вітчизняні посібники «Медіакомунікації та соціальні проблеми» [1], 
«Медіа та права дитини» [2], «Адвокаційна журналістика: світовий та український 
досвід» [3] та інші окреслюють головні ідеї, труднощі, рекомендації для журналістів 
при висвітленні проблем правозахисту, однак українське та зарубіжне телебачення 
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напрацювали власний досвід у цьому питанні. Окрім того, недостатня увага приді-
ляється зарубіжному досвіду адвокаційної журналістики, що може стати в нагоді 
українським медіа.

Мета цього дослідження – виявити основні напрямки розвитку сучасної пра-
возахисної журналістики, дати її проблемно-тематичне та жанрове визначення на 
прикладах українських і зарубіжних мас-медіа шляхом розв’язання таких завдань: 
1) розглянути правозахисну медіадіяльність у контексті соціально відповідальної 
журналістики, 2) проаналізувати її репрезентацію на українських телеканалах у 
2012-2014 рр. на прикладі дитячої проблематики, 3) порівняти їх зі сценаріями ви-
світлення в англомовному медіапросторі. 

Об’єкт дослідження – соціально орієнтовані телепрограми і документалістика 
українських і зарубіжних авторів, які є позитивними прикладами реалізації правоза-
хисної функції, зокрема, телепрограми ТК «Інтер», «СТБ», британської телемережі 
ВВС та медіапродукти американських журналістів-правозахисників У. Р. Романо та 
Ш. Обейд-Чиной. Предмет дослідження – концептуальні засади, специфічні риси, 
сучасні тенденції, функціональні, типологічні, проблемно-тематичні та жанрові ха-
рактеристики медіатворів окресленої тематики. порівняти їх зі сценаріями висвіт-
лення цієї проблеми в англомовному медіапросторі. 

Результати дослідження. Саме соціально-правова незахищеність багатьох лю-
дей вплинула на розуміння журналістики як правозахисту в більшості країн сві-
ту. Зокрема, українські вчені констатують, що «сучасне українське суспільство не 
можна уявити без широкого спектру різноманітних, багатофакторних соціальних 
проблем. Низька якість життя та безробіття, насилля та торгівля людьми, наркоза-
лежність та алкоголізм, безпритульність та поширення ВІЛ/СНІДу, поширення ту-
беркульозу та загрозливий стан психічного здоров’я нації – це той «багаж», з яким 
наша молода країна зустріла 20-річчя своєї незалежності. Універсальне чи типове 
визначення соціальної проблематики відсутнє» [1, с. 10].

Активістка з Киргизстану Д. Токбаєва до проблемної сфері правозахисної жур-
налістики відносить «не тільки політичні питання, а й те, як живуть прості люди: 
від жінок, які прибирають бавовну, до осіб без певного місця проживання – усе це 
має бути в місцевих ЗМІ. За таких матеріалів дуже добре уявляється різнобарвна 
картинка життя всього суспільства – люди можуть розповісти про себе більше, ніж 
будь-які цифри, графіки або ж офіційна інформація» [4]. 

У світовому контексті основна група проблем, з якими стикається журналістика 
як правозахист, може бути умовно позначена як соціально-демографічний розвиток. 
У полі цієї групи проблем А. Коротаєв і Д. Халтуріна виділяють наступні: бідність, 
нерівність, корупція, народжуваність, урбанізація, релігійність [5]. Ці теми найбільш 
популярні в міжнародному медіапросторі: українські та зарубіжні публіцисти, жур-
налісти, документалісти намагаються осмислити ґенезу проблем бідних, дітей, жі-
нок, духовного здоров’я людства і намітити шляхи виходу з кризових ситуацій.

На думку більшості експертів, соціальна відповідальність медіа повинна ви-
являтися в наданні якісної об’єктивної інформації, розробці та інтеграції основних 
компонентів соціальної відповідальності в стратегії розвитку будь-якого представ-
ника медіа зокрема і ЗМК в цілому [6]. Як стверджує К. Шендеровський, «соціальне 
одужання людини / людей залежить від трьох умов за участю медіа: правильно по-
ставлений діагноз соціальної проблематики, наявність потенціалу соціальної солі-
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дарності людей і вміння кожної людини використовувати інформацію для розвитку 
самостійності в прийнятті соціального рішення [1, с. 7]. 

Жанрово-тематична реалізація правозахисної функції в українському медіа-
просторі виявляється переважно у функціонуванні соціальних проектів на провід-
них загальнонаціональних каналах, у тому числі «Інтер» і «СТБ». Незважаючи то-
тальну комерціалізацію і панування різного роду інфотейнменту, в ефірі названих 
українських телеканалів є чимало позитивних прикладів програм і проектів, спря-
мованих на висвітлення і захист прав дітей. Це, зокрема, програми «Серце підкаже», 
«Стосується кожного» (ТК «Інтер»), «Кохана, ми вбиваємо дітей», «Врятуйте нашу 
сім’ю», «Хата на тата» (ТК СТБ). Наприклад, навесні 2012 р. на телеканалі «Інтер» 
стартував соціальний проект «Серце підкаже». Програма присвячена усиновленню 
дітей. Завдяки цьому проекту вихованці дитячих будинків – діти 7-13 років – змогли 
обрати собі батьків. Канал надає сиротам можливість провести деякий час в прийом-
них сім’ях і після цього вирішити, з ким вони захочуть залишитися. Перераховані 
проекти українських телеканалів спрямовані на захист сімейних цінностей, нала-
годження діалогу в сім’ях і суспільстві і виконують важливу соціальну роль. Отож, 
українське телебачення для донесення проблем дітей до глядацької аудиторії вико-
ристовує переважно розважальні телепрограми та редакційні соціальні проекти.

У зарубіжній медіапрактиці для винесення проблеми на «порядок денний» у 
телевізійному дискурсі найчастіше використовуються аналітичні та документальні 
жанри – розслідувальна програма та документальний фільм. Прикладом соціально 
важливого медіапроекту ВВС є програма «Панорама». Це документальна програма 
британських розслідувань з актуальних суспільних питань, що транслюється на те-
лебаченні BBC. Перша трансляція відбулася у 1953 році, тобто це найдавніша у світі 
телевізійна програма. Починаючи з 2018 року, вона зберігає найвищі рейтинги на 
ВВC One, але не має постійного ведучого. Програма також транслюється по всьому 
світу через BBC World News по цифрових, супутникових і кабельних мережах бага-
тьох країн [7]. Присвячена актуальним подіям британського та світового масштабу, 
вона активно приділяє увагу проблемам дитинства. Журналісти розслідують випад-
ки булінгу, вбивства підлітків, дитячої праці, історії дітей-прохачів, досліджують 
проблеми охорони в школах, шкільних реформ, усиновлення, психічних хвороб. Іс-
торії, розглянуті у програмі, зазнають громадського розголосу, а пов’язані з ними 
питання розв’язуються на найвищому рівні.

У контексті висвітлення проблем дітей країн, що розвиваються, на особливу 
увагу заслуговує медіадіяльність режисерів Ш. Обейд-Чиной і У. Р. Романо. Шармін 
Обейд-Чиной – північноамериканська журналістка пакистанського походження, ре-
жисерка-документалістка, чиї фільми про права жінок, проблеми дітей, біженців, 
маргінальні співтовариства від Саудівської Аравії до Сирії, від Тимору до Філіппін 
завоювали десятки нагород і зробили автора однієї зі ста найвпливовіших персон 
2012 р. за версією журналу «Тайм». 

Загалом Ш. Обейд брала участь у створенні 14 фільмів (у якості журналістки, 
режисерки або директорки) для великих мереж у США та Великобританії. Це на-
приклад «Рятуючи обличчя», «Дівчина у річці. Ціна пробачення» (про жінок-жертв 
«злочинів і вбивств честі»), «Втрачене покоління» (про іракських емігрантів), «Ви-
критий Афганістан» тощо. Її робота спрямовувала її кроки по всьому світу, де вона 
знімала і працювала з біженцями, жіночими правозахисними групами та правоза-
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хисниками. Через донесення їхнього голосу до зовнішнього світу, вона часто допо-
магала їм здійснити критичні зміни в їхній спільноті. 

Про мету стрічки «Діти Талібану» (2009), присвяченій дітям Пакистану – май-
бутнім терористам-смертникам, автор говорить: «Я хочу спонукати вас поглянути 
зовсім іншими очима на дітей, які стають терористами-смертниками. У 2009-му 
році на території Пакистану було скоєно 500 терактів. Той рік я провела з дітьми, 
які готувалися стати смертниками, і з вербувальники з Талібану. Я намагалася зро-
зуміти, як же Талібан перетворює дітей в живий снаряд і чому ці діти так активно 
підтримують цю справу» [8]. 

У наші дні, коли проблема тероризму знаходиться на піку загострення, мало 
хто говорить про те, що діти і жінки-смертники – результат фінансової кризи і кризи 
інституту сім’ї в країнах Азії: вербувальники цілеспрямовано шукають бідні сім’ї 
і переконують батьків відправити дитину в їх школу. В обмін вони надають безко-
штовну їжу і дах, а іноді платять сім’ї щомісячну стипендію. У пропагандистських 
роликах, знятих Талібаном, молодих людей навчають тому, що атаки з самогубством 
обґрунтовані і що зрадники підлягають знищенню.

Політематичною є і творчість американського правозахисника, фотографа 
і режисера У. Роберто Романо. Його документальні фільми «Украдене дитинство» 
(2005), «Темна сторона шоколаду» (2010), «Урожай» (2010), фотовиставка «Обличчя 
свободи» (з 2009) – про дітей-рабів: збирачів какао-бобів на плантаціях Кот д’Іву-
ара, селян з Мексики в садах і на полях США, ремісників і ткачів Непалу, Індії і 
Пакистану – і про їх вкрадене дитинство. Фільми та фотоматеріали У. Р. Романо на-
гадують всім жителям благополучних країн Європи і Америки, що «приблизно 218 
мільйонів дітей працюють в умовах сучасної глобальної економіки. Сотні тисяч екс-
плуатуються в килимовій промисловості Південної Азії. Дітей у віці від 4 до 14 ро-
ків викрадають, продають у боргову кабалу або залучають до примусової праці, що 
приносить їм фізичні та емоційні страждання. Їх заробітна плата мізерна, порівняно 
з дорослими, і діти позбавлені можливості отримати освіту, бідність – їх постійний 
супутник» [9]. 

Висновки. Таким чином, розглянуті нами приклади правозахисних медіатек-
стів українського і зарубіжного виробництва дають можливість стверджувати, що 
міжнародна правозахисна журналістика початку ХХІ століття являє собою бага-
товекторний, політематичний, поліфункціональний метажанр. Завдяки широкому 
проблемно-тематичному охопленню, гуманістичному пафосу, журналісти-право-
захисники сьогодні не просто констатують факти та інформують національну або 
глобальну громадськість про неподолані соціальні хвороби, а всебічно розглядають 
їх етіологію і сучасний стан, стимулюють законодавчу, інституційну і громадську 
діяльність щодо врегулювання актуальних проблем людства, мобілізують соціум у 
пошуку шляхів їх вирішення.

Щодо дитячої проблематики, в українській та зарубіжній телевізійній медіа-
практиці представлені такі сценарії її висвітлення: розважальний, розслідувально-а-
налітичний, документальний, проектний. Усі вони спрямовані не тільки на фіксацію 
проблеми, а й на її розв’язання. Безумовно, медійна та правозахисна діяльність цих 
та багатьох інших документалістів і журналістів заслуговує подальшого наукового 
вивчення, зокрема, аспекти журналістської етики, об’єктивності, безпеки соціально 
активних журналістів.
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The article deals with the phenomenon of advocacy journalism, its thematic and genre 
definition on the examples of Ukrainian and foreign mass media. In particular, media activity, 
dedicated to human rights’ defence, is considered in the context of socially responsible 
journalism. Its representation on the Ukrainian television channels «Inter» and «STB» in 
2012-2014 is analyzed on the example of children’s issues, as well as in television programs 
of the BBC, documentary films and television projects of advocacy journalists U. R. Romano 
and S. Obeid-Chinoy. Ukrainian and foreign journalists, investigators and producers try to 
comprehend and reveal for mass audience the genesis of the problems of the poor, children and 
women, the spiritual health of humanity and outline ways out of crisis situations.

The examined cases of advocacy media texts of Ukrainian and foreign production of 
the beginning of the 21st century allow us to state that international human rights journalism 
is a multi-vector, rather broad in raised issues, multifunctional meta-genre. Nowadays due 
to the broad problem-thematic coverage, humanistic pathos, advocacy journalists not only 
state the facts and inform the national or global public about incurable social diseases, but 
comprehensively consider their etiology and the current state, stimulate legislative, institutional 
and community activities to regulate and overcome the urgent problems of mankind, mobilize 
the society in finding ways to solve them. 

As for children’s issues, the following scenarios of its coverage are represented in 
Ukrainian, American and English television media practice: entertainment, investigative-
analytical, documentary, and project-oriented. All of them are aimed not only on fixing the 
problem, but also on solving it. Undoubtedly, the media, advocative and social activities of the 
concidered and many other film-makers and journalists deserve further scholarly consideration 
and are highly valuable examples for development for collaborative journalism.

Key words: representation, human rights issues, social responsibility, genre, TV program, 
documentary film, journalistic investigation.
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У статті зроблено спробу оцінити внесок південноафриканського публіциста Стіва 
Біко у розвиток концепції гегемонії Антоніо Ґрамші. Режим апартеїду у ПАР, будучи при-
кладом політичного, економічного, а передусім – культурного панування колонізаторів над 
колонізованими, унаочнює, яким чином нечисленна меншість, утримуючи контроль над 
релігією, освітою, громадським життям, домінувала над величезною більшістю населення, 
яку складали корінні жителі країни. Екстраполяція концепції на сучасні реалії демонструє 
її актуальність у національному, міжнаціональному, глобальному вимірах. Серед числен-
них прикладів – російський інформаційний простір, у якому влада контролює мейнстрімові 
медіа та має достатньо важелів впливу на опозиційні.

Ключові слова: гегемонія, Стів Біко, пропаганда 2.0, медійний імперіалізм, ПАР, 
апартеїд.

Концепція гегемонії Антоніо Ґрамші
Італійський публіцист та філософ-комуніст Антоніо Ґрамші у 1930-ті роки 

вжив поняття «гегемонія» на позначення культурного домінування соціальної гру-
пи. Ґрамші наполягав, що керівна роль одного класу над іншим тримається не на 
насильстві, а на згоді, добровільному підпорядкуванні. Роман Тиса так розшифровує 
цю концепцію: «Геґемонія означає не тільки опанувати провідне місце в політико-
еко номічному житті суспільства, але також мати авторитет в народних мас, культур-
не та моральне лідерство («культурна геґемонія» або «ідеолоґічна геґемонія»). Без 
авторитету панування може означати лише диктатуру. Міць геґемонії знати зі згоди 
народних мас із політикою панівної кляси. У буржуазному суспільстві культурно-
ідео лоґічну геґемонію здійснюють інтелєктуали (або «працівники розумової праці») 
почерез інститути «громадянського суспільства» – у буржуазному суспільстві це 
школи, церкви, засоби масової інформації, об’єднання громадян тощо» [1].

Мета статті – оцінити внесок південноафриканського публіциста Стіва Біко у 
розвиток концепції гегемонії Антоніо Ґрамші.

В контексті вчення Ґрамші культурна гегемонія буржуазії у західних суспіль-
ствах, можливість нав’язувати пролетаріату свої норми, цінності, переконання, 
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видаючи їх за універсальні, була тим фактором, який завадив здійснити комуніс-
тичну революцію на Заході. (У Росії перемога комунізму була можлива з огляду 
на слабкість буржуазії та, відповідно, відсутність гегемонії буржуазії над народом 
колишньої Російської імперії). Розглядаючи можливості для нового суспільного 
консенсусу, у якому за пролетаріатом визнаватиметься його панівна роль, Ґрамші 
стверджує, що він можливий за умови культурного домінування пролетаріату, для 
якого необхідна тривала і клопітка підготовка у сфері культури, науки, освіти [див. 
детальніше: 2].

Як виявилося, концепція Антоніо Ґрамші не лише пережила комунізм як ідеоло-
гію разом з його архаїчним на сьогодні понятійним апаратом та зовсім закинутими 
планами про комуністичну революцію на Заході, але й виявилася значно актуаль-
нішою в інформаційну епоху порівняно з епохою, у яку Ґрамші її розробляв. Давно 
відомо, що культурна гегемонія може бути не лише марксистською, – до цієї ґрам-
шіанської концепції виявляв інтерес лідер французьких Нових Правих А. де Бенуа: 
«Щодо суто методологічних аспектів, то погляди Ґрамші виявилися пророчими. Не 
так уже й дивно, що вони змусили лівих та крайніх лівих переглянути їхню страте-
гію» [3]. Нові праві – не лише французькі – дотримуються ґрамшіанських методів по-
літичної боротьби і часто декларують прерогативу культурно-ідеологічного розвит-
ку (який дасться взнаки згодом) перед поточними політичними перемогами [див: 4].

Навіть це зауваження не розкриває всієї повноти значення концепції Ґрамші, 
масштаби її теоретичного осмислення та практичного застосування. Сальваторе 
Скінелло у книзі «Увесь наш інтелект. Концепт гегемонії у Ґрамші» справедливо 
виводить із ґрамшіанської гегемонії так звану soft power авторства Джозефа С. Ная 
молодшого, яка, прийшовши на зміну традиційній війні, стала ключовою стратегі-
єю утвердження лідерства США у світі (через поширення американського спосо-
бу життя, масової культури, кінематографу тощо) [5]. Інші гравці, які претендують 
на глобальне лідерство (Китай, Євросоюз, Росія) теж усе частіше покладаються на 
м’яку силу, застосовуючи війська дозовано і у випадку крайньої необхідності, – піс-
ля 1945 р. традиційна, фронтальна війна перестала бути оптимальним способом до-
сягнення своїх інтересів.

Логічним наслідком цих процесів (та водночас фактором який їх суттєво під-
силює) є ріст значення медіа та медіатизація усіх суспільних процесів і явищ. Отже, 
не буде перебільшенням сказати, що домінування в інформаційній сфері стало запо-
рукою культурної гегемонії у грамшіанському сенсі слова. Звідси – поява медійної 
гегемонії у науковому дискурсі (див. роботи Девіда Алтайда [6], Шона Джонсона 
Ендрюса [7]).

Таким чином, концепція Ґрамші є, по-перше, ідеологічно нейтральною (нідер-
ландський учений Р. ван Краненбурґ так і не зміг навести жодного переконливого 
аргументу на користь того, що описану у працях Ґрамші тактику можуть застосо-
вувати винятково ліві [див: 8]), а по-друге – все більше пов’язаною з інформаційною 
сферою, медійним домінуванням.

Розглянута під цим кутом зору «гегемонія» має багато спільного з «медійним 
імперіалізмом», як його розуміють вчені на зразок Олівера Бойд-Барретта. Цей автор 
бачить медійний імперіалізм у трьох формах відносин: «По-перше, з допомогою чи 
за посередництвом медіа прийнято в різних сенсах здійснювати, просувати, тран-
сформувати чи ослаблювати процеси імперіалізму, а також протидіяти їм. По-друге, 
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з допомогою і через поточні процеси побудови і підтримки імперії прийнято моде-
лювати самі медіа, значення, які вони виробляють і поширюють, і політико-еконо-
мічні процеси, які їх підтримують. Також медіа зберігають у собі залишки імперій, 
які колись існували. По-третє, існує медіа-поведінка, яка сама по собі і безвідносно 
до більш широких чи більш змістовних структур, можна вважати імперіалістич-
ним». Під імперіалістичною медійною поведінкою Олівер Бойд-Барретт має на увазі 
«нерівний новинний обмін», який західні міжнародні новинні агентства нав’язують 
національним агентствам та аналогічні явища у національному масштабі [9, С. 11].

Ще одним спорідненим із гегемонією явищем є т. зв. «пропаганда 2.0», яку в 
Україні досліджує та описує Георгій Почепцов: «Пропаганда 2.0 є пропагандою, за-
хованою всередині літератури і мистецтва, кіно і телесеріалів. Сьогодні місцем її но-
вого проживання стали також новини, які несуть у маси свою власну пропагандист-
ську надбудову» [10]; «Пропаганда 2.0 – це пропаганда професіоналів. У цій системі 
з’являється важлива естетична складова. Це голос Левітана в одній ситуації, який 
призвів до того, що він став особистим ворогом Гітлера, але це й чарівність усмішки 
Тетяни Самойлової чи Одрі Гепберн в іншій. Це телесеріали, де «свої» завжди пере-
магають «чужих», що, звісно, більш приємно, ніж якби все було навпаки» [11, С. 6].

Поряд із медійним імперіалізмом, пропагандою 2.0, тісно пов’язаними з медій-
ною гегемонією є такі медійні закономірності, як теорія «agenda-setting» Бернарда 
Коена (за якою медіа сортують інформацію на «важливу» та «неважливу», форму-
ючи порядок денний) та спіраль мовчання, яку описала Елізабет Ноель-Нойманн (за 
якою провідні медіа виступають від імені громадської думки, у такий спосіб фор-
муючи її). Усе це – атрибути, ознаки медійної гегемонії, або ж супутні феномени, 
механізм роботи яких спрямований на формування оцінок, думок, трендів, норм, 
стандартів, а в кінцевому підсумку – на максимальний контроль над громадською 
думкою.

Апартеїд у публіцистиці Стіва Біко
Стів Біко (1946–1977) – відомий південноафриканський суспільний діяч часів 

апартеїду, борець за права корінної пригнобленої більшості проти білих колоніза-
торів. У своїх публіцистичних текстах Стів Біко намагався пробудити поневолені 
народи ПАР, звільнити їх від почуття расової меншовартості, визволити їх переду-
сім психологічно, а вже потім – фізично. Наскільки нам відомо, Стів Біко не вживав 
поняття «гегемонія» у ґрамшіанському сенсі слова, однак його оцінка ситуації із 
пануванням європейців у ПАР додає багато суттєвого для розкриття природи ана-
лізованого явища.

Стіва Біко непокоїло, що серед борців проти режиму апартеїду провідну роль 
відіграють білі ліберали (тобто представники привілейованої меншості), а не упо-
сліджені, дискриміновані чорні. Свою найважливішу на цю тему статтю «Чорні 
душі у білій шкірі?», опубліковану 1970 р. у місячнику SASO Newsletter, Стів Біко 
розпочинає з твердження: «В основному, південноафриканська біла громада є одно-
рідною. Це спільнота людей, які користуються привілейованим становищем, якого 
вони не заслуговують…». Цією тезою він одразу ж заперечує існування принципової 
відмінності між білими націоналістами, які відкрито дискримінують корінне чорне 
населення, та білими лібералами, які захищають чорних та не хочуть миритися із ра-
систськими порядками: «Це люди, які стверджують, що вони відчувають гноблення 
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так само гостро, як чорні, і тому повинні бути залучені у боротьбу чорної людини за 
місце під сонцем» [12, P. 20].

Інтеграція між білими лібералами та чорними не принесе, на думку Стіва Біко, 
нічого доброго останнім, адже люди, яких зібралися інтегрувати, походять із різних, 
сегрегованих одне від одного суспільств, із добре засвоєними комплексами вищості 
в одних та неповноцінності в інших, які продовжують проявляти себе навіть у безра-
совому об’єднанні. «Результатом досягнутої в такий спосіб інтеграції є односторонні 
взаємини, в рамках яких білі відповідальні за говоріння, а чорні – за слухання». Стів 
Біко помічає за білими друзями упосліджених чорних те саме бажання домінувати 
над тими, кого вони захищають: «Дуже мало чорних організацій не були під білим 
керівництвом. Вірні своєму образу, білі ліберали завжди знали, що добре для чорно-
шкірих, і казали їм це»; «…Чорні відстоюють себе у суспільстві, у якому їх розгляда-
ють як постійних шістнадцятирічних»; «Ніде зарозумілість ліберальної ідеології не 
продемонстрована настільки добре, як у їхньому наполяганні, що проблеми країни 
можуть бути вирішені тільки через двосторонній підхід, який включає як чорних, 
так і білих» [12, P. 20–21].

Як ідеалістична теорія інтеграція на рівних умовах не викликає заперечень у 
Стіва Біко, проте автор не бачить для неї алгоритму, адже рівні умови залишати-
муться ілюзією, поки чорні страждають на комплекс неповноцінності, а біла людина 
матиме свої привілеї. Натомість Стів Біко різко відкидає перспективу входу чорних 
у біле суспільство, асиміляцію чорних у вже встановлений набір норм та кодекс по-
ведінки, який створили та підтримують білі: «Я проти стратифікації «вищий-ниж-
чий», «білий-чорний», що робить білого вічним учителем, а чорного – вічним учнем 
(і бідним при цьому). Я проти інтелектуальної зарозумілості білих людей, яка схи-
ляє їх до думки, що біле лідерство є sine qua non у цій країні і що білі – це призначені 
небесами провідники до прогресу. Я проти того, що меншина поселенців повинна 
нав’язувати цілу систему цінностей корінному народу» [12, P. 23–24].

Біко повертається до цієї теми у доповіді під назвою «Повнота влади білих у 
Південній Африці», яку він виголосив на студентській конференції у Кейптауні у 
січні 1971 р. Тут публіцист знову заявляє, що «найбільшою помилкою для чорного 
світу було припустити, що усі, хто протистоїть апартеїду, є союзниками». Передусім 
він має на увазі лібералів, які беруться визначати для чорних людей, за що остан-
ні повинні боротися [13, P. 63]. Заключний пасаж доповіді проілюстрував взаємини 
чорних та прихильно до них налаштованих білих лібералів у такий спосіб: «Білі не 
лише були винні в агресії, але й завдяки деяким умілим маніпуляціям зуміли взяти 
під контроль реакцію чорних на цю провокацію. Вони не лише били чорного, але й 
казали йому, як реагувати на удар. Довго і терпляче чорний слухав поради про те, як 
найкраще відповісти на удар. Із болючою повільністю він тепер починає показувати 
ознаки того, що це його право і обов’язок відповідати на удар так, як він вважає за 
потрібне» [13, P. 66].

На противагу цінностям, які білі європейці привезли з собою в Африку, Стів 
Біко у статті «Ми чорні» закликає повертатися до африканської культури, дискреди-
тованої та несправедливо названої «варварською». Але зробити це буде неможливо, 
доки африканська дитина «вчиться ненавидіти свій спадок у сучасній школі», доки 
африканці святкують свята білих на зразок дня Поля Крюґера (бурський державний 
діяч), дня героїв, дня республіки, забуваючи свої свята та своїх героїв, та доки білі 
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стандарти є «критерієм, за яким навіть чорні судять один одного». За зауваженням 
Біко, «народ без позитивної історії – це автомобіль без двигуна» [14, P. 29–30].

Важливим чинником психологічної зверхності білих колонізаторів над корін-
ними жителями Південної Африки Стів Біко вважає християнство, «релігію білої 
людини». Християнські місіонери збили з пантелику африканців із їхньою новою 
релігією, – «за якоюсь дивною логікою вони стверджували, що їхня релігія – науко-
ва, а наша – простий забобон» [15, P. 45]. У церкві європейського походження «людей 
постійно заохочують шукати провину в собі і таким чином відволікають їх від суті 
боротьби, яку вони ведуть. Позбавлені духовного змісту, чорні читають Біблію із до-
вірливістю, яка шокує. Поки вони хором співають «mea culpa», до них приєднуються 
групи білих, які співають іншу версію – «tua culpa»» [14, P. 31]. Контролюючи церкви 
[16, P. 57], білі заохочують покірність та почуття вини серед чорних, вчать їх мовчки 
терпіти і страждати, в той час як релігія мала б бути ключовим мотором боротьби 
за свободу. «Жодна нація не може виграти битву без віри, – підкреслює Стів Біко, – і 
якщо наша віра в нашого Бога зіпсована тим, що ми повинні бачити Його очима того 
самого народу, проти якого ми воюємо, то, очевидно, щось не так у цих взаєминах» 
[16, P. 60]; «Завжди існує взаємозалежність між історією народу, тобто минулим, ві-
рою в себе і надіями на майбутнє. Ми потерпаємо від страшної ролі нашої освіти і 
релігії у творенні серед нас хибного розуміння себе» [17, P. 52].

На початок 1970-х років Стів Біко був змушений визнавати, що в результаті 
політичного, економічного, культурного домінування європейців на глобальному 
рівні, «білі системи породили по всьому світу чимало людей, які не усвідомлюють, 
що вони теж люди» [17, P. 51]. Усе це – наслідки блискуче проаналізованої у текстах 
Стіва Біко гегемонії колонізаторів, вправного контролю над свідомістю колонізова-
них через релігію, освіту, медіа тощо, контроль меж дискусії за рахунок контролю як 
домінантного наративу (ідеологія режиму апартеїду), так і контрнаративу (ідеологія 
ліберальної, лівої опозиції).

Простір для сучасних інтерпретацій
Можливостей для більш чи менш близьких аналогій із південноафриканським 

досвідом гегемонії можна ідентифікувати доволі багато. Це і гегемонія 4–5 олігархів 
над інформаційним простором України (національний масштаб), і гегемонія сильно-
го медійного ринку над слабким, наприклад, британського над ірландським [див.: 9, 
С. 213–215] (міжнаціональний масштаб), і гегемонія соціальних мереж над глобаль-
ним інформаційним полем, яка з часом лише зростатиме (глобальний масштаб).

Показовим прикладом гегемонії є російська медіасфера. Авторитетний жур-
наліст Владімір Познер зауважує, що якщо держава захоче закрити незалежні медіа, 
воно їх закриє [18] та що Эхо Москвы та деякі інші опозиційні медіа можуть робити 
те, чого не можна іншим, оскільки їм це «дозволено» з огляду на малу аудиторію 
[19]. Таким чином, офіційний Кремль транслює себе через мейнстрімові медіа, вод-
ночас контролюючи опозиційні за рахунок можливості будь-якої миті припинити 
їхнє існування. Однак не перекриває їм дихання, оскільки опозиційні медіа викону-
ють низку корисних функцій. Обмежимося чотирма ключовими:

1) Створюють видимість свободи слова та плюралізму думок у країні;
2) З профілактичною метою дають можливість незадоволеним громадянам ви-

пускати пару;
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3) Маркують опозиційний актив, який, не маючи свого майданчику, залишався 
б у підпіллі, мімікрував, проникав у провладні медіа тощо.

4) Дискредитують опозицію як «ворогів народу», схильних транслювати анти-
державні меседжі.

Висновки. Концепція гегемонії авторства Антоніо Ґрамші набула особливої 
актуальності у XXI ст., коли насильницькі методи досягнення мети остаточно по-
ступилися місцем м’якій силі, а контроль над думками, інтерпретаціями, смаками, 
пріоритетами людей став найважливішим ресурсом. Гегемонія як медійний феномен 
тісно пов’язана з медійним імперіалізмом, пропагандою 2.0, теорією «agenda setting», 
спіраллю мовчання, які проявляють себе як її інструментарій.

Стів Біко не користувався ґрамшіанським поняттям «гегемонія», однак у своїй 
публіцистиці доволі точно проаналізував та описав це явище на прикладі режиму 
апартеїду у ПАР, для якого було характерне політичне, економічне, а передусім – 
культурне панування колонізаторів над корінними жителями країни. Приклад апар-
теїду у ПАР унаочнює, яким чином нечисленна меншість, утримуючи контроль над 
релігією, освітою, громадським життям, домінує над величезною більшістю насе-
лення, яку складали корінні жителі країни. Стів Біко показав, що для забезпечення 
гегемонії важливо контролювати як панівний наратив, так і контрнаратив, визнача-
ючи таким чином межі дискусії, зберігаючи «владу» і значною мірою впливаючи на 
«опозицію».

На сучасному етапі поняття «медійна гегемонія» доречне для характеристики 
інформаційного простору на національному, міжнаціональному та глобальному рів-
нях. Одним із численних прикладів може бути контроль Кремля над усією палітрою 
російських медіа – від провладних до відверто опозиційних.
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The article attempts to assess the contribution of South African author Steve Biko to the 
development of Antonio Gramsci’s concept of hegemony. This concept became particularly 
relevant in the 21st century, when violent methods of goal achieving once and for all gave way 
to soft power, and control over thoughts, interpretations, tastes, and priorities of people became 
the most important resource. Hegemony as a media phenomenon is closely linked to media 
imperialism, propaganda 2.0, the theory of «agenda setting», the spiral of silence that manifest 
themselves as hegemony’s toolkit.

Steve Biko did not use the Gramscian concept of hegemony, but in his journalism he 
analyzed and described this phenomenon quite accurately on the example of the apartheid 
regime in South Africa, which was characterized by political, economic, and first of all by 
cultural domination of the colonialists over the South African people. The example of apartheid 
in South Africa illustrates how a small minority, holding control over religion, education, and 
social life, dominated the vast majority of the population, which were the indigenous inhabitants 
of the country. Steve Biko has shown that it is important to control both the ruling narrative and 
the counter-narrative in order to ensure hegemony, thus defining the limits of the discussion, 
preserving «power» and, to a large extent, influencing the «opposition».

At the present stage, the concept of «media hegemony» is appropriate for the 
characterization of the information space at the national, international and global levels. One of 
the many examples is the control of the Kremlin over the entire range of Russian media, from 
pro-government to outright oppositional ones.

Key words: hegemony, Steve Biko, media imperialism, propaganda 2.0, South Africa, 
apartheid.
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У статті встановлено роль медіа в польсько-українських відносинах у розумінні Бог-
дана Осадчука. Також розглянуто основні медійні проблеми висвітлення взаємин між дво-
ма країнами, акцентовані публіцистом, які можуть перешкоджати процесу співпраці чи 
уповільнювати його. Пропонуються способи подолання цих труднощів.

Ключові слова: медіа, публіцистика, польсько-українські відносини, Богдан Осад-
чук.

Погоджуючись із думкою таких польських інтелектуалів й українських сим-
патиків, як Іза Хруслінська, про те, що Україна не потребує адвоката (як часто на-
зивають Польщу, яка спорадично обстоює інтереси України на міжнародній арені – 
уточнення наше. – А.М.), адже сама є найкращим своїм захисником [1], визнаємо, що 
суверенітет обох країн залежить одна від одної. Символічно, що 24 серпня 2016 р., 
у день відзначення 25-ї річниці української незалежності, це задекларували й пре-
зиденти обох країн: «Підтверджуємо, що Україна визнає важливою роль і значення 
Польщі в пошуках стійкого рішення проблеми стабільності та миру в регіоні. Поль-
ська сторона вважає, що незалежність України має принципове значення для безпе-
ки і незалежності Польщі» [2]. 

Однак ще порівняно недавно Польща вперто ігнорувала українців й україн-
ський чинник. Так, наприклад, писав про «іншу Польщу», з якою, на думку історика, 
сьогодні знову маємо справу [3], Анджей Станіслав Ковальчик: «Більшість польської 
преси навмисно не вживала таких слів, як «українець» і «український», вважаючи їх 
антипольською провокацією», «Поруч із ворожістю йшли цілковите ігнорування та 
байдужість. Протягом ста років власної неволі поляки не змогли розгледіти спіль-
ності долі близької їм нації» [4: 21]. І хоч автору зазначених цитат йшлося насампе-
ред про Польщу міжвоєнного двадцятиліття, український науковець та публіцист 
Богдан Осадчук неодноразово у своїх статтях скрушно акцентував на тих самих ме-
дійних проблемах: байдужості та/або ворожості. Які, зі свого боку, програмували 
на таку ж реакцію всю спільноту. Не секрет, що рушієм змін на краще став поль-
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ський еміграційний часопис «Культура» Єжи Ґедройця. Завдяки редактору й колу 
авторів щомісячника вдалося кардинально змінити польську громадську думку: від 
індиферентності до розуміння та визнання взаємозалежності та взаємонеобхідності 
двох країн. Той факт, що Адам Міхник та Лех Валенса всю ніч не спали, аби доче-
катися результатів українського референдуму й випередити Канаду з привітаннями 
[5], свідчить про феномен «Культури» на ниві польсько-українського примирення. 
Такої думки придержувався й Чеслав Мілош, який акцентував передовсім на лепті 
Б. Осадчука та Є. Ґедройця [4: 9]. Відтак з огляду на новітні перипетії відносин між 
Польщею та Україною й ролі засобів інформації у погіршенні ситуації, досвід та 
міркування українського публіциста щодо значення медіа у стосунках країн-сусідів 
актуалізуються з новою силою.

Мета статті – дослідити, як Б. Осадчук трактував роль медіа в польсько-у-
країнських відносинах. Досягнення зазначеної мети передбачає виконання таких ос-
новних завдань: 1) окреслити медійні проблеми висвітлення польсько-українських 
стосунків, акцентовані Б. Осадчуком; 2) встановити способи подолання цих труд-
нощів; 3) з’ясувати, яку роль покладав публіцист на медіа; 4) оцінити актуальність 
поглядів Б. Осадчука.

Отже, уже на початку своєї співпраці з Є. Ґедройцем Б. Осадчук помітив одну із 
найбільших проблем як у медійній сфері, так і в царині польсько-українських відно-
син, чи радше їх відсутності, а саме: лакуну інтересу польської преси до української 
тематики. 

Незважаючи на те, що Александр Кваснєвський під час нагородження Б. Осад-
чука орденом Білого Орла, найвищою польською нагородою, наголосив на тому, що 
саме стараннями публіциста «починаючи з початку 50-х років, в українській пресі 
з’явилася величезна кількість публікацій, присвячених польській тематиці», а також 
на тому, що ця невтомна праця «вимагала подолання у його земляків багатьох бар’є-
рів» [4: 11], Б. Осадчук в одній із перших статей, опублікованих у журналі «Куль-
тура», у 1952 р., констатував: «Діапазон зацікавлень і ступінь поінформованості 
української публіцистики в сфері польських проблем і також польсько-українських 
відносин – безумовно, набагато ширші та глибші, ніж інтерес до української тема-
тики в польській пресі» [4: 29]. Ба більше, за оцінкою публіциста, польська громад-
ська думка, за незначними випадками, не була «занепокоєна тим, що нічого не знає 
про виступи преси та української публіцистики в справах, життєво важливих для 
обох народів». Розуміючи необхідність існування спільного «публіцистично-інфор-
маційного» поля, надважливого для побудови конструктивного діалогу, Б. Осадчук 
самотужки взявся знайомити польський загал із чільними ідеями, пропозиціями, до-
слідженнями та міркуваннями провідних українських науковців та публіцистів. Так 
з’явилася «Українська хроніка» на шпальтах «Культури», яка, безумовно, заслуговує 
на окрему розвідку.

Не змінилася ситуація і чверть віку по тому. У статті, присвяченій «Декларації 
в українській справі», Б. Осадчук, наголошуючи на піонерській ролі «Культури» у 
процесі з’яви самої травневої декларації, яка мала щонайменше важливий симво-
лічний характер, усе ще нарікав: «Про Україну в сусідніх країнах не знають нічого. 
Пересічний молодий поляк чи угорець знає, напевно, більше про Кубу чи Анголу, 
ніж про Україну» [4: 143]. На перший погляд видається, що публіцист навмисно гі-
перболізує, наводячи як приклад такі далекі країни, підкреслюючи у такий спосіб 
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цілковиту байдужість поляків й угорців до географічно ближчих українців. Однак, 
варто взяти до уваги і той факт, що за рік до статті Б. Осадчука, в 1976 р., з’явила-
ся друком книга відомого польського майстра репортажу Ришарда Капусцінського 
«Ще день життя» [6], присвячена боротьбі за незалежність, іноземній інтервенції, 
громадянській війні та політичним суперечкам в Анголі. У книзі часто згадують-
ся й кубинці: на с. 73 дізнаємося про кубинських інструкторів в Анголі; на с. 83 – 
про мільйонну кубинську армію, яка стояла поблизу кордону Південної Африки; на 
с. 88 – про кубинців, у яких «єдиний розпізнавальний знак – це зброя на плечі», на 
с. 89 – про «штаб кубинських радників» і т. ін. Зрештою репортажист зізнавався, що 
й сам одного разу побував на Кубі [6: 73]. Не беремося стверджувати, що Б. Осадчук 
натякав на цю книгу чи на інформаційні повідомлення, які Р. Капусцінський готу-
вав для польського державного інформаційного агентства (Polska Agencja Prasowa 
Spółka Akcyjna) перебуваючи в Анголі, і які передували книзі, але й відкинути цих 
фактів не можемо, бо вони найкраще унаочнюють ситуацію й не залишають жодних 
сумнівів у достовірності вихідної тези публіциста. 

До яких наслідків призводила інформаційна легковажність добре ілюструє ви-
падок, що стався з Б. Осадчуком у 1993 р.: «Чи має пан щеплення проти дифтери-
ту? – запитала мене по телефону секретарка в Бельведері. – На Україні – епідемія цієї 
хвороби. Без щеплення не можна їхати». Спробував пояснити, що це якісь плітки, що 
недавно там був, що про жодну епідемію дифтериту й мови немає. Марно» [4: 221]. 
Адже справа, на нашу думку, не в зайвій обережності, а в тому, як легко маніпулю-
вати, поширювати пропаганду й вести інформаційну війну за таких умов. Зрозуміло, 
що аби вирішити цю проблему слід налагодити систематичний обмін інформацією. 

Справедливо сказати, що Б. Осадчук звертав увагу й на білі плями української 
поінформованості. Так, наприклад, коментуючи неприємну ситуацію із таблицями 
на могилі Орлят у Львові, публіцист пояснював: «Чоловік, прізвище якого означає 
«кує біду», хоча з небажанням і зволіканням, виконав наказ президента, але чад від 
цієї чергової акції саботажу отруїв атмосферу зустрічі, переважно у Польщі, бо у 
Львові, а тим більше на схід від нього українці не дуже розуміли, про що йшлося 
(курсив наш – А. М.)» [4: 312]. 

Проте, на нашу думку, Б. Осадчук частіше й разючіше критикував польську 
сторону, адже розумів вплив історичних перепитій на долю українців. Тому, роз’яс-
нюючи причини «жахливих втрат серед своїх еліт» українцями до здобуття незалеж-
ності, стверджував: «Звідси порожнеча про минуле польсько-українських відносин в 
сфері суто інформаційно-ерудичній набагато більша, ніж у польському суспільстві», 
«І хоча немає сьогодні свідомих антипольських настроїв, але існує ніби стіна бай-
дужості» [4: 263]. Зазначмо й таке: ці слова були написані в 1994 р., тобто вони не 
дисонують із міркуваннями 1952 р. про те, що українська публіцистика цікавиться 
польськими проблемами більше, аніж польська – українськими, а стосуються ін-
шого часового проміжку. Періоду, коли інформаційна байдужість стала проблемою 
обопільною. 

Окрім того, потверджуючи, що деякі українські видання намагалися мати влас-
них кореспондентів у Польщі (наприклад, «Молода Галичина», «Голос України»), 
Б. Осадчук констатує, що такий «експеримент за браком коштів зазнав фіаско» [4: 265]. 

Не менш важливою медійною проблемою публіцист вважав хід стирання межі 
між двома площинами, у яких, на його думку, мали б вестися дискусії щодо спірних 
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проблем минулого, а саме: між середовищем компетентних істориків та між пло-
щиною популяризаторською. Відтак публіцист резюмує: «…замість фахівців почи-
нає діяти плеяда аматорів, які керуються амбіціями або уявними прерогативами» 
[4: 259]. 

У цьому контексті є сенс розглянути фрагмент із статті Б. Осадчука «Що далі, 
панове поляки?», написаній 1990 р., у якій автор окремо приділив увагу повтору, 
відомому «із минулих періодів, про вигадану участь українців у придушенні Вар-
шавського повстання» [4: 185]. Отже, публіцист акцентує на тому, що ані пояснення 
історика Зигмунта Войцеховського у «Dziejach Najnowszych», ані роз’яснення Бори-
са Левицького в «Культурі» у 60-х роках не подіяли, рецидив «націоналістичних 
перекручень» таки відбувся. А окрім того, на додаток, як саркастично висловився 
Б. Осадчук, «став виступ газети «Gazetа Wyborcza», яка надала голос новому генію 
польської історіографії якомусь Мацею Кледзіку». 

В інтернет-архіві «Газети Виборчої» за 1990 р. нам вдалося знайти три тексти 
цього автора, лише один з них стосується Варшавського повстання [7]. Що цікаво, 
деякі маргінальні польські ресурси досі покликаються на цю статтю, акцентуючи, 
що вона опублікована в українофільській газеті, мовляв, відбілювання українців від 
злочинів у Варшавському повстанні – це брехня, непідсильна навіть найбільшим 
прихильникам України. Отже, маємо приклад того, як важко поборювати стерео-
типну пропаганду, і якою стійкою вона є в часовій перспективі. 

Для того, аби пересвідчитися, що тенденція розмивання меж не просто зберег-
лася, але й розрослася до масштабів, загрозливих для польсько-українських стосун-
ків, пропонуємо зупинитися детальніше на одному з розділів книги українського 
історика Володимира В’ятровича, а саме: «Кампанія «Волинь – 43». Таблоїдизація 
теми» [8]. Адже більшість наведених автором спостережень та зауваг безпосередньо 
стосуються теми нашого дослідження. 

Отож, історик впевнений, що «надмірна увага ЗМІ значною мірою зашкодила 
розумінню теми» Волинської трагедії [8: 280]. Намагання журналістів висвітлювати 
питання «коротше і більш разюче» спричинилося до того, що «прості для сприй-
няття споживача медійні схеми швидко дістають перевагу у впливі на суспільство, 
порівняно із важкими і масштабними поясненнями істориків» [8: 281]. Оскільки, на 
думку історика, матеріали здебільшого вимагали сенсаційності та емоційності ви-
кладу, а тема залишалася маловідомою, і стосувалася страшних подій, то «початкове 
наголошення на тому, що серед інших під час конфлікту гинули жінки та діти, поча-
ло зводитися до подання жертв майже виключно як жінок і дітей» [8: 282]. Натомість 
інформацію про антиукраїнські акції польського підпілля оминали, адже це б підда-
ло «сумніву простий і однозначний образ поляків як постраждалих, образ, який мав 
попит у суспільстві». Нижче В. В’ятрович продовжує: «Для того щоби публікація 
була цілісною й авторський текст не контрастував із думкою професійного дослід-
ника, коментарі переважно брали в істориків, яким притаманні гострі, безапеляцій-
ні оцінки трагедії, тож вони з маргінальних почали перетворюватися на провідних 
фахівців. Так, інженер за освітою (курсив наш – А. М.) Ева Сємашко стала одним із 
головних коментаторів цієї історичної теми» [8: 283-284]. А бажання зробити тему 
актуальною, на думку історика, призвело до того, що коментарі почали брати у чин-
них політиків: «Саме їхні, часто далеко не фахові оцінки, заяви та судження (курсив 
наш – А. М.) були основним елементом дискурсу і значною мірою формували його» 
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[8: 285]. Інша посутня заувага автора стосується інтенції історика перебрати на 
себе роль публіциста: «У дискусіях про Волинь він (йдеться про професійного істо-
рика Ґжеґожа Мотику – А. М.) виступав у двох іпостасях – як академічний науковець 
і як публіцист. У другій із означених ролей він був значно вільнішим у своїх текстах; 
те, що в наукових публікаціях було подано як припущення, у газетних ставало фак-
том» [8: 286]. Відтак аматорське коло замикається. 

Про надання переваги емоційності та сенсаційності в журналістських матері-
алах говорив і Б. Осадчук: «Гірше, коли замість ґрунтовного аналізу гору беруть 
емоції» [4: 265]. Порівнюючи, як польські журналісти висвітлювали негативні по-
дії пов’язані з українцями («зчиняється великий галас») з німецько-чеським досві-
дом подання схожих ситуацій («мир і гасіння проблем»), журналіст переконує, що 
«йдеться про інше, а саме: як легко більшість польської преси узагальнює негативні 
явища, коли йдеться про Україну» [4: 265]. 

Далі виокремлюємо ще одну проблему, означену публіцистом. Мовиться про 
освіту: «Більшість журналістів погано знає історію наших країн. Не знають мов і 
розмовляють, як правило, дивною мішаниною, так званим «суржиком», не можуть 
систематично читати видань сусідньої країни», – стверджує Б. Осадчук [4: 264]. Від-
так зрозумілими стають корені проблеми відсутності систематичного інформуван-
ня, про яку йшлося раніше. У результаті «ситуація в пресі, за незначним винятком, 
прогресуюче погіршується як у поданні фактів, так і висвітленні ґенези та закулісся 
подій» [4: 264-265]. 

Ще одну відповідь на запитання, чому так відбувається, знаходимо у статті 
«Український травень у закордонній політиці». Тут публіцист згадує спільну заяву 
польського та українського президентів про «порозуміння та примирення», й даючи 
коротку характеристику того, як висвітлювали цю подію медіа: «Відлуння в київ-
ській, львівській та харківській пресі – за винятком комуністичної, соціалістичної та 
націоналістичної, які цей документ просто замовчали, було прихильним…», прихо-
дить до висновку, що все ж таки «більшість журналістів просто не розуміє історич-
них вимірів цієї заяви» [4: 290]. 

Схоже, що це знову повертає нас до питання освіти. Адже освіта, на нашу дум-
ку, – це не лише оволодіння ремеслом, але й пізнання та опанування навиків логіч-
ного мислення у широких контекстах. Зрештою сам Б. Осадчук, розмовляючи з київ-
ськими студентами, в 1997 р., «зрозумів, яка ще цілина на ниві польсько-українських 
відносин і скільки ще потрібно зробити, щоб якось зарадити цьому» [4: 292]. Отож, 
слід покращувати якість освіти, в тому числі й журналістської.

Нарешті, переходячи до питання трактування Б. Осадчуком ролі медіа у поль-
сько-українських стосунках, передусім варто сказати, що систематична й неперерв-
на (чи не в кожній статті, яка торкалася відносин між двома країнами) критика пу-
бліцистом медіа, не була критикою задля критики. З її допомогою, на нашу думку, 
журналіст намагався: а) звернути увагу на медійні проблеми, що мали стосунок до 
польсько-українського (не)порозуміння; б) показати слабкі сторони міждержавних 
взаємин; в) змобілізувати медійні середовища, інтелектуальні осередки на виправ-
лення ситуації. Адже знав, якою помічною й важливою може бути журналістська 
робота на цій ниві. Не просто пам’ятав про медійний прецедент «Культури», ідеї якої 
«стали програмою масового опозиційного руху «Солідарність», а після упадку ко-
мунізму змістом нової східної політики Варшави» [4: 5], але й був частиною коман-
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ди, яка брала участь у «переломленні ворожості та початку діалогу між Польщею та 
Україною» [4: 291]. «Без «Культури» – або без Єжи Гедройця – польсько-українське 
пограниччя могло б бути сьогодні польсько-українським Косовом взаємних мук», – 
стверджував публіцист [9].

Відтак, запитуючи, кого слід звинувачувати в тому, що польсько-українські від-
носини «десь на півдорозі загрузли у трясовині фраз і голослівних програм? Уряди, 
партії, діячів, пресу, радіо та телебачення, церкви, університети?» [4: 261], Б. Осад-
чук висновує, що звинувачення тут не допоможуть. І якщо «раніше запалювачами 
активності були дії письменників, поетів, науковців і політизованих дисидентів, а 
не професійних політиків» [4: 261-262], то зараз, у час, коли «немає людей не тільки 
такого масштабу, як Пілсудський чи Петлюра, або хоча б Ігнація Дашинського чи 
Василя Мудрого» [4: 262], у час, коли «церкви не можуть прийти на допомогу по-
літикам, як це було в певний період між Польщею та Німеччиною» [4: 264], словом, 
«якщо немає політиків, здатних виступити з плідною творчою ініціативою, якщо 
скінчилася епоха провідників поетів і письменників, а таки скінчилася, а існуючі 
товариства «дружби» не виявляють приголомшливої активності, то залишаються 
тільки преса та публіцистика (виділення наше. – А. М.)» [4: 264]. 

Також, розповідаючи про спільні з Є. Ґедройцем журналістські здобутки, 
Б. Осадчук, на нашу думку, частково деталізував кроки успішного виконання цієї 
місії публіцистикою, а в широкому контексті – мас-медіа: «Нашим першим завдан-
ням було розпочати діалог, подолати мур ворожості та недовіри, за допомогою пу-
бліцистики з’ясувати старі упередження та нові взаємні звинувачення, породжені 
воєнним конфліктом» [9]. Адже, якщо сякий-такий діалог уже розпочато, то воро-
жість і недовіру намагаються відсвіжити знову; питання старих упереджень, разом з 
новими звинуваченнями, теж вкотре штучно актуалізуються. Зрозуміло, що це пер-
шочергові проблеми, з якими журналістам слід працювати. 

Згадує Б. Осадчук і про такий метод, як анкетування: «Чув, що і «Tygodnik 
Powszechny», як і «Наше слово», готують на цю тему анкети, як це колись робили 
«Культура», а потім небіжчиця «Віднова» [4: 265], у контексті виходу з кризи. 

Прикладом такого опитування може служити й «Biuletyn Polsko-Ukraiński», ре-
дакція якого, у серпні 1937 р., резонно запитувала: «Куди прямуємо у польсько-укра-
їнських стосунках?» [10]. Цікаво, що відповів на це питання й сам редактор тижневи-
ка – Влодзімєж Бончковський: «Йдемо до нової хмельниччини» [11], і не помилився 
у своїй категоричності.

На перший погляд здається, що ідея з анкетуванням є завданням соціології, 
а не журналістики. А проте, чи не допомогли б такі опитування журналістам кра-
ще зрозуміти погляди, а також з’ясувати знання та переконання своєї аудиторії? Чи 
не оприявнили б проблематичні моменти, з якими слід працювати? Б. Осадчук ка-
зав: «Анкети – це ще не вихід, але, принаймні, спроби орієнтації в нових реаліях» 
[4: 265]. Тим паче, що нові медіа сьогодні, на нашу думку, сприяють журналістській 
комунікації з аудиторією більше, ніж будь-коли. 

Підсумовуючи, виокремлюємо такі головні проблеми висвітлення польсько-у-
країнських зв’язків, окреслені в публіцистиці Б. Осадчука: дефіцит поінформова-
ності; стирання меж між сферою компетентних істориків та популяризаторською 
площиною; емоційність та сенсаційність у підході до висвітлення міждержавних 
взаємин чи справ, важливих для обох країн; низький рівень освіченості журналістів, 
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брак ерудиції. Відповідь на питання, як подолати ці медійні ґанджі, на нашу думку, 
очевидна, і криється в самій постановці зазначених проблем.

Що стосується ролі медіа, то Б. Осадчук переконаний у тому, що преса та публі-
цистика, за умови, що журналісти розуміють історичні виміри продуктивних поль-
сько-українських взаємин, фактично можуть замінити функції державних органів, 
суспільних еліт і лідерів думок у справі популяризації міждержавного примирення, 
порозуміння та співпраці. 

Відтак, з огляду на новітні перипетії відносин між Польщею та Україною й ролі 
медіа у погіршенні ситуації, міркування Б. Осадчука більш ніж своєчасні. 
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The article provides assessment of the importance of media within the context of Polish-
Ukrainian relations as based on Bohdan Osadchuk’s opinion-based journalism legacy. In 
addition, it analyses key problems in media coverage of the relations between the two countries 
stressed upon by the opinion journalist, which may hinder cooperation or slow it down. Solutions 
to these challenges are also put forward. 

Since in the second half of the 20th century a number of authors from the Polish 
emigre periodical Kultura («Culture») managed to drastically change public perception of 
Ukrainians and Ukrainian issues in the Polish society – from indifference to understanding 
the interdependence between the fates of two peoples, the author suggests a closer look at the 
reflections of well-known Ukrainian scholar, opinion journalist and one of the key authors 
of Jerzy Giedroyc’s journal – Bohdan Osadchuk – regarding the role of media in inter-state 
reconciliation, understanding and cooperation. Examples are provided for detailed steps to 
successful performance of journalist duties in promotion of Polish-Ukrainian relations.

Key problems of Polish-Ukrainian relations media coverage, as highlighted by Bohdan 
Osadchuk, are considered mutually dependent factors. On the basis of problems outlined, an 
attempt has been made to draw parallels with the present. A hypothesis has been suggested as to 
why the opinion journalist criticized Polish media more often and more profoundly as compared 
to Ukrainian media. In view of recent developments in the relations between Poland and Ukraine 
and the role of media in deterioration of the situation, relevance of Bohdan Osadchuk’s views 
is emphasized.

The article also draws attention to the danger of having no systematic media updates on 
the events in the two countries both in Polish-Ukrainian relations and in Polish and Ukrainian 
domestic affairs in the context of propaganda dissemination and information wars.

Key words: media, opinion-based journalism, Polish-Ukrainian relations, Bohdan 
Osadchuk.
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Стаття присвячена дослідженню особливостей висвітлення культурної тематики в 
програмах телеканалу іномовлення Франції – France 24. Представлено структуру іномов-
лення Франції, проаналізовано програмне наповнення телеканалу та проведено моніторинг 
циклових телепрограм культурної тематики. У результаті дослідження з’ясовано, що струк-
тура та формати французьких передач відповідної тематики є різноманітними та насичени-
ми. Автори пропонують конкретні рекомендації щодо висвітлення культурної тематики в 
ефірі телеканалу іномовлення України UA|TV.

Ключові слова: іномовлення, культура, телебачення, Україна, Франція, France 24, 
UA|TV.

Постановка проблеми. Культура – інструмент, що іноді здатен вплинути на 
людей ефективніше за політичні гасла та пропаганду, тому іномовні канали інших 
країн світу, в т. ч. Франції, добре це розуміючи, звертають особливу увагу на переда-
чі культурної тематики у сітці свого мовлення. Необхідність цього дослідження по-
яснюється тим, що Україна в силу об’єктивних причин потребує підтримки світової 
спільноти. Іномовлення загалом та передачі культурної тематики зокрема можуть 
значно посилити позитивний образ нашої країни за кордоном, ознайомити з нашою 
культурою, традиціями, історією. 

Природа, історія та структурні особливості іномовлення були об’єктом дослі-
джень О. Мелещенка [1], М. Малого [2], О. Джолоса [3], В. Набруска [4], О. Гресько 
[5], В. Конах [6], А. Кострубіцької [7], А. Юричка [8], С. Даниленка [9]. Особливостям 
міжкультурного діалогу на основі контенту французького телебачення присвятила 
кандидатське дослідження С. Вернигора [10]. 

Мета дослідження. Визначення особливостей висвітлення культурної тема-
тики телеканалом іномовлення Франції France 24 шляхом компаративного аналізу 
програм відповідної тематики. Реалізація цієї мети передбачає розв’язання таких 
зав дань:
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• опис структури французького іномовлення;
• моніторинг програм культурної тематики на телеканалі France 24;
• виявлення і опис прийомів використання мультимедійного контенту на сайті та 

в програмах телеканалу France 24;
• створення рекомендацій щодо адаптування іноземного досвіду та використан-

ня його в продуктивній діяльності українського іномовлення.
Джерела дослідження. Передачі «La Paris des Arts», «À l’affiche!», «Vous etes 

ici», що виходять на французькому іномовному телеканалі France 24. 
Методологія дослідження. В ефірі телеканалу France 24 виходять 34 програ-

ми – саме така кількість міститься на сайті в підрозділі «програми». З-поміж них ми 
обрали такі, що, відповідно до їхнього змісту, можна вважати культурницькими, та 
такі, де культурна тематика висвітлюється лише в окремих випусках. 

Насамперед це телепрограми «À l’affiche!» (з франц. «На афіші») та «Le Paris 
des Arts» (з франц. «Париж мистецтв»). По-перше, назви цих передач безпосередньо 
вказують на те, що вони мають стосунок до культурної тематики. По-друге, з їхньо-
го короткого опису можна дізнатися, що вони висвітлюють теми культури. По-третє, 
проглянувши анонси до кожної конкретної передачі, ми дійшли висновку, що їхніми 
гостями чи героями, про діяльність і життя яких розповідається, є особистості, чиї 
професії, захоплення пов’язані з мистецтвом і культурою.

Серед передач каналу є ще одна, що лише опосередковано стосується предмету 
нашого дослідження. Тобто серед усіх її випусків лише деякі стосуються культурної 
тематики, відповідають окресленим вище критеріям. Це передача під назвою «Vous 
êtez ici» (з фран. – «Ви – тут»). 

Дослідження полягало в тому, щоб виявити типову структуру аналізованих 
передач; дізнатися, на які теми культурної тематики звертається найбільша увага; 
з’ясувати, яку функцію несуть передачі: освітню чи суто розважальну, які саме знан-
ня можуть отримати глядачі з цієї передачі; який образ країни за кордоном форму-
ють такі передачі тощо. 

З цією метою були обрані критерії, за допомогою яких був здійснений аналіз. 
Спільними для всіх передач були такі параметри:

• структура випуску;
• зміст випуску;
• учасники передачі;
• якій культурній темі (темам) присвячений випуск;
• наявність додаткових зображальних засобів у відеоряді (відеоепізодів, фото, зо-

бражень, музики тощо);
• хронометраж передачі. 

Обираючи, які саме випуски передач досліджувати та за який відтинок часу, ми 
послуговувалися таким принципом. У програмі «A l’Affiche!» - щоб було рівноцінно 
охоплено випуски за рік. У програмі «Le Paris des Arts» ми проаналізували випуски 
передач за три роки і відібрали їх таким чином, щоб вони охоплювали всі місяці 
року. З огляду на те, що випуски програми «Vous etes ici» присвячені дуже різним 
темам, ми обрали серед них лише ті, що присвячені культурній тематиці й були опу-
бліковані протягом листопада 2017-листопада 2018 року.

Результати дослідження. 1. Іномовлення Франції здійснюється медіа, які вхо-
дять до холдингової компанії France Médias Monde [11]: телеканалом France24, раді-
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останціями Radio France Internationale (RFI) і Monte Carlo Doualiya. Телеканал France 
24 здійснює мовлення чотирма мовами: французькою, англійською, іспанською та 
арабською. Найбільшою кількістю мов – п’ятнадцятьма – доступна радіостанція 
RFI. А радіо Monte Carlo Doualiya мовить лише арабською мовою і охоплює аудито-
рію країн Близького Сходу, Мавританії, Джибуті, Південного Судану. 

2. Програма «Le Paris des Arts» [12]. Ведуча – Валері Файоль. У архіві на сайті 
каналу перший випуск «Le Paris des Arts» датується 23 грудня 2013 року. Програма 
виходить в ефір по сьогодні. Регулярність – 1-2 передачі щомісяця. Хронометраж – 
приблизно 17 хвилин. За три роки (2016-2018) з 54 передач у вибірку дослідження 
потрапили 12.

Зі здійсненого дослідження можемо зробити висновок, що кожен випуск про-
грами «Le Paris des Arts» на телеканалі французького іномовлення France 24, не 
враховуючи рідкісних винятків, має типову структуру. Програма розпочинаєть-
ся з короткої розмови ведучої та запрошеного нею гостя щодо місця, в якому вони 
перебувають. При цьому спершу глядач не знає, хто саме є гостем передачі, адже, 
по-перше, зазвичай його/її обличчя не показують, а по-друге, на екрані немає титрів 
з іменем людини. Лише після бесіди протягом приблизно 2 хвилин ведуча Валері 
Файоль представляє співбесідника, його/її професію, посаду тощо та кількома сло-
вами анонсує, яких тем стосуватиметься інтерв’ю. Перший блок передачі – це візит 
Валері Файоль і героя передачі до котроїсь із культурних установ (музею, галереї, 
театру тощо). Другий блок – інтерв’ю з гостем випуску. Третій блок – герой передачі 
знайомить глядачів із ще однією людиною, чиє життя та професія пов’язані з культу-
рою, мистецтвом. У більшості випадків передачу завершує бліц-опитування. 

Було помічено, що структура випусків, які вийшли в ефір за останніх три роки, 
залишалася майже незмінною. Лише в останніх двох проаналізованих нами ви-
пусках був відсутній блок бліц-опитування, також його не було у випуску «Le Paris 
des Arts à Carcassone» у зв’язку з великою кількістю учасників. Крім того, у перших 
випусках передачі питання бліц-опитування були заздалегідь визначені творчою ко-
мандою передачі, в той час, як в останніх – їх обирали з числа тих, що ставили гля-
дачі за допомогою соцмережі Twitter. 

В проаналізованих нами випусках найчастіше обговорювалися теми театру 
(18% усіх тем), кінематографу (16%), музики (15%). Героями передач найчастіше ста-
вали особистості, пов’язані з музикою (36% запрошених), театром і кіно (28%), мис-
тецтвом танцю (15%).

Великою є кількість додаткових зображальних матеріалів у випуску: під час ін-
терв’ю на екрані демонструються відеоуривки з фільмів, театральних вистав, зобра-
ження кіно та театральних афіш, фото осіб, про яких іде мова. 

Було також встановлено, що більшість (64%) із досліджуваних нами передач 
були відзняті в Парижі, а решта 36% – в інших містах Франції та інших країн світу – 
Марселі, Гваделупі, Каркасоні, Марракеші (Марокко), Тель-Авіві (Ізраїль), Єревані 
(Вірменія). 

Програма культурної тематики «Le Paris des Arts» на французькому телеканалі 
іномовлення France 24 виконує не лише культурну, а й освітню функцію, адже знайо-
мить глядачів з усього світу з французькими культурними та освітніми установами, 
великою кількістю відомих і талановитих особистостей, життям і творчістю істо-
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ричних персонажів, стилями та напрямами мистецтва, відомими творами мистецтва 
тощо. 

3. Програма «A l’Affiche!» [13]. Троє постійних ведучих: Луїз Дюпон, Венсан Ру, 
Амобе Мевегуе та кілька змінних (Аксель Сімон, Соня Патрічеллі). Програма вихо-
дить з понеділка по п’ятницю. Хронометраж – приблизно 11 хв. 

Кожна передача «À l’affiche!» на телеканалі французького іномовлення France 
24 розпочинається з анонсу. Проте випуски відрізняються за форматами. Проаналі-
зувавши 12 передач (по одній передачі на місяць протягом останнього року (з листо-
пада 2017 по жовтень 2018 року), ми дійшли до висновку, що найбільш популярним 
форматом, за яким відбулися 42% випусків програми, є інтерв’ю у студії. Менш по-
пулярним є новинний формат, у якому поєднується робота ведучого в кадрі у студії 
та репортажі з місця подій чи сюжети. Така ж частка випусків (25%) відбулася у 
форматі позастудійного інтерв’ю. І лише один випуск відбувся в форматі інтерв’ю у 
студії в поєднанні з сюжетами на іншу тематику. 

За тематикою перші три позиції посіли кінематограф (35% усіх тем), музика 
(29%), театр (12%). Найчастіше в передачі брали участь люди, пов’язані з театром і 
кіно, музикою, літературою. 

Було помічено, що під час передачі глядачам демонструється велика кількість 
відеоматеріалів, фото та зображень, що спрощує сприйняття інформації. 

4. Програма «Vous etes ici» [14] – коротка подорож – знайомство з французькою 
спадщиною, наприклад, відомими містами, пам’ятками, ремеслами або майстрами 
своєї справи. Типовий випуск програми «Vous etes ici» - це короткий відеоматеріал 
без ведучого у кадрі. Періодичність – раз на тиждень. Хронометраж – 5–6 хвилин. 

У вибірку дослідження потрапили лише ті випуски, що стосувалися культур-
ної тематики, та з’явилися в архіві на сайті протягом 2017-2018 років. Таких передач 
виявилося 8. Всі вони присвячені унікальним культурним явищам, закладам чи по-
діям. Так було встановлено, що найбільша кількість передач (37%) була присвячена 
закладам культури: опері Гарньє в Парижі, кабаре Пале-Рояль і Мулен-Руж. Друге 
місце (по 25%) розділяють теми, присвячені культурно-освітнім закладам (музей 
Лувр, Національна бібліотека Франції) та випуски, присвячені музичному мисте-
цтву (співочій спадщині Країни Басків і дзвонарському мистецтву півночі Франції). 
Лише один випуск був присвячений огляду релігійного мистецтва Савойї (13% від 
загальної кількості тем). Було помічено, що у випусках є велика кількість коментарів 
експертів (67%), вражень пересічних людей (33%). Порівняно з передачами «Le Paris 
des Arts» і «À l’affiche!», у випусках передачі «Vous etes ici» демонструється менша 
кількість фрагментів відео, фото та інших зображень.

5. Французький телеканал іномовлення France 24 приділяє значну увагу засто-
суванню мультимедійних технологій, виділяючи для них окремі рубрики на сайті 
[15]. Крім того, дуже далекоглядною стратегією французького іномовлення вияви-
лося те, що воно звертається також до освітнього аспекту, пропагуючи таким чином 
вивчення французької мови в інших країнах світу, що означає підтримання її пози-
тивного іміджу за кордоном. Зокрема, популярними є такі типи подачі інформації з 
застосуванням інформаційних технологій: інфографіка, веб-документар, карти, хро-
нології, слайд-шоу і звукові слайд-шоу, інтерактивні репортажі. 

6. У ефірі українського телеканалу іномовлення UA|TV мають з’явитися нові 
телепрограми культурної тематики. Це пояснюється тим, що на сайті цього ЗМІ [16] 
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немає оновлення від 2017 року ні програми «Ніч у музеї», ні нових випусків програ-
ми «Про ART». Крім того, незначною є кількість переглядів цих програм на відео 
порталі You Tube. Ще одна причина полягає в тому, що програми «Ніч у музеї» та 
«Про ART» не висвітлюють велику кількість культурних тем і новин, натомість зо-
середжені на детальному огляді однієї події чи теми. 

Телеканалу українського іномовлення UA|TV також варто більшою мірою впро-
ваджувати мультимедійні технології у програмах ефіру та в окремих матеріалах на 
сайті. Досвід французького іномовлення засвідчив, що така практика – адекватна 
відповідь на віяння часу, яка, до того ж, дуже допомагає урізноманітнити, осучасни-
ти матеріали та полегшити їх сприйняття. 

Для адаптування іноземного досвіду та використання його в продуктивній ді-
яльності українського іномовлення, ми рекомендуємо: 

• розробити чітку структуру нової програми культурної тематики, яка склада-
лась би з певної кількості блоків;

• урізноманітнити передачі за допомогою висвітлення низки різних культурних 
тем, зробити їх більш динамічними;

• висвітлювати актуальні культурні та мистецькі події в Україні, але не обмежу-
ватися цим і фахово та цікаво розповідати про події світового масштабу;

• зробити передачі більш інтерактивними, долучати до їх створення глядачів 
(проводити опитування в соціальних мережах щодо питань для героя переда-
чі чи щодо того, кого вони хотіли б бачити в ефірі, про що хотіли б дізнатися 
тощо);

• передачі культурної тематики мають спонукати іноземців відвідувати Україну, 
ознайомлюватися з її культурою, мистецтвом, для чого треба зробити акцент 
на так званій «туристичній складовій», показувати культурну спадщину різних 
українських міст;

• розповідати в передачах про сучасних українських діячів мистецтва, культури, 
робити інтерв’ю з ними щодо їхніх творчих здобутків, прем’єр тощо;

• включити в передачі освітній компонент, що допомагав би іноземцям вивчати 
українську мову, наприклад демонструвати титри українською чи англійською 
мовою. 
Перспективи подальших досліджень. Очікується, що результати досліджен-

ня будуть використані для вдосконалення методів висвітлення культурної тематики 
в передачах телеканалу іномовлення України UA|TV. Подібні дослідження на мате-
ріалі програмного наповнення каналів іномовлення інших країн будуть корисними 
для оновлення контенту всієї системи іномовлення України. 
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The purpose of this article is to define what are the particular features of cultural themes 
coverage in programs of French international broadcaster France 24. In particular, to find out 
what is the structure of French broadcasting for abroad, to monitor cultural programs, to describe 
how multimedia content is used at the web site of France 24 and to make recommendations about 
coverage of cultural topics at Ukrainian foreign broadcaster UA|TV. It is stated that French 
broadcasting for abroad is represented by France Médias Monde holding company that consists 
of TV channel France 24, radio broadcasters RFI and Monte Carlo Doualiya. Monitoring of 
cultural programs demonstrated that they are very diverse, cover a lot of different topics. 

There are 34 programs on the air of France 24 TV channel. We chose among them 
programs which can be considered as cultural according to their content. Also we analyzed 
programs in which cultural topics are covered only at particular broadcasts. 

We analyzed such programs as «Le Paris des Arts», «Á l’Affiche», «Vous etes ici». 
These were criteria for analyzing: structure of the broadcast, its content; participants of 

the broadcast; to what cultural topic (topics) is the broadcast devoted; presence of additional 
pictorials (video sketches, photos, pictures, music etc.), timing of the broadcast. 

Each of three programs has its own typical structure and style of broadcasting. The most 
popular topics were theatre, cinema and music. The most common genre was interview. 

Besides it we found that France 24 channel pay a lot of attention to use of multimedia 
technologies and to learning of French. These methods of information presentation are popular: 
infographics, web-documentary, maps, chronologies, slide-show and sound slide-show, 
interactive reports. Taking into account French experience we recommended Ukrainian foreign 
broadcasting channel UA|TV to diversify its cultural programs, cover events that happen in 
Ukraine nowadays and matters of global importance, create new programs, use multimedia 
technologies at TV-spots and particular materials on web site. This will be adequate reaction 
to impulses of time. All the more it will help to diversify, modernize materials and facilitate 
their perception. Results of this research may be used to improve methods of cultural themes 
coverage at Ukrainian foreign broadcasting channel UA|

TV and to update content of all system of Ukrainian broadcasting for abroad.
Key words: international broadcasting, culture, TV, Ukraine, France, France 24, UA|TV.
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On this article we just start to describe the main aspects of psychological creativity and 
produce the basic concepts of the new trend – Socionics as a science and practical workshops – 
through the project material Medialab Ternopil PL-BY-UA. The main goal of this publication 
is just to show the most catchy aspects of multidisciplinary, multicultural moments of creative 
writing, performances ect. We would like just try to help our respondents understand new 
methodic of the socionical concept and interpret them by the most showable examples.

Ключові слова: psychology, creativity, Socionics, Medialab Ternopil, media-text, new 
trend, concept.

Psychology of creativity – just relatively independent branch of the sciences, the main 
subject of which is the process of the emergence (creativity) artistic values and their aesthetic 
perception. This multidisciplinary science just formed on the verge ХIX–XX century on 
the brink of such sciences as psychology, sociology and art studies. Also very important 
for this creation is General Psychology, Experimental Psychology, psychoanalysis and the 
psychological school in the literary criticism. 

The most marketable methods of the creativity are: self-observation (introspection), 
notebooks analysis, manuscripts, observing the processes of creativity and perception, 
questionnaire, experiments with the use of special devices, expert assessments.

If we just show the canvas of the most leading scientists in this scientific branch – 
psychology of creativity we should mentioned such as O. Potebnia, I. Franko, M. Rubakin, 
I. Vygotsky, M. Arnaudow, O. Cejtlin, P. Jakobson, O. Kowalow, M. Teplow, O. Kostiuk, 
H. Wjazowskyi, M. Hodyna, R. Pichmanets.

In the psychology of creativity we distinguish the following stages of the creative 
process: the emergence of a creative plan, his providing, introducing the results just by 
showing the implementation way of the concept, data processing of all information, grinding 
the first version of the work, acceptance by recipients of different types of completed work, 
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timely diagnosis of artistic talent, the role of intuition and imagination, the role of creative 
subconscious and conscious, maintaining long-creativity, signs of individual uniqueness of 
artistic works, actualization of creative cognition and understanding.

The most actual in this context is the Gilford’s model and Torrens theory of the 
«intellectual threshold», O. Matiushkina study of creative personality, V. Molakov factors 
of talent, H. Kostiuk promotion the creative person, A. Maslou the conception of the self-
actualization, B. Czyselin the mystic of the creativity, Eduard de Bono (1971) pragmatical 
(commercial) approach, Z. Freid (1908-1959) psychoanalitical approach (unconscious 
penetration into consciousness).

Interdisciplinary vision of creativity searched by: P. Lelgly, H. Gouch, M. Boden, 
H. Symon, H. Vredsho, D. Zitkov, T. Amabejl, F. Barron, H. Ajzek, D. Mack Kinnon, 
Ch. Verner, D. Madjari-Beck ect. Integrative approach to study the creativity, investment 
theory of creativity R. Sternberna & T. Lubarta – just based on how to buy idea for the 
minimum price and sell the most expensive. For the creativity we need six specific sources: 
intellectual abilities, knowledge, styles of thinking, personal characteristics, motivation and 
surroundings (H. Hardner, E. Hrygorenko, H. Gryber, T. Lubart, R. Sternberg, T. Tardyf).

When we talk about the methods of diagnostics and diagnostic testing types, V. Teplov 
just trying to create basic concepts of giftedness, the critical evaluation of foreign studies 
carried out, psychology of musical abilities. Existences of musical abilities create by 
Ukrainian psychologist such as – A. Kovalenko, O. Kulczytska, N. Lytvynowa, W. Molako, 
M. Holodna, B. Jurkewycz.

The problem of creativity we could see through the international scientific research 
provided by great researcher such as Dz. Gilford, E.P. Torrens, E. de Bono, H. Aizenk, 
S. Midnyk, K. Rodzers, R. Sternberg, M. Wollach, Z. Frejd, E. Fromm, N. Kochan, T. Ribo, 
K. Jung ect. 

The products of creativity we could characterized through such options – the subject 
of creativity, the product of creativity, conditions in which the creative process takes place. 
Also important was knowledge about the effect of hypnosis, extrasensory, parapsychology, 
telepathy, theology, abnormal psychology, psychotherapy.

The problem of creativity in the history of psychology: features of antique creativity, 
specific of creative Middle Ages, art in the Renaissance, study of creativity by different 
psychological currents, systematic approaches to the study of creativity. 

Dz. Viko shows us typical representative of the Renaissance epoch. Kant’s meaning about 
imagination describe F. Shelling, first of all in the culture end XIX–XX century creativity and 
was described just as antipode of mechanical-technical worksheets. Associative psychology 
describes like a process not only creative thought but also a process of conscious thought.

Intuition vs. association it’s the main knowledge’s which coming to us without 
awareness. Functional structure with some special functions. The main theories of creativity 
which just give us some influence for understanding – philosophical type (gnoseology & 
metaphysics), psychological (convergence with natural science), psychopathology (study of 
genius and insanity), intuitive with aesthetic, historical and literary varieties.

One of the most knowable conceptions of giftedness in the American and world 
psychology is Dz. Renzulli theory of three rings. The main types of creativity: scientific, 
technical and just creativity in the field of literary and art. Of course we should mention 
about logical operations of creativity and type of meaning & process of socialization and 
creativity like the way of transformation one energy to other. 
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We would like to show the psychological meaning of creative people just on the 
Socionics project material Medialab Ternopil PL-BY-UA through this criteria’s: creative 
people, creative abilities and their structure, creativity of the person and its characteristic. 
It’s look like trainings on the classes at home. Socionics as an instrument for describing 
individual-psychological features of concrete people & of course show the power of energy-
information exchange between people. 

Socionics as a science just started on the threshold of philosophy, psychology & 
sociology. The founder of this science was Swiss psychologist K.G. Jung (1875-1961). 
And of course create this science Lithuanian researcher Aushra Augustynawichute. First 
of all this science known as a theory of management, pedagogy, professional orientation, 
prevention family relationships, psychology of work, medicine, practice of diplomacy, 
politics, creativity.

On these workshops we just start to talk about determination of psychotype. For 
example Erik Bern & Dejl Karnegi classification of the types looking through the typology of 
K. G. Jung. For example extraversion/introversion as a dichotomies rationality/irrationality, 
ethics/intuition – it’s first of all creation the actualization of creative interaction and creating 
an intellectual process.

Socionics could be also as an instrument of the definition of professional orientation 
of the person (sociotype or type of information metabolism). K. Jung basic functions – 
technical and managerial, social and communicative, humanitarian and artistic, function 
of scientific research. Socionics just founded at the end of 70th XX century by Aushura 
Augustynawichute on the basis ideas K. Jung about psychological type & theory of 
Z. Frejd – the meaning of Ego, Superego, Id & A. Kempinski conception of metabolism 
(like exchange). It’s look like a system of signs and models. This direction just focused 
on combinatorial & dichotomy method which based on the energy-information relations 
between different types. Four main functions just give us the prospect of integrations by 
K. Jung – filing, thinking, intuition, emotion. 

American psychologist H. Trik in the work «The main directions of experimental study 
of creativity» give us four directions of studying creativity – product, process, capability 
and quality. In this concept we just would like to show you socio-psychological direction 
Socionics as a tool for creation new methodic of understanding individual-psychological 
human peculiarity.

One of the most showable aspects of our project Medialab Ternopil was music therapy 
as an element of art therapy it’s look like a positive psychology through the practical 
workshops such as crochet in a circle ect. This practice is more showable as a music 
philosophy and provide for us as influence on body & soul beauty. 

The most important methods in this practice are the content analysis as an expert-
diagnosis procedure of psychological research. In 20th century in sociology and psychology 
in addition to the intuitive qualitative approach in research the documents official and 
personal documents, letters, autobiography, diaries, photos, mass communication materials, 
literature & art. The theoretical passages of the content analysis D. Villi just propose to use 
classification of the newspapers materials with different features (categories). The criteria’s 
M. Villi, F. Lasvel provide the quantification – quantitative expression of qualitative 
characteristics. Content analysis – it’s just the process of identifying and studying the 
characteristics of information that contains texts and speeches. 



212
Починок Ю.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2019. Випуск 46

Within the project Medialab Ternopil we have very interesting socionic quests, in 
which we just started to practice ability to beautifully depict images, guessing famous 
musical hits, making puzzles, which will not be able to laugh at the longest time, the ability 
to portray and recognize emotions ect.

It’s very important to analyze our workshops through the fan-page of the project 
Medialab Ternopil PL-BY-UA: (https://www.facebook.com/groups/1582935468693166/). 
We have more than 1000 followers. Project starts working on 3 April 2016 and successfully 
operates till nowadays within the Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-
Ukraine 2014-2020 (https://www.pbu2020.eu/ua).

We give the information to our visitors such as practice in guessing celebrities 
sociotypes, how to recognize the representatives of these sociotypes & in which spheres 
to look for them. An also very important skill is – teamwork for example for definition of 
psychological types & psychological compatibility, actualization of the creative process. 
Workshops provided by Sergij Smolak. 

For example the purpose of the quadra meetings: peculiarities of the worldview and 
the social role of the quadra, familiarity with the quadra’s sociotypes, consideration of 
strength and weaknesses, the peculiarities of their model of psyche, quadra representatives 
among the celebrities & analysis of recipes for their success, parting psychological 
compatibility for two dual pair. Starting to provide how compatibility works at the level of 
models of the psyche. Also very important goal – the choice of the educational institution 
of the profession, recruitment according to abilities & formation of teams according to the 
parameters of optimal psychological interaction. And for this point the following methods 
are used: interview, collective discussion, a list of simple questions. It’s also important for 
the self-presentation.

On the workshops we also are talking about neurolinguistic programming, for 
example how to manage your imagination, mastering skills of typing the person. Very 
important on this context are neurosciences – the structure and work of the nervous system, 
brain processing of information. We just try to compare Socionics & Psychology on the 
way choosing the doctrine of the types of temperaments, the doctrine of reflex nature of 
the psyche, types of higher nervous activity, Sigmundt Freud’s doctrine of conscious and 
unconscious, the neurolinguistic programming doctrine, the leading channels of perceptions 
& of course typing over video feeds.

It could be very interesting to analyze these main questions through quadras & 
sociotype. For example, Alfa quadra with sociotype (Don Kichot, Duma, Hugo, Robespjer), 
Beta quadra (Hamlet, Gorkyj, Zukow, Jesenin), Gamma quadra (Napoleon, Balzak, Dzek 
London, Drajzer), Delta quadra (Shtirlic, Dostojevskyj, Heksli, Haben).

Very useful workshop in this context is typing – for example, Adviser (Heksli, 
intuitive and ethical extravert), Enterpreneur (Dzek London, logical-intuitive extravert), 
Humanist (Dostojevski, ethical and intuitive introvert), Analyst (Robespjer, logical-intuitive 
introvert), Critic (Balsak, intuitive logical introvert), Mediator (Duma, sensory and ethical 
introvert), Mentor (Hamlet, ethical and intuitive extravert), Master (Haben, sensory-logical 
introvert), Seeker (Don Kichot, intuitive-logical extravert), Marshal (Zukov, sensory-logical 
extravert), Enthusiast (Hugo, ethical-sensory extravert), Administrator (Shtirlic, logical-
sensory extravert), Politician (Napoleon, sensory and ethical extravert), Inspector (Horkyj, 
logic-sensory introvert), Custodian (Drajzer, ethical-sensory introvert), Lyric (Esenin, 
intuitive and ethical introvert).
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Also within this project Medialab Ternopil medialaboratory operates, storytelling is 
happening, programming starting, audio poetry, drawings, writing tales, works of different 
genres, chess, bands and songs, concerts, EnglishDramaClub, theatrical art, workshop with 
photos, creating electronic music, cinema like short eco films, creation audio presentation, 
own games, learning English, creation animation, practice workshop for leading radio and 
television within J-School. Also we have a club of happy parents’ & lectures on gifted 
children.

Just operating on this structure of the project we would like to show how special 
spaces could be very useful for creative people. And just start to be more interesting for the 
children, not only adults. All this opportunities, especially Socionics, other psychological 
aspects and neurosciences is very important also for students from medical University. 
They could just join us and have more information about their scientific interests. Also 
this material could be a good lecture addition to the University course «Fundamentals of 
Pedagogy and Psychology of Higher School» for international students ect.
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У цій статті ми намагаємося розкрити основний аспект психології творчості і про-
демонструвати основний концепт нового тренду – соціоніки як синтезу науки та прак-
тичних воркшопів – на матеріалі проекту Medialab Ternopil PL-BY-UA. Основна мета 
полягає не лише у розвитку таких важливих умінь респондентів як профорієнтаційні 
здібності, а також і особливості сумісності характерів для роботи і спілкування як у 
великих, так і у відносно малих групах.

Основна мета цієї публікації – показати найбільш яскравий аспект мультидисцип-
лінарності, міжкультурної взаємодії творчого письма, перформативності тощо. Оскільки 
надзвичайно важливо, щоб участь у проекті могли брати також студенти чи викладачі 
медичних університетів, з метою надати основні знання із нейронаук та психології.

Ми маємо на меті спробувати допомогти нашим відвідувачам зрозуміти нову ме-
тодику соціонічного концепту та представити його з допомогою найбільш характерних 
прикладів. Однією із таких можливостей є запитання-відповіді, дискусії між уже проти-
пованими соціотипами, а також сам процес типування, до якого задля цікавості проце-
дури залучаються також і новачки проекту.

Крім того, розглядаємо діяльність проекту в розрізі: від записів дитячих казок чи 
пісень до організації і проведення концертів у межах проекту, воркшопів із журналіс-
тики, програмування тощо. Відтак такі пазлики утворюють цілу глобальну концепцію 
діяльності проекту, яка трансформується на процес цифрування та можливість викладу 
у відповідних постах на фан-сторінці проекту в соціальній мережі Фейсбук.

Ключові слова: психологія, творчість, соціоніка, Medialab Ternopil, медіатекст, но-
вий тренд, концепт.
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Схарактеризовано передумови та етапи розвитку досліджень релігійних медій в Іта-
лії, Польщі та Україні. Визначено, що католицька медійна система України свідчить про на-
ближеність до медійних систем Ватикану, Польщі та Італії, особливо спільним контентом і 
тенденцією до конвергенції медій у значенні зближення і взаємовпливу. Узагальнено закор-
донний досвід та визначено головні напрямки наукових розвідок італійських і польських 
науковців та спільне і відмінне в українських дослідженнях релігійної комунікації. Запро-
поновано періодизацію українських досліджень. Визначено прогалини і можливі напрямки 
майбутніх досліджень.

Ключові слова: католицька медіасистема в Україні, засоби соціальної комунікації 
(ЗСК), католицькі медіа, католицьке телебачення, католицьке радіо, католицькі видав-
ництва, друковані видання, дослідження релігійної комунікації.

Українські дослідження католицького медіапростору тяжіють до наукових здо-
бутків Італії та Польщі. Ці географічно найближчі країни з найбільшою кількістю 
католиків (за різними підрахунками приблизно 95% і 97% відповідно) є найбільши-
ми осередками католицьких медій з найбільше розвинутими дослідженнями з цієї 
тематики. Католицькі засоби соціальної комунікації (далі – ЗСК) України дуже тіс-
но пов’язані з медіями цих країн: безпосередньо – як взірцями для наслідування, 
оперативними джерелами інформації, і опосередковано – через єдину доктрину Ка-
толицької Церкви для усіх обрядів, що й дає змогу постійно наповнювати контент 
українських медій щодо її вчення відповідними перекладами. 

Польські та італійські науковці спираються на документи Католицької Церкви 
щодо ЗСК, які можна вважати важливим складником медіадосліджень, оскільки 
вони, окрім доктринального, мають науково-прикладне значення для медій та їхніх 
творців. 

Практика вивчення ставлення Католицької Церкви до комунікації сягає по-
чатку минулого сторіччя, коли дослідження сучасних медій лише розвивалося. А 
з працями італійських дослідників А. Стефаніцці та Дж. Фосатті, датованими 1964 
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роком, починається етап післясоборових студій над вченням про соціальну комуні-
кацію. Зауважуємо синхронний характер досліджень в Італії та Польщі: і за темати-
кою, і за результатами.

Специфікою досліджень у цих країнах є те, що медіадослідженнями, як і тво-
ренням католицьких медій, займаються священики і миряни. Серед перших – голова 
Папської Ради соціальної комунікації Архиєпископ К. Челлі та один з її секретарів – 
монсеньйор П. Тайге. Ці та інші єрархи регулярно висловлюються щодо трансфор-
маційних процесів сучасної комунікації і самі активно комунікують через світські 
та католицькі медіа. Дослідження, які здійснили священики, також займають важ-
ливе місце у вивченні католицької комунікації як наукової дисципліни. В Італії од-
ним з них є о.-професор А. Спадаро, редактор видання чину єзуїтів «Civita сattolica» 
(Католицька цивілізація). Він досліджує вплив інтернету на духовність, називає таке 
поєднання кібертеологією і вивчає як феномени епохи технології Веб 2.0, зокрема, 
соціальні мережі та блоги. Поділяючи думку також інших дослідників, о. А. Спада-
ро твердить, що нові форми комунікації суттєво змінюють сучасну культуру, але не 
основи віри [1]. Колишній директор Телецентру Ватикану (CTV) о. Даріо Вігано від 
1994 р. досліджує здебільшого телебачення, форми маніпулятивної комунікації та 
координати прихильності Церкви до світу медій [2]. До команди науковців, які до-
сліджують критерії ефективності парафіяльного сайту, належить секретар Папської 
Ради соціальної комунікації о. Лусіо Руїс [3]. А координатор католицького інтер-
нет-проекту «Pope2You» о. Паоло Падріні досліджує корисні можливості інтернету і 
соціальних мереж для батьків та вчителів [4].

У Польщі засновник Інституту медіаосвіти Варшавського університету ім. кар-
динала С. Вишинського, о.-професор Антоні Лєвек, автор понад 300 наукових пу-
блікацій [5]. Професор Папського католицького університету імені Івана Павла ІІ у 
Кракові о. А. Зволінський охоплює своїми дослідженнями соціальне вчення Като-
лицької Церкви щодо медій, питання анонімності в цифровому світі, небезпек не-
рефлекторного перегляду телебачення, впливу інтернету на особу. Його трилогія, 
присвячена слову, зображенню та звукові, є засадничою літературою для вивчення 
медіасфери людини у навчальних планах польських факультетів журналістики [6]. 
Вичерпний каталог польської католицької преси посткомуністичного відродження 
створив лодзький єп.-доктор А. Лєпа, який також проаналізував вплив медій на осо-
бу, дослідив складові медіасфери, образ Католицької Церкви в медіях та спеціальне 
призначення католицьких медій [7]. Ґрунтовними доробками для вивчення медіако-
мункації на сучасному етапі розвитку інтернету є праці: о.-професора М. Дрожджа, 
який обґрунтовує закономірності явища медіатизації, ускладнення діалогу в медіях 
та можливі загрози приватності, які несе інтернет [8]; о.-доктора Й. Кльоха, який 
подає католицьку візію інтернету і досліджує застосування сучасних технологій в 
церковних інституціях [9]; о.-професора А. Адамського, дослідження якого охоплю-
ють вплив цифрового середовища на зміни в комунікації і особливості діяльності 
священика, яка в інтернеті стає ще більше схожою до роботи журналіста [10].

Узагальнюючи, можна згрупувати головні напрямки та результати досліджень. 
Місце Католицької Церкви у світі соціальної комунікації вбачають у творенні її за-
сад, вдосконаленні та актуалізації власне католицьких медій, ширенні її місії через 
медіа нових можливостей – Веб 2.0. Науковці з’ясовують ставлення світських ЗСК 
до релігійного життя та досліджують, який образ Католицької Церкви створюють 
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сучасні медіа, і доводять, що політика світського медіа щодо Католицької Церкви 
визначена зорієнтованістю на сенсацію та позицією власника. Тому часто переро-
стає в боротьбу з Церквою та нерозуміння її природи і місії. Самі ж вчені місію 
Католицької Церкви розуміють як євангелізаційну, називаючи її комунікацією віри, 
а соціальну комунікацію – як наслідування Божої комунікації, яка є поміж Святою 
Трійцею, виокремлюють як «теологію комунікації». Значна частина наукових праць 
присвячена історії стосунків Церкви і медій, хронології католицького друку, збе-
ріганню видавничих традицій та навіть розвитку вузькоспеціалізованої церковної 
літератури.

Сьогодні інтернетизацію комунікації розглядають в контексті вчення Като-
лицької Церкви та окремих Понтифіків, особливостей впливу на релігійне і бого-
посвячене життя, називаючи діяльність священиків «е-душп@стирством». Тех-
нологічні можливості інтернету вважають ще одним способом здійснювати місію 
Католицької Церкви, які хоч і змінюють конфігурацію комунікації та несуть загрози 
її автентичності, але все ж «не змінюють її сутності». Вчені оглядають католицькі 
інтернет-сервіси, каталогізують їх, дають поради католикам і священикам, як ко-
ристуватись ними. Про потребу підготовки релігійних журналістів, виховання від-
чуття відповідальності та культури найчастіше у своїх дослідженнях згадують самі 
релігійні журналісти. Підставами медіаосвіти вважають католицькі моральні засади 
і документи Католицької Церкви. 

В Україні понад сімдесят років у науковій сфері домінували атеїстичні підходи 
щодо оцінки та вивчення релігії і пов’язаних з нею питань. Найперше українську ре-
лігійну пресу від 1930-х рр. досліджували науковці діаспори та журналісти – А. Жи-
вотко, І. Кревецький, О. Мох, В. Ігнатієнко. Діаспорні видання – О. Фединський, 
В. Дорошенко, М. Вайда. Сучасну ж історіографію досліджень релігійної комуніка-
ції в Україні 1990–2016 рр. можемо умовно поділити на чотири періоди: 

1) 1990–1995 рр. – вивчення преси та видавничої діяльності релігійних органі-
зацій за перші роки незалежності України, виявлення значення діаспорних і довоєн-
них видань; 

2) 1996–2000 рр. – переважають дослідження релігійної журналістики як окре-
мої сфери діяльності; 

3) 2001–2007 рр. – фіксація активізації ролі інтернету для розвитку релігійної 
журналістики;

4) 2008-2016 рр. – дослідження окремих елементів релігійної інтернет-комуні-
кації. 

Сучасні українські дослідження цього сегменту журналістикознавства охо-
плюють широке коло тем: і довоєнні релігійні видання, і особливості нових релігій-
них ЗСК. Роль релігійних медій у процесах державотворення одним з перших у своїх 
дослідженнях розкриває І. Крупський. У контексті історії преси до теми релігійної 
періодики звертаються С. Кость та І. Павлюк. Описи релігійних видань подають 
В. Габор, І. Михайлин, М. Левчук. Релігійно-церковну періодику першої половини 
ХХ ст. досліджують О. Канчалаба та Ю. Нестеренко.

Етичні аспекти в сучасній церковній пресі досліджує О. Закревська, дослідниця 
Ю. Комінко розглядає висвітлення релігійно-церковного життя в Україні на сторін-
ках провідних загальнонаціональних видань України та образ Церкви, який творять 
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медіа. На конкретних прикладах доведено, що релігійна тематика мусить бути у сфе-
рі зацікавлення сучасних медій і мати фахове відображення.

Потребу «вивчення християнських основ журналістики як фундаментальної 
бази для формування «журналістської деонтології» виявляє П. Александров. Важ-
ливість християнської методології для сучасної журналістики вивчають Х. Давид-
чак, Й. Лось, які вважають її основоположною для публіцистики. Саме релігійну 
публіцистику вважає важливим сегментом сучасного комунікативного простору 
М. Бутиріна (М. Солдатенкова), а Є. Юнусова навіть ставить питання нероздільності 
релігійного дискурсу від існування європейської культури. 

Однак інтегральних досліджень релігійних медій в системі української журна-
лістики не так багато. Подібно до інших дослідників, вважаємо «найбільш раннім 
досвідом вивчення сучасної церковної періодики» [11, с. 333] працю А. Юраша (1996) 
[12], в якій автор аналізує конфесійні ЗСК та релігійну тематику в суспільно-по-
літичних медіях, проблеми церкви і релігії в Україні та світі. У дослідника також 
заходимо типологію друкованих релігійних видань і розрізнення понять «релігійна» 
та «конфесійна» (або церковна) журналістика, де під першою розуміється напрям 
журналістської творчості, в межах якої висвітлюється світоглядна позиція та діяль-
ність різних релігійних конфесій, а під другою – висвітлення богословського погля-
ду конкретної конфесії. У подальших дослідженнях вчений послідовно висвітлює 
використання переваг сучасних аудіовізуальних засобів у релігійній журналістиці 
та перехід релігійної комунікації у середовище інтернету.

Також типологію релігійної преси запропонував у дисертаційному дослідженні 
І. Скленар (2008) [13]. Професор А. Бойко структурувала тематику релігійної інфор-
мації в медіях, подала тлумачення понять «релігійна інформація», «релігійна кому-
нікація» (2009) [14]. Комунікацію усіх християнських конфесій України аналізує у 
посібнику «Релігія і Церква в ЗМІ» С. Филипчук. 

Виявом глобальних трансформацій християнства доби постмодерну є викори-
стання інтернету [15, с. 54], саме тому вивчення релігійної інформації найчастіше 
стосується присутності в цьому інформаційному середовищі. Перші розвідки Л. Фи-
липович (2001) [16] та А. Юраша (2003) [17], присвячені визначенню рівня зацікавле-
ності інтернетом релігійних громад та їхніх медій, засвідчують, що інтернет вони 
використовують спочатку для внутрішньоцерковної комунікації – документообігу, а 
згодом і зовнішньої – євангелізаційної.

Пізніше поява інтернет-ресурсів зумовлює й докладніші дослідження. За-
гальну характеристику сайтів християнських церков 2008 р. дає О. Тищук, кіль-
кість сайтів усіх християнських конфесій в мережі станом на 2011 р. порівнює 
М. Петрушкевич, а С. Козиряцька досліджує структурно-функціональні та ти-
пологічні особливості християнських мережевих видань 2013 р. Проблеми співіс-
нування релігії та віртуальної реальності аналізує О. Бегей, А. Смусь досліджує 
християнські телепрограми у світському та релігійному мовленні. Зростання ролі 
медій, перш за все інтернету, в роботі релігійних організацій України, фіксує  
М. Пальчинська і намагається сформулювати критерії оцінки релігійних медій.

Усі журналістикознавчі праці щодо релігійної комунікації можна ще додатко-
во систематизувати і залежно від типу досліджуваних медій (книга, преса, радіо, 
телебачення, інтернет), зосереджуючись на дослідженнях щодо релігійних ЗСК та 
релігійної інформації в суспільно-політичних медіях, і беручи до уваги проблема-
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тику. Однак найдоцільнішим вважаємо розглянути праці щодо релігійних медій за 
конфесійною ознакою. До того ж, детально проаналізувати стан досліджень укра-
їнських та закордонних вчених щодо католицьких ЗСК, що найбільше стосується 
нашого дослідження. 

За конфесійною ознакою в Україні домінує православ’я, що складає 51,1% від 
загальної кількості релігійних організацій, а серед релігійних періодичних видань 
найбільша частка (40,3%) належить православним виданням [18, с. 4–9]. Це кількісно 
відображено і в наукових дослідженнях, серед яких найбільша частина стосується 
історії та проблем православних медій. 

Релігійну пресу початкового етапу існування і сучасну православну пресу до-
сліджують А. Волобуєва, Л. Дениско, В. Денисюк, І. Жердєва, В. Колодний і Л. Филипо-
вич, І. Михайлин, Н. Романенко, М. Рожило (М. Левчук), Л. Сачковська, Ю. Снурнікова 
та А. Стародуб. Значно менше досліджень стосуються комунікації в інтернеті. Пра-
вославні мережеві видання як складову конфесійного сегмента в інтернеті розглядає  
С. Козиряцька. М. Рожило вважає православні інтернет-сайти інноваційними ка-
налами релігійної комунікації. Дослідниця також визначає змістове навантаження 
морально-етичних категорій у релігійних онлайн-текстах, вивчає комунікативний 
потенціал проповідей на православних сайтах та розглядає контент окремих право-
славних ресурсів, що загалом створює цілісне бачення православної комунікації в 
інтернеті.

Друге місце в Україні за кількістю медій, зокрема друкованих видань, займають 
протестантські деномінації – 130 друкованих періодичних видань, тобто 34,5% від 
усіх релігійних видань України [18, с. 9]. У середині 90-х років активізувалися дослі-
дження протестантських медій, це і праця А. Ігнатуші, присвячена протестантській 
періодиці та особливостям інституціональної комунікації, контент-аналіз періодич-
них протестанських видань О. Спис, дослідження В. Глаголюк, О. Лахно, І. Моно-
латій, М. Мокієнко. Також науковці подають відомості про довоєнні протестантські 
медіа, роблять спроби їхньої класифікації та періодизації або ж вивчають їх у межах 
регіональних досліджень. Найповніше сучасну протестантську комунікацію та її 
можливий внесок у розвиток української журналістики проаналізував у докторській 
дисертації М. Балаклицький. Він зробив детальний історіографічний опис, виокре-
мив організаційні принципи, типологічні особливості та функції протестантських 
медій. Досліджуючи медіатизацію релігії – повернення релігій у публічну сферу че-
рез ЗСК – дослідник зробив висновок, що доступність комунікативних технологій, 
зокрема тенденція Веб 2.0, збільшують шанси релігійних меншин на конкуренцію в 
медіасфері [19, с. 65].

Католицьку комунікацію, яка кількісно становить 10,6% усієї релігійної періо-
дики України (видання УГКЦ – 7,2%, РКЦ – 3,4%) [18, с. 9] та займає друге місце за 
кількістю релігійних організацій [18, с. 5] представляють згадані праці А. Юраша та 
І. Скленара.

Довоєнні та сучасні католицькі періодичні видання аналізують О. Вей, О. Кан-
чалаба, Л. Сніцарчук, А. Путова, роль католицької преси в утвердженні морально-ре-
лігійних цінностей досліджує Ю. Щербяк, М. Комариця подає зразки католицької 
критики на сторінках часописів міжвоєнного двадцятиліття.

Частина дослідників розглядає специфіку окремих католицьких видань або 
видавничу діяльність монаших згромаджень. М. Лозинський дослідив передвоєн-
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ну видавничу діяльність Василіянського Чину у Галичині та роль часопису «Мі-
сіонер», І. Зубрицький та В. Передирій – тип та видавничі засади редакції газети 
«Нова Зоря», О. Рижко досліджувала матеріали літературно-мистецького спряму-
вання цього ж видання. Концепцію висвітлення національних питань на сторінках 
часопису «Христос наша сила» подав О. Канчалаба, а про вплив видавничої діяль-
ності Братів Менших Капуцинів та медіа РКЦ на Поділлі згадує С. Іскра. Діяльність 
чотирьох католицьких видавництв («Свічадо», «Місіонер», «Нова зоря», «Апостол») 
у своєму науковому блозі розглядає І. Ковальчук, а С. Филипчук згадує про като-
лицькі видавництва у системі християнських видавництв України. Проте загалом 
сучасне католицьке книговидання досліджене неповно.

Вивчення католицького радіомовлення та телебачення обмежилось працею 
М. Павлюка про 20-річну діяльність радіо «Воскресіння», а також статтями І. Пуцяти 
та О. Когутич про морально-етичні засади цього ж каналу. Вчення Католицької Цер-
кви щодо соціальної комунікації у своїх дослідженнях розглядають та наголошують 
на його унікальності Г. Білак, С. Іскра І., М. Перун, М. Петрушкевич, С. Филипчук. 
З’ясовуючи походження та передумови появи поняття «соціальна комунікація», про 
декрет «Inter Mirifica» згадує В. Різун, справедливо називаючи цей документ Друго-
го Ватиканського Собору тим, де вперше запроваджено цей термін і пояснено вмоти-
вованість його використання. Католицьку систему комунікації, включно з вербаль-
ними та невербальними засобами, у своєму дослідженні розглядає М. Петрушкевич. 
Аналізуючи структуру медіа-освітнього та етнічного просторів Католицької Церкви 
в Україні, В. Крячко акцентує увагу на потребі досліджень інтернетифікації сучасної 
релігійної діяльності католиків. Однак дослідження католицьких ЗСК в інтернеті 
все ще мають фрагментарний характер або ж найчастіше стосуються одного з обря-
дів Католицької Церкви. Римо-католицькі сайти аналізують О. Керц, А. Бондарєв, а 
греко-католицькі – Т. Різун і О. Рижко. О. Добродум, характеризуючи феномен вір-
туалізації в католицизмі, окреслює перспективи оптимізації католицького сегменту 
інтернету. Порівнює документи про комунікацію різних конфесій та окремо дослі-
джує значення комунікації для Ватикану Г. Білак. 

Узагальнюючи цей досвід і заповнюючи виявлену прогалину власним дослі-
дженням українських католицьких засобів комунікації в інтернеті, починаючи від 
2013 р. [20] зі залученням теоретичних розробок польських та італійських дослідни-
ків у цій галузі у дисертаційній праці «Медіастратегії Католицькї Церкви в Україні», 
виявляємо чергові напрямки досліджень католицької комунікації. Зокрема цікавим 
було б, на нашу думку, розглянути сучасні мовні особливості католицьких інтер-
нет-виступів, комунікативні стратегії, на яких вони побудовані, та використання в 
них візуальних засобів, серед яких майже немає інфографіки – графічного подан-
ня інформації. Також майже відсутні, особливо в українських реаліях, практичні 
порадники для релігійних і католицьких журналістів, прес-секретарів та керівників 
католицьких медій в інтернеті. І якщо в умовах католицької комунікації в Поль-
щі та Італії ця прогалина заповнена частими конференціями, стажуваннями, май-
стер-класами та обміном досвідом і зв’язками поміж редакціями католицьких медій 
на правах співпраці, то сегмент українського католицького інтернету, за невеликими 
винятками та позитивною динамікою, позбавлений таких можливостей.
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The development of religious means of social communication in Ukraine began after the 
adoption of the Law of Ukraine «On Freedom of Conscience and Religious Organizations» in 
April 1991 which provided legal authority to religious organizations. Than the modern system 
of religious media in Ukraine has recreated after the declaration of independence of Ukraine 
and evolved 1991-2009. But Ukrainian media had grown in the matrix of media systems of Italy, 
Poland and Vatican’s media. It is determined that the Ukrainian Catholic media system shows 
the proximity to the media systems of the Vatican, Poland and Italy, especially the common 
content and the tendency for convergence of media in the sense of convergence and mutual 
influence. However, it is in a state of formation and implementation of the concepts of Internet 
resources using technologies Web 2.0. Convergent signs and the level of technology use Web 
2.0 are emerging as a realization of the strategy for improving media.

New technologies and communication tools are very important for Catholic communication, 
which allow broad access to the teaching of the Catholic Church. Now this is reflected in the 
emergence and improvement of Catholic media on the Internet. This is considered a continuation 
of the media strategies of the Catholic Church.

The author gives her own proposed the periodization of historiography of research on 
religious communication in Ukraine in 1990-2016. Based on the consistent positive attitude 
outlook of the Catholic Church towards all means of communication six major strategies 
for media on the Internet have been identified: active creation of Catholic sites and their 
improvement in accordance with the requirements of time; communication with secular media; 
media education on the Internet; pastoral work of Internet resource workers; communication 
among members of the Catholic Church through the Internet; communication with those who 
do not belong to the Church.

Key words: the Catholic media system in Ukraine, the means of social communication, 
Catholic media, Catholic television, Catholic radio, Catholic publishing houses, prеss, main 
researches of religious communication of Italy and Poland.
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У статті проаналізовано концепт томосу на сторінках загальноукраїнських періодич-
них видань. З’ясовано парадигму проблеми преси щодо висвітлення та акцентуації журна-
лістами питання автокефалії Православної Церкви України. Розглянуто інформаційну та 
жанрову специфіку, характер публікацій.

Ключові слова: преса, концепт, публікація, автокефалія, томос, Православна церква 
України, ПЦУ (КП), ПЦУ (МП).

Актуальність дослідження. Надання томосу про автокефалію Православної 
Церкви України – подія загальнодержавного та загальнонаціонального значення з 
одного боку, а з іншого – геополітично значуща як для України так і для православ-
ного християнства. Це один із ключів до глибшого подальшого успішного держа-
вотворення в Україні. Преса, як дзеркало відображення усіх процесів, пов’язаних і 
з цією подією, мала б відіграти важливу роль в її інформуванні, розв’язанні, аналізі 
для того, щоб українське суспільство ці процеси зрозуміло, сприйняло та адекватно 
реагувало. Це неабияк важливо з огляду на поліконфесійність та багаторічного існу-
вання розколу православ’я на три гілки: УПЦ (КП), УПЦ (МП), УАПЦ.

Історіографію дослідження становлять журналістикознавчі праці, в яких роз-
глянуто релігійну проблематику у пресі та самі релігійні видання. 

Українське журналістикознавство з релігійної проблематики становлять праці 
кінця ХІХ – поч. ХХ ст., праці періоду Незалежності та діаспорні дослідження. Релі-
гійну проблематику піднімали І. Франко, Б. Кістяківський, М. Міхновський, С. Пет-
люра та ін. 

У діаспорі свої погляди на релігію мали такі українські публіцисти та діячі, як 
М. Шлемкевич, В. Липинський, Ю. Вассиян, Р. Рахманний, І. Лисяк-Рудницький та 
ін. Зокрема, на думку І. Лисяка-Рудницького, Україна розташована між двома світа-
ми греко-візантійської й західної культур і законний член їх обох, завжди прагнула 
синтезувати ці дві традиції. Водночас автор наголошує на європейськості країни: 
«Україна «західня» остільки, постільки вона становить органічну складову частину 
Європейської спільноти народів» [1, c.10]. Але зауважує, що в національно-культур-
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ному характері існують сильні «незахідні» елементи, що зумовлено релігійним ви-
бором князя Володимира Великого. 

Натомість В. Липинський стверджував, що корені візантійського православ’я 
ближчі до коренів римських, на відміну від «удержавленого синодального право-
слав’я всеросійського» [2, c. 66]. Під «римським корінням» він розумів виросле з 
того коріння дерево католицизму. «Маючи в своїй нації і Схід і Захід, і одну і другу 
церкву, і один та другий – то ці то інші форми приймаючий і сам в собі переможний 
історичний напрям – ми мусимо, коли хочемо бути нацією, ці два напрями під гас-
лом єдности та індивідуальности нашої національної в собі весь час гармонізувати. 
Без такої гармонізації ми гинемо як нація: підпадаєм – не завойовані ніким чужою 
зброєю, а завжди власним внутрішнім розкладом – під впливи то східної Москви, то 
західної Польщі» [2, c. 66].

 «Вплив на Україну з боку католицького Заходу і візантійського Сходу» – саме 
таку проблему порушує Ю. Вассиян в іншій праці: «Простір між Москвою і Візан-
тією». Розглядаючи ці два протилежні релігійні світогляди, публіцист віддає пе-
ревагу Заходу католицькій церкві перед Сходом (Візантією) і відповідно східним 
християнством. На відміну від Заходу «в основі візантійської держави не жив і не 
творив один центральний антропологічний тип», адже «життя східно-римського ці-
сарства – це властиво повільне конання в атмосфері найвищої штучності зовнішніх 
форм блиску, в яких уже не було тіні монументальної величі, простоти й силової 
дійсности римського духа» [3, c. 269]. 

У період незалежності мало б появитися кількісно і якісно більше наукових 
розвідок. Насамперед потрібно зауважити, що авторами більшості наразі виданих 
досліджень, є наукові розвідки С. Костя, М. Лозинського, І. Скленара, А. Юраша, 
М. Балаклицького та ін. З-поміж новіших досліджень, наприклад, виділимо праці 
Ю. Лавриш, А. Кліща, Н. Гадьо.

Окрему групу наукових розвідок становлять праці, в яких окреслено специ-
фіку, проблемний характер функціонування релігійної проблематики в соціальних 
комунікаціях. Це, зокрема, праці А. Бойко, О. Мігай, Ю. Комінка.

Джерельна база дослідження – це всеукраїнські видання суспільно-політич-
ного характеру: «Дзеркало тижня», «День», «Україна молода», «Молодь України», – 
та офіційні друковані органи: «Урядовий кур’єр», «Голос України». 

Завдання дослідження полягає в тому, щоб 1) визначити характерні особливості 
у висвітленні концепту томосу у всеукраїнських суспільно-політичних та офіційних 
друкованих виданнях; 2) окреслити проблеми преси з релігійної проблематики.

Мета – з’ясувати специфіку відображення у пресі проблеми надання автокефа-
лії Православної Церкви України. 

Вручення Вселенським Патріархом Томосу про автокефалію Православної Цер-
кви України, безумовно, є подією важливою у житті українського суспільства. Але 
також і для нашого північного сусіда – Російської Федерації, про що свідчить повне 
несприйняття цієї події російським політикумом. 

Всі процеси і події, пов’язані з отриманням томосу висвітлювала та аналізувала 
преса. У цілому ж тема автокефалії стала актуальною для журналістів та релігій-
них оглядачів ще з квітня 2018 року, коли відбулися три важливі події. Перша, коли 
Президент України П. Порошенко у Стамбулі мав зустріч із Вселенським патріар-
хом Варфоломієм. Друга, коли після цієї зустрічі президент на екстреній зустрічі 
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із головами парламентських фракцій попросив Верховну Раду України підтримати 
звернення «президента і церковних ієрархів до Вселенському патріарха» щодо на-
дання томосу українській православній помісній церкві. І третя – Вселенський па-
тріарх розпочав розгляд цього прохання. До цих подій українська Церква є об’єктом 
обговорення в газетах, що було пов’язане насамперед із скандалами (про багатство 
та розкіш священнослужителів, про локальні внутрішньо церковні проблеми тощо). 
Про суспільно значиму та певну державотворчу роль Церкви почали говорити в пе-
ріод Євромайдану та військового вторгнення Росії на територію України. У цьому 
контексті цілком слушною є думка професора А. Бойко: «Якщо розглядати інформа-
цію про Церкву і релігійну діяльність в Україні, то на першому місці в усіх мас-ме-
діа – сенсаційні моменти з життя Церков і релігійних організацій; на другому такі 
проблеми: релігія (Церква) і держава, релігія (Церква) і політика… релігія (Церква) 
і націєтворчі процеси тощо» [4, c. 309].

Інтелектуальні всеукраїнські видання «День», «Дзеркало тижня» мають свою 
певну специфіку у відображенні теми автокефалії Православної Церкви України 
(надалі ПЦУ). Окремі характерні риси мають газети «Молодь України» й «Україна 
молода». 

Урядові офіційні друковані органи «Голос України» та «Урядовий кур’єр» пода-
ють в основному матеріали інформаційного характеру у формі заміток, звітів, опри-
люднення виступів перших осіб держави та перших церковних осіб, інтерв’ю з ними. 
Тут також можна прочитати повний текст Томосу про автокефалію ПЦУ. Але кіль-
кісно-якісні характеристики цих матеріалів досить незначні, зважаючи на важли-
вість питання та можливості офіційних видань такого рангу. Зокрема, на сторінках 
«Урядового кур’єру» появилося аж 43 матеріали. Оглядачами релігійної проблема-
тики у газеті є Лана Самохвалова, Катерина Мацегора, Юрій Медуниця. 

Вже у квітні минулого року «Урядовий кур’єр» повідомляє, що «Україна близь-
ка до Помісної Церкви», що пов’язане із згаданими подіями.

До цього у ЗМІ зрідка обговорювали тему про те, що Українська Православна 
Церква передана під владу Москви неправомірно і неканонічно. Про це, зокрема, 
говорить єпископ УПЦ КП Євстратій Зоря в інтерв’ю «Урядовому кур’єру», котрий 
вже тоді зазначив: «Події на Майдані, а потім боротьба з агресією сусідньої дер-
жави засвідчили, наскільки потрібна людям України власна віра, власна Церква» [5]. 

Повний текст Томосу про автокефалію ПЦУ розмістила на свої сторінках газе-
та Верховної Ради України «Голос України» [6]. Релігійний оглядач С. Чорна перед 
текстом документу коротко повідомляє, що 14 січня 2019 року на офіційному сай-
ті Вселенського патріархату оприлюднено текст Томосу трьома мовами: грецькою, 
англійською та українською. Окрім того, що він перекладений, оглядач зауважує, 
що його повна публікація зумовлена ще трьома чинниками: по-перше, увесь процес 
надання автокефалії став об’єктом маніпуляцій і фальсифікацій з боку російських 
та проросійських ЗМІ; по-друге, циркулює багато міфів про те, що митрополія пе-
редбачає повну залежність від Константинополя, що Томос про автокефалію ПЦУ 
не дійсний, бо підписаний не тими митрополитами; по-третє, сам текст документа 
піддається різним маніпуляціям і тлумаченням.

Газети «Молодь України» та «Україна молода» також мають певну специфіку 
у висвітлення теми автокефалії ПЦУ. Перше видання на своїх шпальтах скоріше ін-
формувало про події, пов’язані з томосом, аніж аналізувало. Журналіст Ю. Брязгунов 
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у матеріалі «Томос наближається: поступово, але твердо» (№ 41-42, 2018) акцентує 
увагу на подіях в українському політикумі навколо утворення Православної церк-
ви України. Зокрема, на тиск на митрополита Епіфанія з боку Москви, на прохання 
Ю. Тимошенко до очільника Церкви сусідньої держави (у тексті не сказано конкрет-
но, але можна здогадуватися, що це Росія) втрутитися, щоб Україні не надали Томосу. 
Звернено увагу на події, пов’язані із святинями, які знаходились у віданні УПЦ МП. 

З поміж матеріалів газети інформаційного характеру дещо вирізняється інший 
матеріал Ю. Брязгунова, написаний спільно О. Журавльовою, «Міжцерковні реалії: 
запитання й пошук істини» (Молодь України. 2018, № 32-33). Автори, опираючись 
на факти, шукають відповіді на питання: коли саме чекати вручення Томосу і чому 
саме зараз ця подія може бути зреалізована, чи зникне УПЦ МП після проголошення 
автокефалії, якою є реакція Російської православної Церкви і до чого це призведе. 

Суспільно-політичне видання «Україна молода» більш ґрунтовно підходить до 
висвітлення теми автокефалії, аналізуючи та осмислюючи її. Тут читаємо покрокові 
процеси, які передували отриманню Томосу: «На фініші до Томосу: хто і як очо-
лить єдину Церкву в Україні» (Україна молода. 2018, № 123.), «Томос буде: головне 
про засідання Синоду Вселенського патріархату в Стамбулі» (Україна молода. 2018, 
№111), «Русскій мір» пручається: як депутати у Раді билися через московських по-
пів» (Україна молода. 2018, № 140), «З Томосом, з духовною свободою: як Україна 
відсвяткувала історичне Різдво» (Україна молода. 2019, № 002).

Однією з ознак якісної преси є об’єктивність, а це означає для читача можли-
вість прочитати думки другої сторони проблеми. Саме «Україна молода» з-поміж 
досліджуваних видань дотримується цього принципу журналістики, адже опублі-
кувала на своїх шпальтах інтерв’ю Я. Музиченка «Протоірей УПЦ (МП) Андрій 
Дудченко: «Кожен із нас має звузити себе, щоб увійти в Церкву…» (Україна молода. 
2018, № 136). Протоірей не лише розповів, якою бачить Помісну церкву («Це форму-
вання спільної християнської православної ідентичності в Україні…»), а й наголосив 
на ролі ЗМІ в інформуванні усіх церковних процесів щодо автокефалії ПЦУ: «Якісна 
інформаційна підтримка потрібна, щоб люди розуміли, що відбувається в Церкві, 
та як бути християнином у сучасному світі… Потрібна співпраця духовенства з 
вірянами у спільній побудові Церкви, щоб знову не утворився клон тієї організації, 
яка сьогодні є». 

Інші два якісні інтелектуальні всеукраїнські суспільно-політичні видання 
«День» і «Дзеркало тижня» аналітично підходять до висвітлення теми автокефалії 
української Церкви. Релігійний оглядач тижневика К. Щоткіна у статті «Просто ав-
токефалія. Чому Томос справжній і навіщо він нам» (Дзеркало тижня. 2018, № 47) 
пояснює читачам, що таке автокефалія ПЦУ відповідно до вимог Вселенського па-
тріархату, хто може очолити нову Церкву, а також тлумачить статті Статуту автоке-
фалії Православної Церкви України, якими маніпулюють її противники (питання 
про підпорядкування Церкви, про канонізацію святих, про «національну Церкву», 
про підпорядкування українських православних в діаспорі). Зокрема, К. Щоткіна 
зауважує: «Головна різниця між автокефальною ПЦвУ та автономною УПЦ МП 
як між незалежною Україною, яка сама себе представляє на міжнародній арені, і 
УРСР, яка на цій арені була представлена Радянським Союзом». Власне, на її дум-
ку, Українській церкві необхідні внутрішні глобальні зміни, «адже й церква наша – 
така сама пострадянська структура, такий самий уламок системи…».
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Про недалекоглядність та певну обмеженість очільників УПЦ МП в умовах на-
ближення проголошення Томосу К. Щоткіна говорить в іншій статті «Як єпископи 
УПЦ МП знову «не встали» (Дзеркало тижня. 2018, № 44). Авторка аналізує, чому 
єпископи УПЦ МП не прийшли на зустріч із П. Порошенком, який прагне діалогу на 
шляху до автокефалії ПЦУ. 

Газета «День» не лише аналізує внутрішньополітичні події, пов’язані з томо-
сом, а також шукає спільні корені українського православ’я з Константинополем, які 
були розірвані Росією, Церква якої насильно підпорядкувала собі Київську митропо-
лію (Україна й Константинополь: тисячу років разом // День, 2018, № 230).

Релігійний оглядач «Дня» І. Капсамун цілком слушно вважає, що після отри-
мання Томосу ще важливішою справою є розбудова об’єднаної Церкви («Православ-
ний ренесанс». Якою має бути нова Церква? // День. 2018, № 230). З цією статтею 
дещо суголосна інша «Що вирішує Томос?» (День. 2018, № 208-209), основними ме-
седжами якої є: проблема помісної Церкви – це умова виживання України; Томос – 
це становлення якісно іншого православ’я; надання українській Церкві автокефалії 
«допоможе повернути Україні Україну». 

Потрібно зауважити, що досліджувані видання наголошують на важливість 
Томосу про автокефалію ПЦУ для подальшого успішного державотворчого проце-
су в Україні. Про це свідчать, зокрема такі матеріали, як «Автокефалія Української 
Церкви − фактично ще один акт проголошення незалежності» (Голос України – 
13.10.2018), «Томос та автокефалія − питання нашої незалежності» (Голос Украї-
ни – 17.10.2018), «Томос − другий акт проголошення державної незалежності» (Голос 
України – 29.12.2018), «Завдяки Порошенку Україна вперше за 1030 років від хрещен-
ня отримає автокефалію» (Україна молода. 2018, № 132), «Просто автокефалія. Чому 
Томос справжній і навіщо він нам» (Дзеркало тижня. 2018, № 47).

Таким чином можна виділити концепт томосу в газетних матеріалах – друга 
незалежність. 

Ще один концепт формується у контексті осмислення журналістами першодже-
рела українського православ’я, для якого Вселенська православна церква є мате-
ринською (Міжцерковні реалії: запитання й пошук істини // Молодь України. 2018. 
№ 32-33; «Як єпископи УПЦ МП знову «не встали» // Дзеркало тижня. 2018, № 44, 
«Що вирішує Томос?» // День. 2018, № 208-209). Цей концепт вибудовується на з’ясу-
ванні канонічності/ неканонічності Православної церкви України. Зокрема, у статті 
Г. Омельченка «Хрестовий похід» Кремля: як Московія привласнила православ’я Ки-
ївської Русі та чому не хоче його втрачати» закцентовано увагу на постаті патріарха 
РПЦ Кирила, на неканонічності РПЦ, про що говорить і сам Вселенський патріарх 
(Україна молода. 2018, № 120). Автор вважає: «Міф «Москва – Третій Рим» луснув, 
як мильна бульбашка завдяки рішенню України та Вселенської Церкви отримати 
духовну незалежність».

Про томос видання говорили не лише з погляду важливості внутрішньоукра-
їнських релігійних та суспільно-політичних реалій, а й з погляду геополітики. Кон-
цепт геополітики знаходимо у матеріалах Томос – другий акт проголошення дер-
жавної незалежності // Голос України. 2018. 29 груд; Подія, на яку ми чекали понад 
тисячоліття // Молодь України. 2019, № 1-2; Біситься не на жарт. Росія готувала 
провокації напередодні Об’єднавчого Собору // Україна молода. 2018, № 137, Україна, 
церква і світ після правди // Дзеркало тижня. 2018, № 50. Геополітичну важливість 
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території України для Росії власне засвідчила реакція Кремля на прагнення держа-
ви здобути автокефалію для Української православної Церкви. На цьому наголошує 
релігійний оглядач «України Молодої» К. Щаслива у статті «Завдяки Порошенку 
Україна вперше за 1030 років від хрещення отримає автокефалію» (Україна Молода. 
2018, № 132). На її думку, власне Томос є тим інструментом, яким Україна зможе 
дати гідну відсіч російській владі за намагання через церкву втручатися у внутріш-
ньополітичні події держави. І мова йде не тільки про те, що керівники УПЦ МП 
зневажливо ставляться до української державності, зауважує автор, дають добро на 
освячення зброї для ведення війни на території України, а й те, що питання про авто-
кефалію ПЦУ розглядалося на найвищому рівні РФ. Оглядач підсумовує: «Надання 
Українській церкві Томосу про автокефалію експерти називають іще одним Актом 
проголошення незалежності України, який став логічним продовженням страте-
гічного курсу Порошенка на переорієнтацію Росії на Європу і повного виходу України 
зі сфери імперського впливу Москви».

Про нові можливості, якими потрібно якісно правильно скористатися у подаль-
шому державотворенні читаємо на шпальтах «Дзеркала тижня»: «Останні 27 років 
Україна регулярно перебувала в пошуку нового початку, чистого аркуша. Шанси 
приходили й зникали, але рішучого прориву не було. Поява повноцінної Помісної 
церкви на чолі з 39-річним сучасним лідером, із заступництвом матері-церкви в Кон-
стантинополі − це ще одні двері, які відчиняє перед нами історія» (Україна, церква і 
світ після правди // Дзеркало тижня. 2018, № 50). Таким чином можна виокремити 
концепт «новий початок».

Концепт історичної спільності як тяглості культурно-релігійної традиції 
України і Константинополя простежується у матеріалі «Україна й Константино-
поль: тисячу років разом» (День – 2018, № 230).

Як можна побачити, питання автокефалії Української Церкви преса розглядає 
найчастіше через бінарні опозиції «Томос – «русскій мір» «Україна – Росія», «УПЦ 
КП – УПЦ МП». 

Огляд та аналіз всеукраїнських суспільно-політичних видань «День», «Дзер-
кало тижня», «Україна молода», «Молодь України», офіційних друкованих органів 
«Голос України», «Урядовий кур’єр» показав специфіку висвітлення теми Томо-
су про автокефалію Православної Церкви України. Сплеск матеріалів у виданнях, 
пов’язаний із всіма процесами до найголовнішої події – отримання Томосу, тобто 
офіційного визнання права на власну Церкву з рук Вселенського патріархату. Після 
цієї події зацікавленість темою різко знижується, що суголосне із загальною динамі-
кою висвітлення теми в усіх українських мас-медіа. Тобто принцип сенсаційності у 
висвітленні релігійної тематики, який виокремила професор А. Бойко, працює.
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The article analyzes the topic of tomos on the pages of all-Ukrainian periodicals. The 
paradigm of the press problem concerning the coverage and accentuation of the issue of 
autocephaly of the Orthodox Church of Ukraine is being clarified.

The information and genre specifics, the nature of publications are considered. The 
press, which we studied differently, according to the focus on the readers, was publishing the 
materials. Analytically, the intellectual issues of the «День», «Дзеркало тижня», «Урядовий 
кур’єр» and the «Голос України» were used to highlight the topic. The «Україна молода» and 
«Молодь України» publications also published their materials in great detail.

The dynamics of the appearance of materials in the press was traced. The positive 
dynamics that lasted from April 2018 to the provision of the document on autocephaly of the 
Orthodox Church of Ukraine predetermined the very fact of the historical importance of the 
moment and, in general, the opportunity for Ukraine to such an event.

On the basis of the materials, the concepts of the tomos are singled out: «second inde-
pendence», «geopolitics», «new beginning», «historical community», «maternal church»; and 
binary Opposition («Ukraine-Russia», «Ukrainian Orthodox Church of the Kyiv Patriarchate – 
Ukrainian Orthodox Church of the Post-Soviet Patriarchate»).

Key words: press, concept, publication, autocephaly, tomos, Orthodox Church of Ukraine, 
Ukrainian Orthodox Church of Kyiv-Patriarchate, Ukrainian Orthodox Church of the Post-
Soviet Patriarchate.
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У статті досліджується поняття «концепт» з погляду лінгвістики, культурології та 
психології; детально вивчаються медіатексти, в яких реалізується концепт «патріотизм»; 
окреслено значущість теми патріотизму та патріотичного виховання в контексті суспіль-
но-політичних подій в Україні. З’ясовано, що «патріотизм» – багатогранний, аксіологічний 
концепт, який реалізується у різних смислових значеннях, знаходить своє вираження у те-
мах патріотичного спрямування та органічно співвідноситься з ментально-психологічними 
ознаками українського народу, його традиціями, віруваннями, культурою, свідомістю, уяв-
леннями, почуттями, безперечно, мовою.

Ключові слова: концепт, патріотизм, медіатекст, виховання, Україна.

Актуальність дослідження. Тема патріотизму в Україні на сьогодні є дуже 
важливою у зв’язку з подіями на сході України, інформаційною війною між Украї-
ною і Росією. Патріотизм – це поняття дуже широке, і в рамках тільки цього дослі-
дження повністю ми не зможемо його розкрити. Але на часі гостро постає проблема 
патріотичного виховання дітей та молоді. Це, в свою чергу, змушує як викладачів, 
так і вчителів шкіл по-новому підійти до визначення даного поняття, до усвідомлен-
ня ролі патріотичного виховання у житті кожного підлітка, пересічного студента.

Мета – дослідити «патріотизм» як концепт сучасних медіатекстів на матеріалі 
газети «Народна армія» (офіційний сайт Міністерства оборони України – 2014, 2015, 
2018, 2019 – вибірково).

Завдання – проаналізувати поняття «концепт» з точки зору лінгвістики, куль-
турології та психолінгвістики; детально вивчити медіатексти, в яких реалізується 
концепт «патріотизм»; окреслити значущість теми патріотизму та патріотичного ви-
ховання в контексті суспільно-політичних подій в Україні.

Виклад основного матеріалу. Перш ніж проаналізувати концепт «патріотизм», 
необхідно визначитись з тим, що таке «концепт» взагалі. З цього приводу існує без-
ліч точок зору, але у своїй роботі ми звертаємось до філософської й лінгвістичної.

У «Новітньому філософському словнику» подається таке визначення концепту 
(лат. conceptus – поняття) – зміст поняття, його смислове напо внення в абстрагуванні 
від конкретно-мовної форми його вираження, що актуалізує відображену в понятті 
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онтологічну складову цього поняття» [7: 503]. Це поняття першими використовува-
ли філософи, а саме: Е. Гуссерль, Х.-Г. Гадамер, М. Гайдеґґер, Хосе Ортега-і-Гассет, 
З. Фрейд, Т. Юнг та інші.

Саме уявлення про «концепт» як складову свідомості зародилося в Давній Гре-
ції. У Платона це була «ідея» («ейдос») – невід’ємна форма речі, її сутність, яка ото-
тожнюється з буттям. Пізнання сутності стає можливим завдяки мові, яка в анти-
чності розглядалася як сукупність імен, за допомогою яких людина узагальнює й 
систематизує світ, виявляє свою причетність до спільноти, робить себе об’єктом для 
інших і для самої себе. 

Щодо філософських концепцій середньовічного концептуалізму Т. Гоббса, 
П. Абеляра, то концепт – це універсалія, яка завдяки абстрагуючій діяльності інте-
лекту об’єднує в один клас схожі ознаки одиничних речей і називає їх одним іменем. 
За П. Абеляром концептом є сукупність понятійного й духовного сенсу, що синтезує 
в собі минуле (функція пам’яті), теперішнє (функція судження) і майбутнє (функція 
уяви) за умови визначальної сили розуму. Переведення «поняття в певну категорію 
мислення чи мовлення відбувається в момент мовленнєвого акту, в результаті чого 
«повний смисл слова» визначається одночасно понятійним вираженням і контекстом 
мовлення, що робить процес формування смислу зумовленим культурно-історични-
ми, ідеологічними, психологічними уявленнями певного часу [1: 88–89]. 

У системі лінгвістичного вчення В. фон Гумбольдта проблема кодування й ін-
терпретації смислу у процесі породження й сприйняття мовлення постає у зв’язку з 
«внутрішньою формою мови», під якою він розуміє спосіб зв’язку думки зі звуком 
[3: 71], у результаті чого словесний знак набуває особливої природи, перетворюю-
чись у символ певної понятійної єдності [3:127–128]. 

На думку О. О. Селіванової, Н. В. Бардіної концепт є психоментальне утворення, 
функція якого – збереження та перетворення в індивідуальній свідомості інформації 
про світ і самого індивіда. О. О. Селіванова прирівнює концепт до ментально-пси-
хонетичного комплексу, що містить пропозиційну структуру істинних об’єктивних 
знань (рівні диктуму), їхню суб’єктивну оцінку (модус), асоціативно-термінальний 
компонент неістинної, зокрема метафоричної інформації, сформований на основі 
зв’язків диктуму з іншими ментально-психонетичними комплексами, а також чис-
ленні реакції з психічними функціями: відчуттями, почуттями, інтуїцією, образами 
тощо [9: 114]. 

З точки зору Н. В. Бардіної, концепт є «цілісний комплекс, який включає в себе 
не тільки чистий смисл, але й зв’язані з ним прояви ментальності (стереотипів дум-
ки, волі й емоцій)» [2: 10]. 

На думку українського лінгвіста А. Приходько, існує декілька дефініційних 
моделей концепту: 1) концепт як епістемічне утворення, що ґрунтується на усві-
домленні інформаційних витоків знань і досвіду людини; 2) концепт як психомен-
тальне утворення, зумовлене розумінням концепту як продукту людської свідомо-
сті; 3) концепт як етнокультурне утворення, що відображає уявлення про концепт 
як концентроване вираження духовно-емоційного досвіду певного етносу, згусток 
культури; 4) концепт як прагмарегулятивне утворення, що відображає інтенційний 
характер використання ментальних сутностей у дискурсі; 5) концепт як аксіологічне 
утворення, що є результатом ціннісних домінант культури; 6) синтетичну дефініцію 
концепту, що містить поєднання кількох аспектів [8: 46-48].
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Основними дискусійними проблемами, пов’язаними з кваліфікацією феномена 
концепту, О. О. Селіванова вважає 1) розмежування концепту й поняття; 2) залежність 
концепту від мовної вербалізації; 3) його кваліфікація за способами формування; 
4) зв’язок концепту та значення; 5) наявність у структурі концепту оцінно-емотив-
них, ціннісних і прагматичних компонентів; 6) наявність концептів в індивідуальній 
або колективній (загальнонаціональній, груповій, регіональній) свідомості; 7) обсяг 
концепту залежно від індивідуальної чи етнічно-колективної репрезентації, науко-
вої чи наївної картини світу; 8) типологія концептів; 9) їхня структура; 10) методи та 
процедури опису й аналізу концептів тощо [10:].

Що ж до визначення концепту «патріотизм», то він має багато різних визна-
чень, які розкривають його різноплановість. В українському суспільстві «патріо-
тизм» – це багатоаспектне явище. У кожного з нас воно викликає різні почуття. Біль-
шість словників дають визначення «патріотизму» як любові до Батьківщини. Так, 
в Академічному тлумачному словнику української мови «патріотизм» – це любов 
до своєї Батьківщини, відданість своєму народові, готовність для них на жертви й 
подвиги [11: 97]. 

У Філософському енциклопедичному словнику «патріотизм» (від грецьк. пат-
ріа – вітчизна) – любов до Батьківщини, відповідальність за її долю і готовність слу-
жити її інтересам, а в разі потреби самовіддано боронити здобутки свого народу; 
соціально-політичний і моральний принцип, що в загальній формі виражає вище-
названі почуття та емоційні стани. Патріотизм як соціально-психологічне почуття 
має широку гаму проявів: від гордості за досягнення Вітчизни (в науці, економічній 
діяльності, спорті і т.д.), поваги до історичного минулого, дбайливого ставлення до 
народної пам’яті, збереження та опанування національними і культурними традиці-
ями до гіркоти переживань за невдачі і втрати рідної країни, страждань через її біди 
[14: 471]. 

У Словнику соціологічних і політологічних термінів «патріотизм» – почуття 
любові до Батьківщини, ідея, свідомість громадянської відповідальності за долю ві-
тчизни, що виражається у прагненні служити своєму народові, захищати його інте-
реси [12: 90]. 

Ми поставили за мету розглянути концепт «патріотизм» у таких аспектах, як 
історичний, соціальний і психологічний, а потім простежити, як же він репрезенту-
ється в сучасних медіатекстах. Ми погоджуємося з позицією Н. І. Череповської, яка 
характеризувала «патріотизм» через призму історії, соціології та психології. Так-от, 
якщо розглядати «патріотизм» з точки зору історичної, то тут слід звернути увагу на 
любов до рідного краю або території. Бо споконвіку людина обирала собі місце про-
живання (тобто територію, на якій вона могла б займатися землеробством і переда-
вати свою землю у спадок нащадкам). Також до територіальних ознак Н. І. Черепов-
ська віднесла «конституційний патріотизм» – коли люди пишаються досягненнями 
своєї країни (наприклад, українці пишаються розбудовою вільної, демократичної 
держави; «державний патріотизм» – любов до України, гордість за неї, за її досяг-
нення; «регіональний патріотизм» – любов людей до свого регіону як батьківщини, 
місця, де народився і проживає твій рід; «помісний патріотизм» – любов до свого 
міста; «екологічний патріотизм» – бережливе ставлення до рідної природи, збере-
ження ресурсів своєї країни; «побутовий патріотизм» – любов до рідної домівки, 
оселі, вулиці, подвір я́ тощо [13: 10].



233
Писаренко Л.
ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2019. Випуск 46

Якщо розглядати соціальний аспект «патріотизму», то тут, на нашу думку, слід 
звернути увагу на ставлення людей до інших етнічних груп, народів, до їхніх тради-
цій, вірувань, культури, а також до того, наскільки людина може бути вірною своїй 
спільноті. Саме в такому ставленні один до одного ми виділяємо поняття «свій – 
чужий», «друг – ворог». У цьому контексті Н. І. Череповська виділила «загальнона-
ціональний патріотизм» – на сьогодні в Україні цей вид патріотизму є актуальним і 
включає в себе толерантне ставлення до всіх громадян України. Також сюди авторка 
відносить «етнопатріотизм», який розуміється як любов до свого етносу або народу 
[13: 11].

Що ж стосується психологічного аспекту, то він подає концепт «патріотизм» як 
комплекс суб’єктивних почуттів до Батьківщини, які є значущими для кожної окре-
мо взятої особистості. На нашу думку, серед патріотичних почуттів окремої особи-
стості можна виділити переконання, світогляд, цінності, готовність до практичних 
дій за свою Батьківщини, які мають продовжуватися у її поведінці, вчинках. Ціка-
вим з цього приводу є обґрунтування Н. І. Череповської, яка виділила такі форми 
індивідуальних, особистісних «патріотизмів»: 

• «ура!-патріотизм» – заснований лише на гіпертрофованих почуттях, які «здій-
маються» легко, як піна: ці почуття зазвичай поверхові, хоча й стенічні; він 
може бути дієвим, але, як правило, неконструктивним; сутність: сильні, але не-
тривалі почуття; 

• «піднесений псевдопатріотизм», здебільшого неконструктивний; «українофіль-
ство» – щира любов до всього українського: культури, традицій, мови; колек-
ціонування предметів ужитку, народного одягу; участь у культурних заходах; 
мовлення виключно українською, часто вишуканою, мовою; носіння вишива-
нок і т. ін., але на користь Батьківщини майже або зовсім нічого не робиться; 

• «будьмо-гейний!» (від гасла: «Будьмо! Гей!») – так званий «застільний» патріо-
тизм, який актуалізується у формі гасел, емоцій (як правило, під час застілля); 
недієва форма; «галушковий» – так само форма поверхового патріотизму, що 
виражається в любові до національної кухні (галушок, вареників, борщу), у 
культивуванні деяких продуктів, наприклад, сала тощо; недієва форма; 

• «зітхальний» / «сентиментальний» – також заснований на неконструктивних 
емоціях, зумовлених, наприклад, заглибленням в історію України, яку «без 
брому читати неможливо!», ознайомленням з художньою літературою, що відо-
бражає героїчну, військово-патріотичну тематику, або переглядом повідомлень 
із зони АТО, про неоднозначне політичне життя країни, висвітлених в медіа; 
така інформація сприймається переважно драматично, зі сльозами, зітханнями; 
у контексті сучасних подій у країні – додатково доповнюється депресивними 
настроями, песимістичними висловами («усе пропало!», «знову зрада!», «усе 
погано!»); бездіяльний, пасивний вид патріотизму; властивий сентименталь-
ним, боязким людям; 

• «ідеалістичний» – виявляє ставлення особистості, її любов саме до ідеального 
образу Батьківщини, якої ще не існує або яку спотворює «неправильна» влада; 
утім, її ідеальні обриси омріяні в літературних творах, або збережені в прадав-
ніх міфах, легендах; 

• «громадянський», або «конструктивний», – любов до Батьківщини поєднуєть-
ся із сумлінним ставленням передусім до своїх персональних конституційних, 
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правових, професійних обов’язків (навчання), а також із суспільно корисною 
діяльністю через громадянську активність; утілюється в результатах, що в ці-
лому мають сприяти розвиткові рідної країни; дієвий патріотизм, акцент – на 
конструктивній дієвості; 

• «військовий» – забезпечується військово-патріотичним вихованням і складан-
ням присяги професійними військовими вірно служити своїй Батьківщині, 
своєму народові і, якщо треба, віддати за це своє життя; активний, конструктив-
ний тією мірою, яка передбачена специфікою самої військової діяльності; дієвий 
патріотизм, акцент – на професійній готовності захищати територіальну ціліс-
ність країни, свій народ і психологічній готовності загинути за Батьківщину;

• «ідейний / жертовний» – передбачає безмежну самовідданість суб’єкта ідеї слу-
жіння Батьківщині (або націоналістичній ідеології), готовність повністю посту-
питися особистими інтересами і присвятити їй своє життя, терпіти муки і навіть 
пожертвувати власним життям заради України. Так, повстанці Холодного Яру 
боролися за самостійну Україну, а їхнім гаслом було «Воля України або смерть!»; 
націоналісти ОУН і вояки УПА сповідували ідею створення УССД: «Здобудеш 
Українську (самостійну, соборну) державу або загинеш за неї в бою!»; 

• патріотизм героїв Майдану, перших добровольців АТО, патріотів ЗСУ об’єднує 
ідея: «Україна – понад усе!», в якій закладено намір змінювати країну на краще, 
захищати її територію від ворогів, навіть ціною власного життя. Це – найвища, 
жертовна любов до Батьківщини; дієвий патріотизм, акцент – на готовності до 
самопожертви, високого чину (вчинку) [13: 13-14].
Проаналізувавши тексти газети «Народна армія», ми прийшли до висновку, що 

концепт «патріотизм» у даних текстах виражається в різних формах:
• «військовий» – «патріотизм», що проявляється «в сучасних боєздатних та ін-

новаційних ВМС України, які спроможні захистити національні інтереси дер-
жави з морського напрямку» [6: 08.02.2019].

• «ідейний» – «…професіоналізм, патріотизм, відповідальність. Саме такою має 
бути політика Міністерства оборони. Саме такою позицією щодо кадрового 
забезпечення Збройних сил повинен керуватись весь командний склад нашої 
армії…» [6: 26.03.2014].

• «патріотизм» як комплекс суб’єктивних почуттів до Батьківщини – «…його 
патріотизм заряджав та надихав, а любов та повага до державних символів 
завжди була прикладом до наслідування» [6:02.2019].

• «ідейний» – «це віковічне прагнення українців бути вільними і незалежними. 
І сьогодні українські військовослужбовці гідно захищають свою землю, дово-
дячи всім, що жодна армія нічого не варта без справжніх патріотів, героїв, го-
тових на самопожертву у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність 
України». [6: 13.07.2015].

• «державний патріотизм» – «…формування в особового складу патріотизму як 
однієї з найвищих духовних цінностей, що проявляється у самовідданій любові 
громадянина до своєї Батьківщини, усвідомленій потребі та прагненні зміцню-
вати і захищати її» [6: 26.06.2018]

• «громадянський» – «…організація обласних, міських, районних заходів з ме-
тою утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загаль-
нолюдських цінностей молоді…» [6: 27.11.2015].
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• «конструктивний» – «... треба сіяти зерня патріотизму. Адже зараз воюють 
діти, які народилися за часів початку незалежності України. Вони мали б знати 
що таке патріотизм, національна гордість...» [6: 27.11.2015].

• «соціальний» – «...об є́днання у творчому процесі сприяє зміцненню єдності, 
зростанню патріотизму та національного духу в Україні, єднанню всіх навколо 
любові до рідного слова, рідної землі, – підкреслив Юрій Работін» [6: 22.08.2015].
Висновки. Аналіз медіатекстів газети «Народна армія» дає можливість конста-

тувати, що «патріотизм» – це поняття багатогранне, це аксіологічний концепт, який 
реалізується у різних смислових значеннях, знаходить своє вираження у темах патрі-
отичного спрямування та органічно співвідноситься з ментально-психологічними 
ознаками українського народу, його традиціями, віруваннями, культурою, свідомі-
стю, уявленнями, почуттями, безперечно, мовою.

Перспективи подальших досліджень. У подальшому маємо на меті поглибле-
но вивчити концепт «патріотизм». Провести соціологічне дослідження серед сту-
дентів факультету журналістики, опрацювати окремо тексти, в яких розкриваються 
вищевказані аспекти, не тільки у газетно-журнальних матеріалах, а й у кіномисте-
цтві, на радіо і т. ін. Сподіваємося, ця тема знайде своє вираження у працях сучасних 
психолінґвістів, соціологів, філологів.

REFERENCES

1. Абеляр П. Теологические трактаты / П. Абеляр; [составл., коммент., вводн. ст. 
С. С. Неретиной; пер. с лат. С. С. Неретиной]. М. : Прогресс – Гнозис, 1995. 413 с. 
(Философская школа).

2. Бардина Н. В. Античная матрица нашей души: [монография] / Н. В. Бардина. 
Одесса: Астропринт, 2009. 288 с.

3. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию / Перевод с нем. языка и с пре-
дисловием Рамишвили Г. В. / В. Гумбольдт. М. : Прогресс, 1984. 397 с.

4. Концепція національно-патріотичного виховання молоді. Додаток до наказу Мі-
ністерства освіти і науки України від 16. 06. 2015 р. № 641

5. Наказ Міністра оборони України від 08.06.2010 року № 295 «Про затвердження 
Концепції військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України». 

6. «Народна армія». Офіційний веб-сайт Міністерства оборони України.
7. Новейший философский словарь / сост. и гл. н. ред. А. А. Грицанов. 3-е изд., 2003).
8. Приходько А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній пара-

дигмі лінгвістики / А.М. Приходько. Запоріжжя : Прем’єр, 2008. 332 c.
9. Селиванова Е. А. Когнитивная ономасиология (монография) / Е. А. Селиванова. 

К. : Изд-во Украинского фитосоциологического центра, 2000. 248 с. 
10. Селіванова О.О. Світ свідомості в мові. Мир сознания в языке : [монографічне 

видання] / О.О. Селіванова. Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012.
11. Словник української мови: в 11 томах. Том 6, 1975. С. 97.
12. Словник соціологічних і політологічних термінів / Нар. укр. акад.; за заг. ред.: 

В. І. Астахової [та ін.] ; уклад. В. І. Астахова [та ін.]. Київ: Вища шк., 1993. 140 с.
13. Череповська Н. І. Медіаосвітні ресурси розвитку патріотизму і критичного мис-

лення молоді : навчально-методичний посібник / Н. І. Череповська; Національна 



236
Писаренко Л.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2019. Випуск 46

академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психоло-
гії. Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. 156 c. 

14. Філософський енциклопедичний словник : энциклопедия / НАН України, Ін-т фі-
лософії ім. Г. С. Сковороди ; голов. ред. В. І. Шинкарук. Київ : Абрис, 2002. 742 с. 

PATRIOTISM AS A CONCEPT IN MODERN MEDIA TEXTS

Larysa Pysarenko
National University «Odesa Law Academy»

7-b, Akademicheskaya street, 65009, Odesa, Ukraine
e-mail: pisarenko0906@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-1905-823X

This article explores the idea of «concept» in terms of linguistics, cultural studies and 
psycholinguistics; media text are studied in detail, in which concept is realied; outlined the 
significance theme of patriotism and patriotic education in context of socio -political events in 
Ukraine. It has been found out that «patriotism» is a multifaceted, polyfunctional, axiological 
concept and that is realized in various semantic values, is expressed in themes of patriotic 
orientation, but is holistic and organically tangent to mental-psychological features of Ukrainian 
nation, to its traditions, beliefs, culture, consciousness, ideas, feelings, undoubtedly language.

In this article, we have assessed the concept of «patriotism» in historical, social and 
psychological aspects and investigated the way it is represented in modern media texts. 

Having assessed «patriotism» from a historical point of view, we have identified people’s 
expression of love for their home country or territory, seeing how people choose their own place 
of living, that is to say, a territory, suited for farming, which can be passed on to the descendents.

Regarding the social aspect of «patriotism», we have noticed people’s attitude towards 
other ethnic groups, peoples and their traditions, beliefs, culture as well as the ability to stay 
true to your community. These communal attitudes are what defines the concepts of «our» 
versus «strange» and «friend» versus «enemy».

As for the psychological aspect, «patriotism» is being interpreted as a range of subjective 
feelings about one’s homeland, which are significant for each given individual. Among patriotic 
feelings one may distinguish beliefs, convictions, worldview, values and being committed to 
you homeland’s prosperity, which shows in one’s behaviour and actions.

Key words: concept, patriotism, media texts, education, Ukraine.
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У статті проаналізовано та досліджено інвестигейторну діяльність журналіста у 
гендерному розрізі. Виокремлено комунікативні, інтелектуальні та літературні здібності, 
досліджено їх своєрідність на прикладах роботи чоловіків та жінок розслідувачів. Пред-
ставлено градацію емоційно-інтелектуальних типів мислення та продукування дійсності. 
Систематизовано інструменти гендерної специфіки уяви при генеруванні нових ідей для 
журналістського розслідування.

Ключові слова: інвестигейтор, журналістське розслідування, гендерні ролі.

Постановка проблеми: Розслідувальна журналістика торкається усіх сфер 
суспільства: політики, економіки, бізнесу, фінансів, освіти, соціального забезпе-
чення, культури та спорту. Розслідування пропонує авторську версію, засновану 
на результатах пошуку, питаннях, фактах. Журналіст-розслідувач цілеспрямовано 
шукає цитати, свідоцтва, документи, намагаючись деталізувати суть події, особли-
вість вчинків, попередити можливі негативні наслідки, повторення небажаних ситу-
ацій. Інвестигейтор збирає факти, на яких можна побудувати обвинувачення, але не 
стільки на звинувачення конкретної особи, скільки в надії розкрити якусь суспільну 
проблему. Проте на сьогодні є маловивченою проблема ефективності інвестигейтор-
ної діяльності у гендерному аспекті.

Аналіз останніх досліджень: Обґрунтовуючи науково-дослідницьку домінан-
ту окресленої проблеми й теми нашої публікації, зазначимо, що концепції сучасних 
жанротворчих ознак журналістського розслідування вивчали: В. Буряк, В. Здоровега, 
В. Карпенко, М. Кім, С. Корконосенко, О. Кузнецова, М. Лукіна, О. Нерух, В. Пельт, 
Є. Прохоров, С. Смірнов, А. Тепляшина, О. Тертичний, Л. Шибаєва, М. Шостак та ін. 
Концептуальну своєрідність інструментарію та потенціалу інвестигейторів схарак-
теризовано у працях Н. Виговської, О. Глушка, А. Колесниченка, А. Константинова, 
Ж. Мурікана, О. Тертичного, Дж. Вілмена.

Проблема створення якісних розслідувальних алгоритмів перебуває в полі зору 
медіаспеціалістів, що пропонують характеристику особливостей інвестигейторних 
текстів, описують їхні елементи, компоненти та форми: В. Пуля, А. Смутко, О. Тара-
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сов, Д. Тужанський, І. Фанта, Л. Шестьоркина. Власне гендерний аспект мас-медіа 
не залишається поза увагою таких дослідників: А. Волобуєвої, О. Кісь, Г. Сілласте, 
Н. Сидоренко, О. Смірнової, Л. Риженко, О. Ярош.

Мета: виявити та охарактеризувати своєрідність, специфіку, особливості в 
усвідомленні й проведенні розслідувань, а також у написанні та поданні журналіст-
ських розслідувальних матеріалів чоловіками та жінками інвестигейторами.

Завдання: 
• проаналізувати теоретичну базу, з метою уточнення основних термінів і фор-

мування понятійно-термінологічного апарату дослідження;
• визначити особливості експлікації чоловічого та жіночого інвестигейторного 

потенціалу у роботі над журналістським матеріалом: набуті знання, професійні 
вміння та навички, життєвий досвід, світоглядна позиція, розвинуті інтелекту-
альні та літературні здібності;

• окреслити інструменти гендерної специфіки творчих процесів при генеруванні 
нових ідей для журналістського розслідування.
Виклад основного матеріалу. Жанр журналістського розслідування є своє-

рідним показником, що вимірює стан свободи слова в суспільстві, рівень владного 
тиску на професійну діяльність журналістів. На сьогодні журналістське розсліду-
вання вважають найвищим виявом фахової майстерності, бо воно демонструє фахові 
знання автора – дослідника, аналітика і репортера, інтерв’юера і психолога, критика 
і літератора. Саме тому інвестигейтори повинні володіти комунікативними, інтелек-
туальними та літературними здібностями [1, с. 140].

Поза сумнівом, насамперед інвестигейтор повинен володіти навичками кому-
нікування, оскільки безпосереднє спілкування є найважливішим інструментом при 
налагодженні контактів. Незалежно від статі інвестигейторам у процесі збору фак-
тів доводиться грати різноманітні ролі: від продавчині до помічника депутата.

Ефективні перевтілення заради якісного журналістського розслідування мож-
ливі за умови, якщо інвестигейтор вивчив мовні та мовленнєві нюанси та особливос-
ті стилю життя соціальних типажів, які оточуватимуть його під час журналістського 
«занурення». І відповідно, отримані знання та навички поповнюють комунікатив-
ний багаж журналіста-розслідувача. Проте, зауважимо, професійні спостереження 
та висновки з досліджень за авторським методом «експериментально-практичної 
соціотріади» свідчать про те, що жінкам-інвестигейторам легше «розговорити» як 
чоловіків, так і жінок на «господарські» та соціально значущі теми. Чоловіки-роз-
слідувачі активно комунікують на політичні, економічні, медичні, військові теми, 
оскільки, як стверджують психологи, чоловіки втілюють образ захисника [3, с. 171].

Крім того, наведемо дані соціологічного дослідження, яке провели разом із со-
ціологічним центром «Думка» (в опитуванні взяло участь 250 осіб).

Найвищий відсоток респондентів, задоволених мовностилістичною якістю роз-
слідувальних матеріалів серед жінок-журналістів – 60% та жінок-читачів – 54,2%; 
найбільший відсоток респондентів, що не задоволені мовностилістичною якістю 
інвестигейторних матеріалів серед чоловіків-журналістів – 53,3% та чоловіків-чи-
тачів – 51,1%.

Респонденти-читачі зазначають, що саме мовностилістична якість розсліду-
вальних статей, лонгрідів, сторітелінгів викликає у них певне ставлення до повідом-
лених фактів і подій, а іноді й здатна спонукати до тих чи інших дій. 
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Що ж стосується інтелектуальних здібностей, то до них відносимо тип мислен-
ня, швидкість мисленнєвих процесів, систематичність розуму, продуктивність ро-
зумової діяльності. Науковці «під журналістським інтелектом розуміють соціально 
детерміновану сукупність здібностей до творчого оперування формами пізнавальної 
діяльності у процесі пізнання дійсності з метою результативного вирішення завдань, 
що виникають під час здійснення професійної діяльності» [7, с. 57].

Будь-яка журналістська діяльність, насамперед інвестигейторна, бере за основу 
пізнання швидкоплинної дійсності. Тому журналіст повинен вміти миттєво визнача-
ти суть події, оцінювати значущість тих чи інших фактів, аналізувати ситуацію, що 
стрімко розвивається, ухвалювати адекватні рішення, і, нарешті, з максимальною 
оперативністю збирати і обробляти інформацію. Оскільки швидкість розумових 
процесів тут надзвичайно висока, інвестигейтор повинен володіти дуже розвиненим 
інтелектом, який включає в себе увагу, пам’ять, уяву, уявлення, сприйняття, мис-
лення. Саме в цьому розрізі вагомою є стать розслідувача. Оскільки, спираючись на 
дослідження психологів, можемо припускати, що у різних статей домінантними є 
різні психологічні процеси [5, с. 95].

Зазначимо, 54,8% респондентів зазначають найбільш важливою актуальність, 
мовну форму подання, достовірність інформації; 42% опитаних жінок визнають важ-
ливою вимогою до інформації її корисність, достовірність, глибину; 33,6% чоловіків 
зазначили сенсаційність, стислість і простоту викладу інформації.

Проаналізувавши ряд досліджень, можемо виділити такі типи мислення інвес-
тигейторів [4, с. 12]:

1) візуалізаційно-результативне (що здійснюється шляхом маніпулювання 
об’єктом);

2) асоціативно-образне (основане на трансформаціях образу предмета);
3) мовленнєво-логічне (опосередковане використанням логічних конструкцій, 

мовних засобів).
Творче мислення інвестигейторів завжди спрямоване на пошук оригіналь-

них ідей, тем, цікавих життєвих ситуацій, проблем. Але також мисленнєві процеси 
безпосередньо впливають на конкретну діяльність. Нестандартність мислення, як 
правило, проявляється, коли інвестигейтор свідомо відмовляється від традиційних 
варіантів розв’язання проблеми, а знаходить особливі шляхи, які приведуть його до 
неочікуваного результату.

Серед учасників анкетування відчутний вплив розслідувальних текстів на осо-
бистий погляд визнають 81,7% жінок-читачів, а 18,3% читачів жіночої статі більше 
покладаються на власну думку. Серед респондентів-читачів чоловічої статі 63,3% 
також зазначили вплив інвестигейторних матеріалів ЗМІ на власну позицію, а 36,7% 
опитаних заявили про відсутність такого впливу.

Особливе значення для журналістів-розслідувачів має «професійна увага». 
Професіонал інверстигейтор повинен уміти побачити, почути, вловити масу живих, 
неповторних подробиць людської поведінки, відзначити характерні деталі в зов-
нішності людей, в навколишньому середовищі, особливості їхньої мови, мислення, 
способу життя. При цьому не слід забувати, що на людське сприйняття зазвичай 
впливають звичні установки, стереотипи, оцінки інших людей, громадська думка, 
упередження. Здатність побачити те, що не вкладається в рамки раніше засвоєного, – 
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це не просто спостережливість, пильність, що пов’язана з гостротою зору, а особлива 
якість мислення [6, с. 71].

Головним чинником професійної майстерності журналіста-інвестигейтора 72% 
опитаних назвали практичний досвід; 43,2% учасників анкетування визначили як 
головний чинник професійної майстерності журналіста його освіту та природний 
потенціал.

Вивчаючи це питання, ми звернули увагу на диференціацію поглядів серед рес-
пондентів різної статі. Виявили, що чоловіки у своєму виборі надавали значно біль-
шу перевагу освіті та природному потенціалу, ніж жінки (25,2% порівняно з 18%), а 
жінки більш переконані у вагомості практичного досвіду для формування професій-
ної майстерності (41% порівняно з 31,2%).

Цікавими є результати для різних категорій опитаних: серед журналістів (чо-
ловіків та жінок) майстерність їхніх колег визначається однаковою мірою і освітою, 
природним потенціалом, і практичним досвідом (55% від загальної кількості журна-
лістів-учасників дослідження), проте погляди серед респондентів-читачів не є таки-
ми однозначними. Переважна більшість чоловіків (77,8%) визначають практичний 
досвід основним чинником успіху в досліджуваному аспекті, а серед жінок – аж 85%.

Таким чином, розглянувши ряд структурних характеристик журналістсько-
го інтелекту, ми можемо сказати, що без постійного розвитку своїх інтелектуаль-
них здібностей сучасному інвестигейтору, чи то жінці, чи то чоловікові, навряд чи 
вдасться бути ефективним і успішним у своїй практичній діяльності. 

Щодо оцінки причин впливовості розслідувального тексту, 44% учасників до-
слідження зазначили як найсильнішу «зброю» журналіста – здатність до написання 
аналітичних матеріалів; 29,6% респондентів вказали на важливість фактажності та 
аналітичності; 28,4% зауважили важливість сили впливу в доборі мовних елементів.

Серед характеристик розумових здібностей інвестигейторів та їхніх стратегій 
концептуалізації можна насамперед виокремити легкість генерування ідей, здат-
ність до перенесення, лаконізації та гіперболізації об’єктів, асоціювання різних по-
нять [2, с.68].

Легкість генерування ідей передбачає здатність до розгляду найрізноманітні-
ших варіантів розвитку події. Чим більше ідей пропонує конкретний журналіст-роз-
слідувач, тим більше у нього шансів віднайти у типовій соціологічній ситуації 
оригінальні й нестандартні рішення. Здатність до перенесення передбачає вміння 
відокремити специфічний аспект проблеми від неспецифічного, що переноситься в 
інші області, тобто пошук різних аналогій і порівнянь. Асоціювання – це здатність 
поєднувати раніше сприйняті факти і враження з новими, знаходячи при цьому нові 
взаємозв’язки між ними. Така риса мислення, як лаконізація та гіперболізація об’єк-
тів, означає здатність людини до заміни кількох понять одним, більш абстрактним, 
до використання більш ємних у інформаційному плані символів.

Не на останньому місці й літературні здібності інвестигейторів. По-перше, це 
володіння текстотворчими літературними навичками, по-друге, знання жанрових 
форм, по-третє, вміння створювати завершені журналістські твори, по-четверте, 
мовна майстерність автора. Таким чином, інвестигейтор під час роботи над матері-
алом занурений у багатогранний творчий процес для втілення конкретного задуму. 
До його найважливіших складників, як правило, відносять знання, професійні вмін-
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ня та навички, життєвий досвід та світоглядну позицію, розвинені інтелектуальні та 
літературні здібності тощо. 

Так, 48,4% опитаних зазначають, що для них авторський стиль журналіста – 
це комбінування різноманітності мовної палітри та гарно вибудуваної аргументації; 
36,4% респондентів розглядають авторський стиль журналіста як здатність фахівця 
вдало підібрати слово й відповідно сильна сугестивність його роботи; 15,6% вбача-
ють авторський стиль журналіста в підборі мовних аргументів.

Синтез уявлень у процесах осмислювання матеріалу, крізь призму гендерних 
характеристик, здійснюється через низку форм у розслідувальній журналістиці 
[4, с. 33]:

Аглютинація – елементарна форма синтезування образів, передбачає поєднан-
ня різних властивостей, частин, якостей, що у повсякденному житті не з’єднуються. 
Для гіперболізації властивим є не тільки збільшення або зменшення об’єктів, а й змі-
на кількості частин предмета. Концентрація – підкреслення будь-яких ознак. Схема-
тизація відбувається в тому випадку, якщо при конструюванні образу відмінності 
нівелюються, а риси схожості виступають на перший план. Типізація – характерне 
виділення істотної характеристики, повторюваної в однорідних фактах та втіленої в 
конкретному образі.

Ще один аспект, на який варто звернути увагу – це сфера вибору теми. На-
приклад, жінки більше приділяють увагу висвітленню соціальної тематики, зокре-
ма питань культури, освіти, медицини, чоловіки – економічної, політичної, воєнної, 
спортивної.

Інвестигейторна журналістика реагує насамперед на події, що відбуваються на 
певній території. З іншого, медіа самі обирають, які події і яким чином висвітлювати. 
Власне, при підготовці публікацій журналісти часто керуються не статистичними 
даними і результатами соціологічних досліджень, а власними вподобаннями, бачен-
ням цільової аудиторії, певним набором стереотипних уявлень про жінок і чоловіків 
у професійній діяльності, редакційною політикою тощо. Результатом такого підходу 
є матеріали, у яких порушені професійні стандарти журналістики.

Висновки: Окреслення градації ефективності інвестигейторної діяльності крізь 
призму гендерних аспектів на сьогодні має велике значення. Чоловічий та жіночій 
інвестигейторний потенціал у роботі над журналістським матеріалом підпорядко-
ваний одній меті, але, як демонструють дослідження, в його основі можуть лежати 
різні концепції, та інструментарій. Форми та методи подання матеріалу залежать від 
набутих знань, професійних вмінь та навичок, життєвого досвіду та світоглядної по-
зиції, розвиненості інтелектуальних та літературних здібностей. Крім того, існують 
відмінності психологічних процесів для кожної статі. Слід враховувати різні типи 
мислення та продукування дійсності, варіанти візуалізаційно-результативного, асо-
ціативно-образного, мовленнєво-логічного представлення журналістських розслі-
дувань. Основні концепти, що описують процеси творчого уявлення інвестигейто-
рів різної статі, у форматах аглютинації, гіперболізації, схематизації, концентрації, 
типізації, привертають увагу до проявів гендерної специфіки у мисленні й тексті. 
Таким чином, ефективність журналістського розслідування не залежить від статі 
інвестигейтора, а лише відображає притаманне статі хронологічне або інверсійне 
подання фактів, інформативну або інфотейнментивну текстову подачу, різні кути 
подання, структуру діалогів.
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Aim: to identify and characterize the specifics, peculiarities, differences of performing, 
writing and presentation of journalistic investigative activities by male and female investigators.

Results: In the paper, the journalist’s investigating activity in gender perspective has been 
analyzed and studied.

The communicative, intellectual and literary abilities have been singled out; their 
originality is analyzed through the examples of work of male and female investigators.

The gradation of emotional and intellectual types of thinking and production of reality, 
typical for the representatives of different sexes has been presented. In particular, the visual-
productive, associative-figurative, speech-logical representation of journalistic investigations 
has been studied.

In addition, the attention is focused on interpersonal contacts in the process of 
communication (conversations, interviewing, and immersion into the situation): the ease of 
generating ideas, the ability to transfer, laconism and hyperbolization of objects, the association 
of different concepts.

The article considers the male and female investigating potential in work on journalistic 
material: acquired knowledge, professional skills and abilities, life experience and ideological 
position, developed intellectual and literary abilities.

The tools of gender-specific imagery have been systematized in the process of generating 
new ideas for journalistic investigation (chronological and inverse factual representation, 
infotainment, classifications and typologies, different manners of presentation, dialogues).

The main concepts of the processes of creative imagination of investigators of different 
sexes in the formats of agglutination, hyperbolization, schematization, concentration, 
typification have been presented.

Key words: investigator, journalistic investigation, gender roles.
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Свобода обміну інформацією та інформаційна відкритість є однією з фундаменталь-
них основ громадянського суспільства. Саме сучасні інформаційно-комунікаційні техно-
логії відкривають нові можливості для вільного поширення інформації та масового ін-
формаційного обміну, наслідком чого може стати формування принципово нового типу 
демократичного суспільства.

Ця стаття є спробою простежити, як співвідносяться постіндустріальні соціально-
еконо мічні трансформації й громадянське суспільство; як становлення постіндустріально-
го суспільства впливає на процеси політичної комунікації й на виникнення нових форм по-
літичного устрою; взаємозалежність зростання (завдячуючи інформаційним технологіям) 
інформаційної відкритості, політичної комунікації й громадянського суспільства.

Ключові слова: постіндустріальне інформаційне суспільство, громадянське сус-
пільство, політична комунікація, «четверта влада», інформаційна відкритість.

Актуальність та новизна проблеми. Одним з найважливіших наслідків ста-
новлення постіндустріальної цивілізації стала демасифікація виробництва й спожи-
вання, які набули індивідуалізованого характеру. Тому сьогодні ідеали суспільства 
масового споживання з їхнім категоричним імперативом «необхідно бути такими, 
як усі» втрачає свою актуальність. Крім того, складна діалектика влади й особистої 
свободи в постіндустріальному суспільстві визначає специфіку суспільної свідомо-
сті, створюючи умови, коли більшість людей вже не згодна на роль «гвинтиків» у 
соціальному механізмі, що слухняно виконують вказівки влади. Так починається 
активізація політичної свідомості й політичної культури, а політична комунікація 
перестає бути традиційно спрямованою «зверху», зважаючи на активізацію аль-
тернативної політичної комунікації «знизу». Ці соціально-політичні процеси у по-
стіндустріальному суспільстві пов’язані вже не стільки з проблемою демократії (це 
поняття стало політичним кліше, що значною мірою втратило свій зміст), скільки з 
ідеєю громадянського суспільства. 

© Гриценко О., 2019
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Отже, що являє собою сучасна демократія, які її основи й чим вони відрізня-
ються від античних уявлень про демократію, від змісту цього поняття в середньовіч-
ні часи або в епоху індустріального капіталізму? Ці питання набувають особливої 
актуальності у зв’язку з тим, що з кінцем індустріальної епохи усталені основи кла-
сичної демократії залишися у минулому, а в суспільстві, де основним економічним 
ресурсом стають знання та інформація, виникають нові форми політичної органі-
зації, які дослідник В. Іноземцев вважає подібними до аристократичного устрою. 
Хоча тенденція створення «нової аристократії» постіндустріального суспільства 
(тих «глобальних багатих», яких дослідник З. Бауман протиставляє «локальним бід-
ним») справді існує, очевидно, домінуючим напрямком змін у політичному устрої є 
все ж таки ідея громадянського суспільства, яка передбачає активізацію політичної 
культури членів суспільства й зростання ролі альтернативної політичної комуніка-
ції «знизу». 

Аналіз досліджень із проблематики роботи. На думку відомого англійського 
дослідника Л. Зідентопа, в основу європейської демократії було покладено християн-
ське вчення про духовну рівність людей перед Богом та вищий за матеріальні інтере-
си моральний закон – ідею, невідому античній цивілізації. Залежність європейської 
демократії від цих світоглядних позицій можна бачити в історії середньовічних міст, 
які спочатку об’єднувалися навколо церковної влади; лише пізніше виникли демо-
кратичні комуни європейського середньовіччя. 

Під впливом ідей духовної рівності й морального закону в Європі сформували-
ся уявлення про громадянство й громадянське суспільство. У порівнянні з античною 
моделлю демократії громадянське суспільство є повною протилежністю – в його ос-
нові пріоритет приватного й особистого над суспільним, недоторканість приватного 
життя, а в кінцевому рахунку – загальна рівність всіх членів суспільства перед за-
коном. 

Концепція громадянського суспільства має свої витоки у деяких ідеях Г. Гроція, 
Т. Гоббса, Дж. Локка та протестантизму. Вперше вона була достатньо чітко висловле-
на в 1767 р. у книзі Адама Фергюсона «Нариси з історії громадянського суспільства». 
Подальший її розвиток можна бачити у працях Ж.-Ж. Руссо. Через французьких ен-
циклопедистів та діячів Французької революції концепція громадянського суспіль-
ства, на той час ще абстрактна, мала вплив на створення основ американської демо-
кратії. Серед європейських мислителів ХІХ ст. до ідеї громадянського суспільства 
зверталися Г. Гегель, який чітко розмежував державу й громадянське суспільство та 
К. Маркс – висловив важливу думку про вторинність держави відносно громадян-
ського суспільства. Таке розмежування дозволяє усвідомлювати взаємовідносини 
держави й громадянського суспільства, розглядаючи їх як рівноцінних партнерів у 
політичній комунікації. 

Практичні спроби реалізації ідеї громадянського суспільства були здійснені у 
ХVІІ–ХVІІІ ст. в Англії – країні, яку навряд чи можна назвати більш демократич-
ною, ніж інші країни Європи того часу. Проте саме в Англії рівність членів суспіль-
ства перед законом стала важливішою, ніж демократична ідея можливості всіх брати 
участь у прийнятті законів.

Розкриття проблематики. Особливого значення концепція громадянського 
суспільства набула в останнє десятиріччя ХХ ст., коли вона стала реально втілюва-
тися у життя у США та країнах ЄС. Це було зумовлено становленням постіндустрі-
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ального суспільства та інформаційною революцією, яка забезпечила принципово 
новий рівень інформаційної відкритості діяльності державно-владних інституцій. 

Передумови практичної реалізації ідеї громадянського суспільства в країнах 
ЄС й США суттєво відрізнялися. З самого початку історії американської держави 
колоністам було властиве сильно виявлене почуття індивідуалізму та переважно од-
накові ціннісні орієнтації, а також мовна єдність. В Європі становище було іншим – 
там завжди були характерними патерналістські відношення держави й громадян, а 
індивідуалістичні цінності були виявлені менше, ніж у США. Тому моделі держав-
ного устрою США та країн ЄС при, здавалося б, їхній подібності суттєво відрізня-
ються – у політичній системі США ідеї ліберальної демократії й федералізму втілені 
значно більше. В цілому ж, сутність ідеї громадянського суспільства полягає у роз-
межуванні державних і громадських інституцій, завдяки чому виникає можливість 
їхніх партнерських відносин на відміну від традиційної зверхньої ролі держави. 

Держава (принаймні, у західноєвропейському розумінні) має надавати всім 
громадянам право рівності перед законом, більш того – єдиний соціальний статус. 
Тому повноцінна держава сумісна не з кожним соціальним ладом і передбачає інди-
відуалістичну модель суспільства, оскільки рівність у статусі, яку надає громадянам 
держава, створює основу для відокремлення суспільного життя від приватного. Так 
виникає первинна соціальна роль, «метароль» громадянина в соціумі – та роль, яка 
без повноцінної держави взагалі не може існуватих [1: 102, 110–115]. Деякі дослідники 
вважають, що громадянське суспільство має неполітичну природу, але в такому разі 
політичні партії виявляються за межами громадянського суспільства, з чим не можна 
погодитися, оскільки саме вони є найважливішими політичними інститутами гро-
мадянського суспільства, пов’язуючи його з державно-владними структурами. Саме 
розмежування права й закону дає можливість протиставляти право сваволі пануючих 
у суспільстві кланових угруповань (як відомо, ця сваволя нерідко набуває рангу зако-
ну). Саме тому громадянське суспільство неможливе без правової держави, а дійсно 
правова держава неодмінно передбачає існування громадянського суспільства. 

В Україні, за відомих історичних обставин, суспільна думка була зорієнтована 
у 1990-і рр. не на громадянський, а перш за все на національно-визвольний аспект 
державотворення, наслідком чого стала недостатня розвиненість концепції взаємо-
відносин між державою та громадянським суспільством у порівнянні з аналогічни-
ми концепціями в Німеччині, Англії та Франції. Після проголошення незалежності 
в Україні почався процес формування самодіяльних об’єднань громадян, а провідну 
роль у становленні громадянського суспільства почав відігравати розвиток систе-
ми місцевого самоврядування. Проте в українських умовах це ускладнено тим, що 
одночасно відбуваються три взаємопов’язані, але у той же час окремі процеси: на-
ціональне відродження, побудова правової держави й формування громадянського 
суспільства. 

Хоча, здавалося б, очевидною є думка про доцільність запозичення досвіду ста-
новлення громадянського суспільства в західних країнах, проблема полягає в тому, 
що навряд чи можливий прямий експорт західної моделі демократичного устрою й 
громадянського суспільства в інші регіони світу, де існують інші культурні традиції, 
зокрема в Східну Європу. В тих суспільствах, де первинна соціальна «метароль» 
індивіда по відношенню до держави не сформувалася протягом історії розвитку їх-
нього політичного устрою, основним суб’єктом соціально-економічного життя стає 
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вже не індивід, як в Західній Європі та США, а сім’я, клан або інші соціальні групи 
та спільноти. 

Щодо взаємин влади й суспільства, то сьогодні ключовою проблемою в цих 
взаєминах є вплив мас-медіа на громадську думку. Тут треба зазначити, що відома 
метафора «мас-медіа це четвертверта влада» є некоректною, оскільки на початко-
вих стадіях становлення громадянського суспільства «четвертною владою» реально 
може бути лише громадська думка (на формування якої активно справді впливають 
мас-медіа). А мас-медіа, у тому числі традиційні друковані ЗМІ, повинні бути засо-
бами виявлення громадської думки. На розв’язанні зазначених проблем, що істотно 
впливають на весь процес соціокультурних трансформацій будь-якого суспільства, 
має бути спрямована вся державна інформаційна політика. 

Крім того, хоча у пострадянських країнах основною метою реформ було прого-
лошено демократію, як зовнішню форму управління, досвід ще 1990-х рр. свідчить, 
що демократія може мати різні форми, які не завжди є конструктивними. Демократія 
може бути розвинутою більшою чи меншою мірою; вона може стримуватися аристо-
кратичними чи іншими (наприклад, номенклатурними) пережитками; нарешті, вона 
може бути популістською та саморуйнівною. Проте лише громадянське суспільство 
з його рівністю громадян перед законом може надати демократії цивілізовані форми 
[2]. Очевидно, метою реформ повинна бути не просто демократія, а створення гро-
мадянського суспільства й такої держави, у відношенню до якої всі громадяни були 
б рівними в своїй соціальній метаролі індивіда. Лише в громадянському суспільстві 
мас-медіа перетворюються з інструменту державної політики на засіб контролю з 
боку громадянського суспільства над державою та, внаслідок цього, дійсно стають 
«четвертою владою». 

З концепцією громадянського суспільства, в основу якої покладено ідею соці-
ально-політичної активності окремих громадян та громадських організацій (перш 
за все на локальному й регіональному рівнях) пов’язані такі поняття як «культура 
громадянськості» й «політична культура» [3]. 

На формування культури громадянськості впливає перш за все громадська 
думка, яка не тільки є одним з найважливіших чинників політичної комунікації в 
суспільстві, а й способом виявлення масової свідомості, що передає ставлення членів 
суспільства до значущих подій та фактів. Громадська думка формується стихійно, у 
процесі спілкування, та цілеспрямовано за допомогою мас-медіа; вона формується в 
суспільстві в цілому та в окремих спільнотах (соціальних, регіональних, професій-
них, політичних, культурних тощо). 

Однак, добре відомо, що українські мас-медіа мають значний досвід виконання 
політичних замовлень та маніпулювання громадською думкою. Проблема залежно-
сті політичної орієнтації багатьох медіа від їхніх фінансових зв’язків з клановими 
угрупуваннями неодноразово порушувалася самими мас-медіа, що суттєво змен-
шило довіру аудиторії до значної кількості видань як до незалежних спостерігачів. 
Внаслідок цього в Україні стали виявлятися певні труднощі у перетворенні мас-ме-
діа на новий соціально-політичний інститут, який повинен не тільки інформувати 
читацьку аудиторію, але й консолідувати суспільство. 

Сьогодні економічна самостійність мас-медіа справді є досить умовною, а дру-
кованим виданням внаслідок різкого скорочення обсягу передплати важко забезпе-
чити власне виживання без сторонньої фінансової підтримки. Тому характерною 
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рисою, зокрема, українських політичних медіа є значне збільшення ролі рекламних 
технологій, що пояснюється не тільки комерціалізацією мас-медіа, а й зміною функ-
цій реклами та набуття нею нового значення, зокрема у контексті PR-технологій та 
створення іміджу політичних діячів. Це той політичний адвертисмент, який струк-
турує інформаційний медіа-простір, підпорядковуючи собі партійну пресу, теле- й 
радіопередачі (особливо в час передвиборчої кампанії). Звісно, завдяки інформацій-
но-комунікативній функції у процесах демократичних трансформацій, мас-медіа 
стають одним з найважливіших чинників формування політичної культури, яка 
визначає зміст і якість соціальних цінностей, традицій та норм, що регулюють полі-
тичні відносини у суспільстві. Складність полягає в тому, що мас-медіа є водночас 
продуктом громадської думки й тією силою, яка цю думку формує. 

Комунікативна концепція політичної влади (X. Аренд, Ю. Габермас) заснована 
на ідеї, що будь-яка влада прагне домогтися у підлеглих згоди з її рішеннями, а ко-
жен член суспільства намагається висловити свої потреби. Політична комунікація 
полягає у передачі інформації між основними суб’єктами політики – суспільством та 
інститутами влади, а влада розглядається як опосередкований, ієрархічний механізм 
спілкування між людьми, де загальний інтерес переважає над частковим. Ю. Габер-
мас уточнював, що влада є механізмом опосередкування суперечностей, які виника-
ють між публічною й приватною сферами життя. Тому й політична комунікація не 
однакова за умов різних політичних режимів. Якщо в демократичній державі вона 
плюралістична, то в тоталітарній чи авторитарній державі вона монополізована. 

Сьогодні в Україні та інших пострадянських суспільствах політична комуні-
кація є відносно вільною. В умовах неефективного управління з боку влади сама 
влада стає нелегітимною для певної частини суспільства. Внаслідок цього нелегіти-
мною починає сприйматися й політична комунікація, якїй перестають довіряти, а це 
в свою чергу не сприяє зміцненню довіри між владою та суспільством.

Західна політологічна наука визначає сутність політичної комунікації як сукуп-
ність комунікаційних процесів між політичною системою та суспільством з метою 
формування громадської думки, яка впливає на прийняття політичних рішень. На 
наш погляд, більш повним було б таке визначення: політичною комунікацією є діалог 
між владою та суспільством, який здійснюється за допомогою мас-медіа й має на 
меті зростання інтеграції суспільства. У процесі політичної комунікації мас-медіа 
задають певні стереотипи сприйняття соціальних процесів та норми політичного 
діалогу влади й суспільства, й завдяки цьому об’єднують аудиторію споживачів по-
літичної інформації, перетворюючи її з простої сукупності членів суспільства, іноді 
віддалених один від одного фізично й географічно, у цілісну спільність – громаду. 

Простежуючи сучасні тенденції у розвитку політичної комунікації, необхід-
но зазначити, що сьогодні, як в Україні, так і в країнах Заходу можна спостеріга-
ти суттєве зниження підтримки політичних установ і політичних діячів з боку су-
спільства. Відсоток осіб, що беруть участь у голосуванні, постійно зменшується. Це 
явище пов’язано з тим, що існують два види підтримки тих чи інших політичних 
сил – специфічна й дифузійна. У той час як перший вид підтримки пов’язаний з до-
вірою до конкретних політичних заходів чи лідерів, другий передбачає підтримку 
загальних демократичних принципів. Тенденція до соціально-політичної пасивнос-
ті зумовлена зниженням дифузійної підтримки, наслідком чого є також і зниження 
специфічної підтримки окремих політиків. Поширення негативного ставлення до 
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політики пояснювалося й тим, у який спосіб процеси політичної комунікації знахо-
дять своє висвітлення в мас-медіа й перш за все у телевізійних програмах, в яких все 
більше місце почали займати матеріали рекламного та розважального спрямування. 

Таким чином, інтерес до традиційної політичної комунікації «зверху» справді 
знижується. Проте, разом з цим громадяни різних країн виявляють все більшу за-
цікавленість у конкретних способах розв’язання тих чи інших проблем, актуальних 
для їхнього регіону. 

В американській політології існує вдале поняття grassroots democracy, що мож-
на приблизно перекласти, як «низова демократія», або демократія на повсякденному 
рівні «простих людей». Типовим прикладом такої grassroots democracy з життя на-
шого суспільства є створення мешканцями багатоквартирних будинків добровіль-
них об’єднань власників квартир, які відмовляються від традиційної для нашого 
суспільства пасивної позиції й роблять крок до самоорганізації, виявляючи таким 
чином соціальну активність «знизу» для вирішення конкретних локальних про-
блем. Добре відомо, що у США та країнах Західної Європи подібні форми grassroots 
democracy поширені набагато більше, а соціальна активність громадян у цілому є 
значно вищою. Таку тенденцію називають, як правило, нетрадиційною (альтерна-
тивною) формою політичної комунікації, пов’язуючи її з концепцією громадянсько-
го суспільства. 

Кажучи про вплив мас-медіа на формування масової свідомості за допомогою 
політичної комунікації, не можна не згадати про проблему маніпулювання поняттям 
«демократія» з боку тоталітаризму нового, більш витонченого типу – інформацій-
ного тоталітаризму, який для своєї легітимації та самозбереження використовує 
популярний (але й стереотипний) образ демократичного суспільства. Такий тоталі-
таризм призводить до стереотипізації масової свідомості та відсутності в носія такої 
свідомості власної точки зору стосовно політичних подій, не кажучи вже про здат-
ність свідомо й компетентно брати участь у прийнятті політичних рішень. Внаслі-
док послідовної й цілеспрямованої маніпуляції свідомістю за допомогою мас-медіа 
створюється видимість демократії, коли громадяни повинні формально приймати 
політичні рішення (насамперед це стосується передвиборчої кампанії). 

Саме тому можливість взаємодії влади з громадськістю як з єдиним цілим сьо-
годні часто утруднена; значення політичної комунікації в її традиційних формах 
зменшується, а можливість прийняття важливих політичних рішень внаслідок діа-
логу між владою й суспільством є дуже сумнівною. З огляду на це доцільно розріз-
няти два види політичної комунікації – цілеспрямовану й нецілеспрямовану. Ціле-
спрямованою політичною комунікацією є свідомі дії політичних партій та лідерів, 
що мають на меті одержання підтримки електорату. Нецілеспрямована політична 
комунікація здійснюється завдяки активності журналістів, мас-медіа та громад-
ських організацій – саме в цій активності втілюються ідеї свободи слова та вільних 
мас-медіа, які критично оцінюють позицію влади та її дії. Виникає ситуація, в якій 
медійна галузь, пропонуючи критичне ставлення до політичних подій та особистіс-
них якостей політиків, фактично послаблює роль традиційної політичної комуні-
кації, збільшуючи значення альтернативної політичної комунікації у суспільстві. 
Влада, в свою чергу, прагне зберігати контроль за процесами альтернативної полі-
тичної комунікації, використовуючи для цього всі засоби, спрямовані на одержання 
підтримки з боку громадської думки (насамперед це стосується політичної рекла-
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ми). До такої спрямованої політичної комунікації залучається все більша кількість 
кваліфікованих професіоналів, які використовують такі поширені прийоми сучасної 
журналістики, як короткостроковість інформації, негативізм та персоналізацію. 

Висновки. Специфічний характер політичної комунікації породжує високий 
рівень очікувань з боку суспільства, оскільки імідж державних діячів та політичних 
лідерів створюється таким чином, що ці політики сприймаються масовою свідомі-
стю як кваліфіковані спеціалісти, здатні швидко розв’язати будь-які проблеми. Про-
те досить часто ці очікування не виправдовуються, а наслідком цього стає зростання 
відчуженості все більшої кількості громадян від традиційної політичної комуніка-
ції. Втрата політичною системою дифузійної підтримки суспільства призводить до 
того, що влада прагне використати технології та методи мас-медіа з метою зберегти 
належний рівень цілеспрямованої (традиційної) політичної комунікації, «керованої 
зверху» [4: 34–41]. 

З причини послаблення впливу традиційної політичної комунікації, керова-
ної державою, особливого значення у наш час набуває властива громадянському 
суспільству ідея розвитку громадського самоуправління та створення нового, аль-
тернативного потоку політичної комунікації «знизу», ініційованого та підтримува-
ного активністю окремих громадян та громадських організацій. В сучасних умовах 
кризи традиційних форм політичної комунікації саме така альтернативна форма ко-
мунікації дійсно може сприяти інтеграції нашого суспільства та його включення в 
процес розбудови глобальної демократії ХХІ століття. 
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In this article, we will try to trace how postindustrial socio-economic transformations 
and civil society relate; as the formation of post-industrial society influences the processes of 
political communication and the emergence of new, alternative forms of political system; as 
well as the interdependence of growth (due to new information technologies) of information 
openness, political communication and civil society.

Freedom of information exchange and information openness is one of the fundamental 
foundations of civil society. It is the modern information and communication technologies 
(including the Internet and electronic media) that open up new opportunities for the free 
dissemination of information and mass information exchange, which may result in the formation 
of a fundamentally new type of democratic society. Therefore, in western countries special 
attention is paid to the problems of using information resources on the basis of the use of the 
latest information technologies, communications and telecommunications.

In democratic states, the interaction of power and society, in addition to the main electoral 
mechanism, is based on public relations and the provision of information services to the 
population, as well as on the mechanism of legislative lobbying and public expression of public 
opinion. These mechanisms function in interaction, although they are different in essence, 
and in practice they are implemented in parallel, using the same methods and tools. In this 
exchange of information is an very important link in the system of public administration, since 
the completeness, quality and reliability of information used to make managerial decisions at all 
levels determine the correctness, efficiency and effectiveness of such decisions.

Key words: postindustrial information society, civil society, political communication, 
«fourth power», informational transparency.
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The article is targeted at the examination of quantitative and qualitative characteristics 
of the articles in the US print media – dedicated to the particular happening in the history of 
Ukrainian-Russian resistance – the Kerch Strait incident in late November 2018. In his analysis 
the author is using actual media ethic’s principles using the last findings of the prominent scholar 
in this field – Professor Clifford G. Christians and his understanding of the truthful reporting 
problem. There are three print versions of well known in the US and worldwide newspapers in 
the focus of the research – The New York Times, Chicago tribune and USA Today. All of them 
are in top-10 popular print media in the country but at the same time have different editorial 
concepts from the point of view of their audiences’ key news interests.

Key words: American print media, international political journalism, Kerch Strait, 
Russian aggression, Crimea annexation, elections in Ukraine.

Introduction
The conflict between Russia and Ukraine with November 25th 2018 incident when 

Russia captured three Ukrainian vessels in the Kerch Strait in particular is ongoing issue 
for global diplomacy [1]. Therefore it is part of media discourse now only in Russia, 
Ukraine and other European countries tied to the conflict geographically, historically and 
economically. The US media market as one of the biggest on the planet and its print media 
are constantly being used as a platform for political disputes on Ukrainian Crisis. Such kind 
of open discussion is very important under the circumstances of actual hybrid, information, 
grey, proxy or marked in other terms warfare that was started (or restarted – taking into 
consideration the cold war period in USSR-West tensions) in recent years [2]. The question 
of professional standards and journalism ethics [3] might become one of the defining – in 
order to understand modern challenges for the profession when it comes to the coverage of 
some drastic and controversial stories worldwide. 

In our research three print newspapers were chosen in particular to disclose some 
meaningful features of another aggravation of the mentioned conflict. For years The New 
York Times (NYT), USA Today and Chicago Tribune are among top-10 American daily 
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newspapers due to circulation statistics. The first one has multiple editions (international, 
national and New York one) but it has been always oriented on global coverage. The second 
one is well spread on the national level and is mainly targeted at domestic American stories – 
despite the fact the foreign affairs have also become a part of its reporting but definitely far 
beyond the volume provided by NYT. The last one is well known and respected newspaper 
mainly of the Middle West of the US with Chicago and «Chicagoland» as its core audience, 
and Ukrainian Diaspora is an essential part of Chicago and Illinois population.

To reject the possibility of pro-Ukrainian or any other bias of the mentioned newspapers 
we may remember some vivid examples in their history. NYT has for several times rejected 
the possibility of returning the Pulitzer Prize gained in the 1930-s by Walter Duranty’s 
dispatches from Moscow – despite his denial of Ukrainian Holodomor, the artificial famine 
with over 10M dead and inspirited by Soviet authorities under Stalin’s rule in 1932-33 [4]. 
To the honor of the newspaper, we must admit that in 2003 NYT has recognized its reporter 
as author of mystification reports from the Middle East during the 2nd Gulf War [5]. USA 
Today was blamed for cutting off the Crimean territory from the rest of Ukraine on its 
front page in 2015 [6]. At the same time Chicago Tribune had the most confusing «fake 
news fact» in its history when the front page headline proclaimed the wrong candidate to 
become a winner of presidential campaign in the US [7]. Unlike nowadays Russian media 
the newspaper have corrected the mistake and still remember it – possibly in order to never 
repeat similar misinformation. 

Our hypothesis is that each media is covering the same story standing on a separate 
ground of its editorial standards, audience’s believed spheres of interests, proximity of the 
story implications to the US national interests, availability of the media correspondents in 
the field and «organic news flow» – providing every journalist and every media outlet with 
new variety of choices for filling the newspapers’ pages day after day. 

The timeframe of the research is limited to 5 business days at the end of November 
2018 – right after the Russian assault on Ukrainian vessels in-between Black and Azov 
seas on November 25th. Despite the fact that NYT and Chicago tribune were still reporting 
on implications of the conflict after these 5 days we must take into consideration that USA 
Today in its print national version appears only 5 days a week. Remembering that it is very 
hard for modern media and their audience to keep particular story interesting and fresh 
without actual evolution of some hot details, we have focused on national paper editions of 
each newspaper from November 26th till November 30th. 

The methods used here are limited to quantitative, qualitative and content analysis – 
from the point of view of interpretive sufficiency principle [8]. There were several key 
indicators: importance of the story for the media’s audience (location – number of pages 
and volume of coverage – the size or amount of articles on chosen story and mentions in 
other articles of the same newspaper); localization of reporters (Moscow or Kyiv); usage of 
Russian version Ukrainian capital transcription (Kiev) or Ukrainian one (Kyiv); in-depth 
analysis of the conflict – with Crimea annexation and Donbas aggression by Kremlin, and 
perspective of Spring 2019 Ukrainian presidential elections.

In our analysis we have deliberately chosen print editions of the newspapers as online 
sites of each media was able to publish first news about the Kerch strait indecent almost 
the same day – due to the time difference. And simultaneously not every online story is 
published in print but almost every print story has its online version.
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November 26th 
On the next day after the armed clash near the newly built by Russia Crimean bridge 

Chicago Tribune dedicated 1/3 of its 8th page to this story. The title of the article is citing 
Ukrainian version of the incident – blaming Russians in firing and seizing its ships [9; 8]. 
The text written by AP correspondent in Moscow Matthew Bodner is accompanied by a 
picture of the bridge and civil tanker ship under it blocking passage to the Kerch strait under 
it. The author provides a brief views on the conflict from its both sides, citing officials in 
Ukraine, Russia and US Department of State, EU and NATO as well. The article mentions 
the annexation of the peninsular in 2014, deadly war with Russia-backed separatists in 
Donbas region and the actual Russian blockade of Ukrainian port-cities on the Azov 
coast for commercial ships that has become a breaking the 2003 agreement on shared 
territorial waters. Such terms are definitely highlighting the essential parts of the conflict’s 
background giving the audience a better understanding of the context and pointing at who 
is the aggressor in the situation and who is a victim. 

NYT put the same story a little bit «higher» – on the 6th page. Two correspondents – 
one from Moscow (Andrew Kramer) and one from Kyiv (Iuliia Mendel) provided the text 
on 1/6 of the page under the title «Ukraine Says Russia Fired On Its Ships, Wounding 
6», therefore presenting Ukrainian side as a newsmaker [10; 6]. The actual description 
of the situation in this article was not accompanied by any illustration (unlike the online 
version of the story published the day before) and had similar to Chicago Tribune’s 
coverage components: Crimean annexation, undeclared war in Donbas region, clearly 
Moscow backup for separatists, violation of UN Law of the Sea. At the same time there 
was a link between the crisis and Presidential elections in March 2019 – due to the martial 
law proposed by President Poroshenko as a possible instrument for him in the campaign. 
That brings the audience to a definitely broader perspective of the problem far beyond the 
citing of accusations from the both sides: Ukraine asks the civilized world for help against 
unpredictable in its aggression Russia while Russia blames Ukraine for provoking her on 
military reaction for violation of Russians specific interpretation of international law and 
agreements between post-Soviet countries. 
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New York Times A6 1/6 - + + + - + + +
Chicago Tribune 8 1/3 - + - + - + + -
USA Today - - - - - - - - - -

6th page in NYT and 8th page in Chicago Tribune is a great success for any story. 
Especially if it fits the contemporary broadcasting technology’s agenda and is considered 
to be newsworthy [11; 178]. On the pages of USA Today we did not find any trace of that 
story. The situation was different online but that may be a vivid proof of differences 
between newspapers’ targeted audiences, broadness of covered issues and in-depth 
analysis of particular situation. For many years, Internet page has seemed to be a main 
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priority for USA Today in comparison to print version: due to commercial revenue or other 
explanations essential for the newspaper’s owners. At the same time one must remember 
that simultaneously American audience was also provided with more close stories: Central 
American migrants’ caravan approaching the US border, aftermath of deadly firestorm in 
California, awkward Brexit process in the UK, future Christmas and New year holidays and 
other obviously important issues. Normally stories in modern journalism do not live long 
in everyday reporters’ chase for new breaking, hot and therefore profitable news. However, 
another spin of Ukrainian crisis have had a good potential that week.

November 27th 
The second day of the story’s coverage appeared to be much more fruitful – due to the 

evolution of the situation in the region. The NYT set its Moscow correspondent’s article on 
the first page including words «wider war» into its title [12; 1]. Although Neil MacFarquhar’s 
text starts with the passage about Ukrainian nation put on the war footing with Russia by 
Kyiv authorities, this fact is accompanied by immediate link to the conflict prehistory. The 
occupation of Crimea by Russian special forces and Russian-backed separatists in Donbas 
region with consequent thousands of casualties are mentioned right on the first page. The 
reactions from Moscow and from its apologists in Ukraine were also described – as well as 
spring 2019 presidential election campaign factor. 

The further text on the A6th page of the newspaper takes almost its half and indicates 
American sincere interest to the problematics in order to remember that both previous world 
wars were started with gunshot and deadly provocations in close distance from Crimea – 
in Balkan Sarajevo and Polish Gliwice [12; 6]. The first newsmakers here are President 
Poroshenko and Ukrainian Parliament in their pro martial law argumentation as a response 
to Russian hybrid war aggression. The same problem discussions where reported from 
NATO headquarters in Brussels and UN Security Council in New York. There the issues 
of international maritime convention protection and Russian arguments about possible 
violations of Russian territorial waters where reported by local newspaper’s journalists in 
logical marriage with long time context of Russian aggression patterns. The description of 
pro-Ukrainian rhetoric’s from the White House and various European countries was also 
included in the article. It was balanced by quite broad analysis of Moscow reaction to the 
consequences of its actions in Kerch strait and the third party interpretations of the situation.

Russian position is backed-up by the fact of the expensive Crimean bridge erection and 
protection of it as a symbol of the control over Crimea. In the case with territorial waters 
the question of Russian specific understanding of international laws and their willingness 
to show the actor really controlling the situation in the region is raised. The Ukrainian 
version includes the mention about 2003 agreement between both countries that used to 
be a guaranty of free passage through the strait for commercial cargoes from and to main 
Ukrainian ports on Azov coast and even for military ships till Autumn 2018. On the other 
hand, we also have here the consideration of possibility for President Poroshenko to gain 
some political benefits from the martial law in order to use the factor of possible Russian 
further aggression as one of the key elements in his reelection campaign. Although all 
anti-authoritarian compromises proposed in this case are also present in the article. But 
the most colorful image of the imaginary implications of the conflict is in the final section: 
the Russian columnist and analyst points on Azov sea as on «the most convenient space 
for the most spectacular political wrestling», calling it a «tiny reservoir» that nobody had 
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ever considered a real sea» – being so tiny even up to none third-party in the world interest 
after its entire surface «goes up in flames». But despite that kind of expertise it has to be 
considered that this story was print on NYT front and A6th pages. 
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New York Times A1, 
A6 1/2 - + + + - + + +

Chicago Tribune 11 1/3 - - + + - + + +
USA Today - - - - - - - - - -

It looks as if some media outlets have listened to the Russian analyst’s statement as 
Chicago Tribune coverage of the story that day was a way far modest. American border 
and migrant caravan, climate change and NASA landing on Mars issues were obviously 
more interesting for the newspaper’s readers of «Chacagolend» and Illinois. But the AP 
correspondents’ article on the 1/3 of 11th page is raising the same problems [13;11]. Crimea 
here is one time called disputed as one time annexed peninsular, western countries support 
Ukraine suffering from Russian troops and weapons support of the rebels in Donbas 
region. After over 10,000 casualties of the conflict martial law proposed by President 
Poroshenko looks logical – just as a full combat alert during the last 5 years. President’s 
antiterrorism and information security measures are considered against the background 
of future elections, his declining support among people and criticism of internal political 
opponents. NATO’s position is also presented here but the Kremlin view on the situation 
is obviously ignored. 

Ignorance is not definitely the best term for the description of the further absence of 
Ukrainian crisis in the USA Today print version that day. Obviously, the last mentioned 
media would not be able to write about far too old in terms of contemporary journalism’s 
chase for new news conflict between Ukraine and Russia around isle of Tuzla – just in 
the middle of the Kerch strait [14]. In 2003 former Ukrainian President Leonid Kuchma 
was forced to become a protector of sovereign territory from Russians that have been 
threatening the further existence of Tuzla by artificial changing of the water flow in the 
strait. After the annexation Tuzla is one of the fundamental parts of Crimean bridge built by 
Moscow in order to connect the occupied peninsular with the Russian mainland. All three 
newspapers, their reporters have either unconsciously or deliberately ignored that part of 
Ukrainian-Russian geographical tensions.

November 28h 
Paul Krugman became an author of that day editorial article on A26th editorial page 

of NYT – directly blaming Russia for its attack on International Law [15; A26]. Naturally, 
the newspaper thoughtfully reminds its readers that the editorial board represents the 
opinions of the board, its editor and the publisher and is separate from the newsroom and 
the Op-Ed section. Therefore, the spirit of the text is at least slightly different from the 
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previous newspaper reports that week. Without indifferent references to some officials 
or particular sides of the conflict the article is filled with such terms as «escalation of 
the undeclared war the Kremlin», «no legal justification for firing on three Ukrainian 
boats and seizing them», «illegal claim to Crimea» or «dangerous, arrogant, illegal 
aggression». Ukraine is described here as an obvious victim and Russia – as an aggressor 
with permanent president who in 2004 signs the treaty, in 2014 annexed Crimea and in 
2018 attacks Ukrainian ships. 

November 28th 

Newspaper

Pa
ge

 #
 

W
ho

le
 p

ag
e 

st
or

y

M
en

tio
n 

in
 o

th
er

 
st

or
ie

s

M
os

co
w

 
re

po
rt

L
oc

al
 

re
po

rt

«K
ie

v»

«K
yi

v»

A
nn

ex
at

io
n

D
on

ba
s 

co
nfl

ic
t

U
kr

ai
ni

an
 

E
le

ct
io

ns

New York Times A26 1/2 - - - + - + + +
Chicago Tribune 15 1/12 - - - - - - - -
USA Today - - - - - - - - - -

The author agrees with Kyiv’s argumentation – settled on shared territorial waters of 
the Azov Sea and the Kerch Strait, free cargo vessels passage to and from Ukrainian ports 
of Mariupol and Berdyansk that were suffering a lot from Russian economical blockade 
of the strait. In response, Krugman wows for the punishment for such savage attitude to 
neighboring country and international law, mentioning stronger economic sanctions or 
more military support for Ukraine. At the same time, he wonders why there was still no 
direct and sharp reaction of President Trump – in his well-known Twitter-rhetoric manner. 
Krugman also analyses the risks of the Ukrainian martial law for March elections – worrying 
for fragile and messy home politics inside the country with stable Russian interference. 
Moreover the author summarize that possible risks of any Western actions is less then risks 
of doing nothing under the generalized circumstances.

While US Today had stably «forgotten» about Ukrainian issue and its importance for 
the US international politics, Chicago Tribune on Wednesday limited its coverage of the 
problem to one picture with subtitle on the 15th page [16]. Due to the well known principle 
«do not tell me – show me» it is definitely better than nothing. 

Especially when the spirit of the image is meaningful: one could directly point who of 
the two people in camouflage portrayed is aggressor and who is the victim of aggression. 
The emotional analysis is not among the methods of this paper, but the fact that regional 
US newspaper stays tuned to the problematic with geographically distant origins might 
be an indicator of its global coverage ambitions or transparent importance of the issue for 
American audience. 

November 29th 
The ties between Eastern-European incident and American home politics were 

becoming clearer as the Group of 20 meeting in Buenos Aires was approaching. On the 
third day of story’s coverage NYT dedicated its whole A10 page to Ukrainian conflict 
and following implications’ analysis [17; A10]. More then a half of the page was covered 
by profound enough prehistory of the November incident. Already mentioned Moscow 
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correspondent Neil MacFarquhar was trying to provide his readers well structured «Q and 
A session» about the chain of happenings that lead us to another tensions. His article, 
accompanied by already used a day ago picture in Chicago Tribune and another one – from 
the speech of President Poroshenko in Ukrainian Parliament, focuses on the martial law 
invention, its factual and judiciary foundations and possible aftermath. 

Political and economical questions of Ukrainian suffering from Russian aggression 
are predominant here and matched by numbers of human lives loss in 5 years of undeclared 
war. At the same time the author did not go beyond that period of time and did not try to 
provide his audience the possible answer to the question why did Moscow annex Crimea, 
captured Ukrainian naval fleet in 2014, inspirited pro-Russian separatists movements in 
Eastern regions of the country. The article basically did not cross the limits of «pure facts» 
and citations of politicians, diplomats, lawyers and columnists. From the article, it is hard to 
trace any logic of Kremlin decision-making: after 5 years of sanctions, losses for country’s 
economy and peoples’ wealth, close to North Korea image on the international arena what 
is the point of acting in such a severe way? Nevertheless, simultaneously the article may 
bring us a bit closer to the question of American interest in the whole story.

The rest of the same page was occupied by the Peter Baker’s «news analysis», leading 
the audience behind the curtain of diplomatic real politics in the world [18; A10]. The main 
question raised is the possible reaction of the US leader on the Russian challenge. After 
Donald Trump meeting with Vladimir Putin in Helsinki earlier in 2018 analysts called 
it pointless – due to the absence of some vivid results of such kind of the talks. And the 
article looked like a try to predict what might be the consequences of the next world level 
top leaders or its cancellation after Ukrainian ships were seized, its crew wounded and 
captured. This text is much closer to the modern politics complexity understanding in terms 
of future US-Russian interactions – although the past, the roots of tensions are explained just 
in very few but very meaningful words: «Putin’s World». It looks as if any reader willing 
to know more has to read the book with this title written by the former national intelligence 
officer mentioned in the article. And that brings us to the way authentic disclosure should 
work in journalism [19]. 
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Chicago Tribune 15 1/18 - - + + - - - +
USA Today - - - - - - - - - -

Against the background of NYT’s vast coverage, Chicago Tribune’s focus on the 
problem was much more modest on Thursday. The newspaper published just 4 sentences on 
its 15th page reporting the implications of the martial law in Ukraine, country’s preparing 
for further Russian aggression and Moscow’s convictions of President Poroshenko in naval 
provocation for possible resurrection of his electoral rating before the March 2019 elections 
[20; 15]. However, even such short message appeared to be too long and still not interesting 
for USA Today editors to force them to inform their paper-version audience about the 
Ukrainian-Russian conflict.

November 30th 
The fifth day after the incident in the Kerch Strait was the most fruitful in terms of 

number of articles in all considered newspapers. Moreover, the possible obvious answer 
for that might be the story’s implications in the US home political and foreign discourses. 

In NYT national paper edition there were three articles published that day and the 
first one was devoted to President’s Trump cancellation of the meeting with President Putin 
in Buenos Aires [21; A8]. Peter Baker’s text with different sources and annalists citations 
leads us to the «simple» conclusion that the White House just used Ukrainian crisis as 
the formal excuse for the negotiation breakdown. On the other hand, Donald Trump was 
blamed for not using the chance to confront Putin in public – face to face after another 
aggressive spin of his anti-Ukrainian and anti-Western politics. In other words, sometimes 
«Twitter-politics» is the best choice one could make – to remain the main newsmaker for 
global media and escape possible losses simultaneously. Especially if we are talking about 
Donald Trump in terms of Robert S. Muller III investigation, President’s former personal 
lawyer Michael D. Cohen testimonials and other doubts concerning President’s ties with 
Russia, its business and elites. 

Therefore, here, traditionally oppositional to the actual White House host NYT 
criticized the President for ignoring the good time and place for serious talk with Russian 
colleague – having a whole range of problems including Syria, Iran and Intermediate-Range 
Nuclear Forces Treaty. Actually Ukraine did not also benefit a lot from the cancellation 
of two presidents’ negotiations as at first President Trump was ready to have a meeting 
but just in one hour changed his mind/ Without any (positive or negative) changes on the 
«Ukrainian front» this case was used as a platform for not meeting with President of the 
aggressor country.

 Nearby on the same page Andrew Kramer from Moscow told NYT’s audience about 
Ukrainian plea to the world for help in facing the aggressive and unpredictable neighbor 
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[22; A8]. The much smaller article looks like a colorful illustration of diplomatic helplessness 
when it comes to the dialogue with Russian Federation: as a response to Ukraine’s warning 
about rebirth of Russian Empire by all means European politicians tend to repeat the well 
known argument of the need to find «no military solution». Despite the fact that Moscow 
is using its military power in order to reach its geopolitical goals. The reporter here is 
referring to the 5 year old story about Crimea annexation and links it to actual economical 
losses of Ukraine and country’s new potential fears regarding further Russia’s steps. The 
directly unspoken outcome of the article is transparent enough: no one (Germany, NATO, 
Turkey and USA) is unable to help Ukraine to solve the situation as President Putin is 
personally responsible for another aggravating of the situation.

On the A19 page of NYT there was another article on Ukraine published that day. 
Actually it was one of the many articles in that edition focused on President Trump and his 
possible Russian ties – but this one used Ukrainian factor as a «barometer» of American 
#1 politician attitude to the issues of Crimea annexation, further sanctions and his personal 
business interests [23; A19]. At least David Sanger as the author of that text built quite a 
straight logical chain of causes and consequences: his analysis reaches Donald Trump’s pre-
president era when he as a candidate talked about Ukraine and its conflict with Russia in 
different ways, sometimes trying to please Moscow and sometimes – to make his party vote 
for him as a nominee. That political rhetoric in the article is directly linked with recalled 
negotiations in Buenos Aires, leaving the possible reader with the feeling that current White 
House principle is to have no principles. 

November 30th 
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New York Times A9, 
A19

Over 
½ 1/3 + + - + - + + -

Chicago Tribune 10, 18 1/2 + - - - - - + -
USA Today 1, 3 1/4 +/- - - - - - - -

Chicago Tribune report on 30th of November was also tuned on the same wave. The 
analysis provided by AP reporters in Argentina looks critical in the aspect of President’s 
pointing on Ukraine as the main factor in the US-Russian relations [24; 10]. Except Russian 
aggression authors mentioned business interests of Trump family in Russia, ongoing 
problems in Syria and Russian interference into 2016 election campaign. 

At the same time it is not clear from the article whether the Crimea was annexed 
by Moscow or it is just a Russian peninsular between Black and Azov seas. However, if 
we take into consideration the caricature on the 18th page of the newspaper it may give us 
some clue concerning the status of Crimea as at least disputed territory. Simultaneously 
the picture refers the depicted Putin’s figure to the murderers of Saudi journalist Jamal 
Khashoggi and some peculiarities of specific Saudi-US cooperation with questionable level 
of respect to human rights against the background of some «real politic» [25; 18]. 
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Maybe different types of news business politic influenced USA Today and helped 
the print version of the national weekly edition on Friday to mention Ukraine. It was done 
in one sentence on the third page – as one of the implications in the analysis of Donald’s 
Trump real estate business interests in Moscow and Russian possible trace in his election 
as a President. 

Conclusion
1. Each of the considered newspapers has covered the story on the Kerch Strait Russian 

aggression against Ukraine in its own manner – due to editorial understanding of particular 
audience interests and actuality of the news. News close to American international politics 
interests, where Russia as a well-known rival is engaged, and news about violence and 
casualties have the potential for a weeklong coverage – depending on the media. As the 
well known international issues oriented media, NYT has provided the largest number 
of reports where Ukrainian questions were raised and with every next text the analysis 
of the problem was going deeper and deeper. Chicago Tribune in this context looks just 
a bit less productive in terms of numbers as a more local media outlet – but not in terms 
of the quality. And USA Today didn’t mention the story up to the last day – when it has 
got a strong appeal to the American home political issues, as it is a common thing for the 
problems raised in President’s tweets. 

2. Key newspapers have their own reporters in Moscow and Kyiv to cover the stories 
like that from as close as possible positions. If there were no personal correspondents – 
the news agency’s reporters might be invited. Nevertheless, it looks as if the tradition of 
normative having the correspondent in Russian capital influenced the way Ukrainian capital 
is largely spelled in English: as in Ukrainian Kyiv sounds different from Russian – Kiev.

3. The majority of publications were giving the background of the Russian-Ukrainian 
conflict with indication of Crimea annexation and Eastern Ukraine occupation by Russian-
backed forces. Maybe because of the paper format’s limits there was no explanation 
why, based on what reasons (economical, historical, philosophical, geopolitical) Moscow 
did it and is not pulling back still – despite sanctions and visible losses. The Budapest 
Memorandum of 1994 might be also interesting to be mentioned here as it was signed by 
Russia, Great Britain and the US in order to guarantee Ukrainian sovereignty after the 
country got rid of the 3rd biggest nuclear weapon arsenal. 
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General statistics 

Newspaper Nov 26th Nov 27th Nov 28th Nov 29th Nov 30th Aggre-
gate 

Dec 1st

And 2nd

New York Times 1 1 1 2 3 8 +
Chicago Tribune 1 1 1 1 2 6 +
USA Today 0 0 0 0 1 1 n/a

4. Some articles mentioned Ukrainian Presidential elections as a future event most 
likely to be influenced by the naval incident and consequent martial law. However, the 
reporters had clearly indicated that major authors of such statement are Russian officials or 
representatives of Ukrainian opposition. 

5. Although the reporters’ task to produce truth is complicated by the fact that they 
are interpreting a world that has been interpreted already, the principle of Interpretive suf-
ficiency means identifying the major components of the event being investigated and dis-
tinguishing these main features from digressions and parentheses [8]. For decades, western 
journalism tradition has established a code of its norms in reporting. But objectivity, impar-
tiality and equal presentations of all sides of the conflict might be questioned after Crimea 
annexation, Donbas occupation, Malaysian Airlines MH-17 flight tragedy, 2016 presidential 
elections in the US, Salisbury attack in the UK and more incidents in Western and Eastern 
Europe, Central Africa, Middle East, North and South America including the Kerch Strait. 
The global public has the right to know what is really going on there and why, who has to 
be blamed for it and somehow punished – by the civilized world. 
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НА СТОРІНКАХ ДРУКОВАНОЇ ПРЕСИ У США

Юрій Залізняк
Львівський національний університет імені Івана Франка,

вул. Генерала Чупринки, 49, 79044, Львів, Україна
e-mail: jzalizniak@yahoo.com

https://orcid.org/0000-0002-7806-726X

Стаття досліджує кількісні та якісні характеристики публікацій в американській 
пресі, що були присвячені окремій події в історії україно-російського протистояння – ін-
циденту у Керченській протоці наприкінці листопада 2018 року. Автор у своєму аналізі 
спирається на актуальні засади медіа-етики з погляду напрацювань одного з провідних 
науковців цієї галузі – професора Кліффорда Крістіанса та на основі його розуміння про-
блематики правдивого репортерства. За основу взято три паперові версії відомих у США 
та у світі видань, які, хоч і належать до першої десятки газет у США за популярністю, 
але водночас різняться за своїми редакційними засадами з погляду ключових для їх ау-
диторії тем. Зокрема, йдеться про такі видання: The New York Times, Chicago Tribune 
та USA Today. Увагу дослідник зосереджує на місці, обсязі та змістовому наповненні 
повідомлень з висвітлення чергового аспекту непростого конфлікту, що має стосунок 
до американських інтересів у сучасному глобалізованому світі. Десятиліттями Західна 
журналістська традиція виробляла свій всеохопний кодекс її норм для міжнародного ре-
портерства. Але в певних ситуаціях може закрадатися сумнів щодо відповідності прин-
ципів об’єктивності, безсторонності та рівноцінного представлення позицій усіх сторін 
конфліктних ситуацій. Особливо це стосується феномену фейкових новин – після анексії 
Криму, окупації Донбасу, трагічної загибелі пасажирів рейсу MH-17 Малайзійських авіа-
ліній, президентських виборів у США 2016 року, атаки в британському Солсбері та інших 
інцидентів у Західній та Східній Європі, в Центральній Африці, на Близькому Сході, в 
Північній та Південній Америці. Оскільки завдання репортера продукувати правдивий 
контент ускладнене тим фактом, що світ, який він інтерпретує, вже був до того інтерпре-
тований, принцип інтерпретаційної достатності (Кліффорд Крістіанс, 2019) передбачає 
ідентифікацію ключових складових досліджуваної події і відокремлення цих основних 
характеристик від відступів та дужок. Упроваджуючи цей принцип у навчальну про-
граму шкіл журналістики, ми можемо змінити майбутнє бачення медіа-ети ки і кому-
нікативної ефективності. Водночас така чіткість та незаангажованість – доволі складне 
завдання навіть для медій найвищого рівня якості, про що і йдеться у статті.

Ключові слова: американська друкована преса, міжнародна політична журналісти-
ка, Керченська протока, російська агресія, анексія Криму, вибори в Україні.



Visn. Lviv. Univ., Ser. Zhurn. 2019: 46; 265–272 • DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.46.10062

УДК 007:304:070

РЕЦЕПЦІЯ ГЕЙМИФІКАЦІЇ НОВИН  
ЯК НОВОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ

Олена Рижко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Володимирська, 60, 01033, Київ, Україна
e-mail: olenaryzhko@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-4478-214X

У статті представлено поняття геймифікації, наведено приклади типологій геймифі-
кованих продуктів, висвітлено їхні потенційні можливості в мас-медіа, подано результати 
цільового опитування щодо ознайомлення з поняттям геймифікації та її можливостями в 
середовищі українських мас-медіа.

Ключові слова: геймифікація, новинні ігри, геймифікований інформаційний про-
дукт, нова конвергенція.

Актуальність дослідження геймифікації в сегменті мас-медіа зумовлюється на 
професійному рівні – потребою залучення та утримання аудиторії в умовах перена-
сичення інформаційної сфери через пропозицію нових продуктів, які дадуть змогу 
висвітлювати складні суспільно-важливі теми, використовуючи потенціал гри; на 
освітньому рівні – запропонувати майбутнім журналістам нову сферу для професій-
ної реалізації. І хоч типологія геймифікованих продуктів уже ставала предметом до-
слідження, спроба аналізу рецепції геймифікації як нової конвергенції в середовищі 
майбутніх журналістів і молодих фахівців здійснюється вперше.

За визначенням професора Массачусетського технологічного університету 
Ітьєля де Сола Пула, конвергенція – це «стирання меж між медіа як засобами взаєм-
ної комунікації, такими як телефон, пошта, телеграф і як засобами масової комуніка-
ції, такими як преса, радіо і телебачення» [1: 15]. Українська вчена Ірина Тонкіх дає 
лаконічнішу дефініцію: «процес інтеграції, злиття різних медіаплатформ з метою 
спільного виробництва і поширення контенту» [2: 126]; і акцентує увагу на тому, 
що «конвергенція одночасно описує технологічні, культурні та соціологічні зміни» 
[2: 32]. Норвезькі вчені Андерс Фагерйорд і Танья Сторсул виділили шість рівнів 
медіаконвергенції: 1) мереж, 2) терміналів; 3) послуг; 4) ринків; 5) жанрів і форм; 
6) регулювання [3: 16–17]. А вже президент Всесвітнього форуму редакторів Ерік 
Бьєраер, називаючи ключові тенденції в редакціях у 2015 р., означив як «нову кон-
вергенцію» саме геймифікацію, схарактеризувавши її як процес, «коли ігри, вірту-
альна реальність та переносні пристрої наповнюються новинами» [4: 3].
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Геймифікація становить собою використання ігрових механізмів (практик) у 
неігрових контекстах і активно використовується в різних сферах життя людини, 
зокрема в бізнесі, освіті, культурі, сфері охорони здоров’я, фізичної культури та 
спорту тощо. Виникло багато ресурсів, які допомагають зрозуміти суть явища. Від 
2012 р., коли навчальний курс із геймифікації від професора Кевіна Вербаха з’явився 
на освітній платформі Coursera [5], явище почали активно вивчати й викладати для 
студентів зокрема й в Україні (курс «Геймифікація» у Харківському національному 
автомобільно-дорожньому університеті [6]).

Найбільше досліджень присвячено використанню геймифікації у маркетин-
говій та освітній сферах. Нас же цікавить потенціал геймифікації в інтернет-жур-
налістиці, зокрема специфіка впровадження її в означену сферу, а також рецепція 
явища, зокрема молодіжним професійним середовищем, адже, по суті, саме його 
представникам випаде нагода активно користуватися (або ж ні) цим інструментом 
у боротьбі за увагу інтернет-аудиторії. Оскільки, як слушно підкреслює професор 
Б. Потятиник: «Висловитися в Мережі дуже легко. Настільки легко, наскільки важко 
бути почутим» [7: 8]. Тому мета цієї статті – з’ясування ступеня розуміння яви-
ща та його можливостей у середовищі студентів-журналістів і молодих журналіс-
тів-практиків на основі даних цільового опитування. Для досягнення означеної мети 
слід проаналізувати наукові та медійні джерела задля виділення специфічних ознак 
геймифікації в мас-медіа та провести цільове опитування в означеному сегменті й 
інтерпретувати його дані.

До теми геймифікації в середовищі мас-медіа звертаються чимало українських 
та зарубіжних вчених і журналістів. Так, для вже згаданих «Тенденцій в редакціях 
2015» австралійська журналістка Анжелік Лу підготувала два важливих матеріали: 
1) «Де перетинаються ігри, віртуальна реальність та переносні пристрої» [4: 14–20] 
та 2) інтерв’ю з головним редактором USA Today Девідом Келловеєм [4: 20–24]. А. Лу 
представила досвід у створенні новинних ігор піонерів галузі, з-поміж яких Кейт 
Стюарт, редакторка відділу ігор у The Guardian; Флорен Морін, дизайнер ігор та 
журналіст; Ентоні Лоран, співробітник The European Journalism Centre; Марія Ресса, 
головний редактор Rappler; Джуліана Руфус, авторка документальних фільмів кана-
лу Al Jazeera; Девід Келловей, головний редактор USA Today; творчиня «захоплюю-
чої журналістики» Нонні де ла Пенья.

Так, К. Стюарт і Ф. Морін наголосили на тому, що критика геймифікації новин 
(ідеться, зокрема, про інтерактивну гру «Сирійська подорож», ВВС) ґрунтується на 
нерозумінні потенціалу ігор для представлення серйозних тем [4: 14]. Як чинник 
залучення додаткової аудиторії геймифікацію представляють Е. Лоран і М. Ресса. 
Д. Келловей і Дж. Руфус акцентують увагу на глибшому зануренні в тему спожива-
чів інформації та на навчальному потенціалі новинних ігор. З ними погоджується й 
Ф. Морін: «Створення можливості для прийняття рішень учасниками в ході гри, і, 
як наслідок, можливість програти, розкриває користувачам складність деяких про-
блем» [4: 17]. Додамо, що «право на помилку» використано у таких відомих проектах 
як «Піратська риболовля» чи «Відновлення Гаїті». Н. де ла Пенья (з-поміж її робіт – 
проекти «Голод», «Використання сили», «Проект Сирія» та ін.) наголошує, що тех-
нології дають журналісту «абсолютно інші можливості впливу, аніж має докумен-
тальний фільм – надзвичайно глибокі, надзвичайно проникаючі» [4: 18]. І справді, 
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адже одна річ спостерігати бомбардування на екрані, а геть інша – за допомогою 
віртуальної реальності опинитися під бомбами.

Якщо ж узагальнити погляди журналістів, представлених у матеріалі А. Лу, 
то можна виділити такі акценти: 1) потенціал ігор можна і потрібно використову-
вати для розкриття серйозних тем; 2) формат інтерактивної історії «обери власну 
пригоду» забезпечує реципієнту «глибоке занурення» в тему; 3) новинні ігри спри-
яють потужному залученню нової аудиторії; 4) геймифікація допомагає зробити 
привабливим складний контент, приміром, статистику (#ХештегГолод від Rappler); 
5) через ігри відбувається навчання, зокрема й розвивають аналітичні здібності та 
критичне мислення (відносність «правильних» рішень у короткотерміновій і дов-
готерміновій перспективі, приміром, як у грі «Відновлення Гаїті»); 6) журналісти-
ка має залишатися якісною і в межах етичних стандартів (проекти Н. де ла Пенья); 
7) з’являються нові можливості впливу на цільову аудиторію; 8) фундаментальні на-
вички журналіста залишаються актуальними; 9) новинні ігри описують по суті ди-
намічні історії, оскільки розвиток і фінал самої історії залежить від тих виборів, які 
здійснює гравець; 10) розробники новинних ігор мають брати до уваги фізіологічні 
аспекти самопочуття гравця під час розгортання історії; 11) геймифікація збільшує 
«потенціал журналістів у розповіданні» (Дж. Руфус) [4: 20], але «це лише ще один 
інструмент у професійному наборі журналіста» (Ф. Морін) [4: 20].

Про геймифікацію саме як допоміжний інструмент традиційної журналістики 
говорив і польський журналістикознавець Збігнєв Бауер, підкреслюючи, що «зага-
лом не думає про значне поширення цього способу «розігрування» інформації в по-
літичних, соціальних чи культурних блогах через економічні причини» [8: 279].

Загалом же в академічному середовищі предметом вивчення стають специфіка 
саме медійної геймифікації (на відміну від використання в інших сферах життєді-
яльності людини), аналіз геймифікованих практик закордоном і в Україні, типологія 
геймифікованих інформаційних продуктів тощо. Так, Дмитро Загорулько доходить 
висновку, що прикметними рисами геймифікації є «специфічні журналістські цілі 
застосування, залежність від часових обмежень, орієнтація на норми професійної 
журналістської етики, вразливість до маніпуляцій суспільною думкою та специфіка 
монетизації готового продукту» [9: 55]. Дослідник аналізує українську пропозицію 
геймифікованих продуктів, виділяючи, зокрема, такі: 

1) тести як найпоширеніший геймифікованих продукт, оскільки він «не потре-
бує спеціальних технічних навичок» [10: 64]; Д. Загорулько виокремлює два підходи 
у створенні тестів: а) підготовлені заздалегідь до календарної події («Як добре Ви 
знаєте українську мову?», «24.ua», 08.09.2017); б) «створені оперативно до певної ак-
туальної події, проте безпосередньо її не стосуються» [10: 64] («Знайомий нобелів-
ський лауреат. Що ми знаємо про Боба Ділана?», «ТСН», 13.10.2016);

2) нескладні ситуативні ігри «на інформаційній основі особливо популярної но-
вини» [10: 64] («Declaration-GO», «Тексти», 03.11.2016, інфопривід – впровадження 
електронних декларацій доходів); 

3) геймифікована інфографіка, яка дає «читачеві можливість «грати» з вели-
кими обсягами числової інформації» [10: 64] («Гроші, метри, два авта», «Тексти», 
14.01.2016; додамо, що станом на 04.02.2019 сторінку з розміщенням гри відвідало 
20 315 осіб [11]);
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4) імперсивні проекти, які передбачають «створення ефекту присутності, мак-
симальне занурення читача в контекст» [10: 65] за допомогою технології віртуальної 
реальності або 3D-моделей; Д. Загорулько підкреслює, що в Україні таких продуктів 
нема, «внаслідок надзвичайної трудомісткості і дорожнечі» їх [10: 65]. Прикладами 
імперсивних проектів є розробки Н. де ла Пенья, які ми називали вище.

Слід також зазначити, що в українському сегменті Інтернету можна знайти ці-
кавий геймифікований продукт – тести та інтерактивні ігри, розроблені спеціально 
для медіаосвіти й розміщувані на мас-медійних платформах. Як приклади можна 
назвати такі: навчальна гра «Медіазнайко» (22.05.2014) [12], представлена на сай-
ті Академії Української Преси; становить собою частину курсу з медіаграмотності, 
розроблена спеціально для школярів, охоплює дев’ять тем та узагальнення.

Один із найсвіжіших продуктів – навчальна гра для журналістів «Маніпулятор» 
від уже згадуваних «Тестів» та Інституту масової інформації (12.12.2018, станом на 
04.02.2019 сторінку розміщення гри відвідало 5140 осіб) про маніпуляції у медіа. За 
40–50 ходів гравець може створити найгірший медійний ресурс і стати популярним. 
Гравець – політик, який запустив інтернет-медіа й намагається залучити якнайбіль-
шу аудиторію для збільшення власного впливу. Гра містить шість блоків завдань 
(підготовка, нарощення довіри, робота з емоціями та заголовками, конспірологія, 
поляризація, дискредитація і чорний піар), які охоплюють увесь процес створення і 
просування продукту від назви до найвитонченіших маніпуляцій, і підказки щодо 
кроків гравця. Ми також зіграли, назвавши своє медіа «СтопХабар». У висліді зібра-
ли аудиторію в 41 838 осіб і вибороли «почесне» звання «інформаційний вандал», 
до основної позиції не дібрали трохи менше 500 балів. Максимальна аудиторія, яку 
можна зібрати – 100 000 і статус «головний дезінформатор» (1); далі за спаданням – 
«інформаційний вандал» (2), «успішний джинсовик» (3), «агрегатор трешняку» (4), 
«чистоплюй» (5). Станом на 04.02.2019 у гру зіграло 1587 осіб; результати розподі-
лилися так: 1 – 519, 2 – 629, 3 – 381, 4 – 49, 5 – 9. Цифри вражають, але тлумачити 
їх можна в діапазоні від «в українських медіа працюють всуціль маніпулятори» до 
«українці чудово володіють основами медіаграмотності і легко виявляють фейки». 
Звісно, це лише гра. Між іншим, отримавши результат, гравець має змогу перейти на 
сайт ІМІ і більше довідатися про дезінформацію.

Якщо ж говорити про навчальні тести – то чудовий приклад розробки їх – це 
продукти ресурсу MediaLab (проект Львівського медіафоруму), співредактори ви-
дання: Людмила Смоляр та Отар Довженко. На наш погляд – один із кращих ре-
сурсів для підготовки майбутніх журналістів. Рубрика з дещо жартівливою назвою 
«Як то-сьо» містить три блоки: «Як писати тексти», «Як працюють медіа» і, власне, 
«Тести» [14]. Станом на 04.02.2019 на ресурсі їх вміщено вісімнадцять, починаючи з 
20.09.2018, наприклад, «Чи вмієте ви редагувати свій текст?» (13 583 перегляди), «Чи 
вмієте ви писати новини?» (3556) тощо. Особливість тестів у тому, що вони написані 
для закріплення матеріалів, викладених у згаданих блоках. Тобто, якщо гравець не 
задоволений результатом – він завжди може ще раз переглянути відповідний матері-
ал, що сприяє закріпленню знань.

Якщо ж повернутися до типології, то цікавий варіант пропонують дослідниці 
Марія Басова та Вікторія Беленко. На основі опрацювання 38 закордонних гейми-
фікованих проектів вони виділяють: 1) продукти з наявністю «ігрових елементів» 
(журналістські матеріали з елементами гри, ігрового сюжету на платформі інтер-
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нет-ЗМІ); 2) «новинні ігри» (в основі яких справжній новинний інфопривід, що стає 
основою сюжету гри); 3) «серйозні ігри» (їхня мета – порушити та пояснити соці-
альну проблему) [15: 43]. Крім того, вчені пропонують класифікацію за метою гри, 
виділяючи чотири групи: 1) похвалитися своїми досягненнями на власній сторінці в 
соціальній мережі; 2) вивчення через гру певних аспектів соціального життя; 3) усві-
домлення соціальної проблеми; 4) гра як спонукання до конкретної дії для розв’язан-
ня певної проблеми [15: 48].

Нас же зацікавила специфіка рецепції геймифікації в мас-медіа, для виявлення 
якої ми звернулися до цільового опитування. Поштовхом до створення згаданого 
опитування став той факт, що, запропонувавши тему геймифікації як нової кон-
вергенції третьокурсникам Науково-навчального інституту міжнародних відносин 
НАУ (ННІМВ) в межах курсу «Інтернет-журналістика», ми виявили два аспекти: 
1) студенти взагалі нічого не чули про означене поняття і 2) і сама геймифікація, і її 
можливості в мас-медіа дуже зацікавили майбутніх журналістів. 

Цільове опитування проводилося у вересні 2018 р. шляхом анкетування із ви-
користанням платформи Google Forms і безпосереднього розсилання анкети через 
електронну пошту та Facebook. В опитуванні взяли участь 75 осіб: студенти старших 
курсів згаданого ННІМВ НАУ та ІЖ КНУ імені Тараса Шевченка, а також молоді 
журналісти – випускники цих інститутів, що працюють у професії не більше 5 ро-
ків. Анкета містила п’ять закритих запитань: чотири (1, 3-5) альтернативні та одне 
(2) поліваріантне. Питання стосувалися ознайомлення з поняттям геймифікації та її 
можливостями в середовищі мас-медіа.

Перше питання стосувалося того, чи знайоме поняття геймифікації опитува-
ним. «Так» відповіли 53,3% опитаних, «ні» – 46,7%. Отже, що цільова аудиторія 
(молодь, яка може активно використовувати цей інструмент у професійній журна-
лістській творчості) мало ознайомлена і з самим явищем, і з його можливостями. 
Про що свідчать і відповіді на друге запитання. Воно стосувалося найефективнішого 
використання геймифікації новин і передбачало кілька відповідей (подаємо в поряд-
ку спадання): 1) можливість використати нетрадиційні форми оповіді для складних 
або «нудних» («важкі» статистичні дані) тем – 59 відповідей (78,7%); 2) сприяння 
розумінню новин – 45 (60%); 3) залучення нової аудиторії – 32 (42,7%); 4) глибше 
занурення в тему – 27 (36%); 5) можливість навчати користувачів – 22 (29,3%); 6) за-
цікавлення аудиторії і утримання її уваги – 1 (1,3 %).

Як бачимо, більшість респондентів правильно оцінила можливості геймифікації 
для представлення великих даних і актуалізації потенційно «нудних» тем. Як і той 
факт, що вона сприяє розумінню новин. Однак недооцінили потенціал геймифікації 
для залучення нової аудиторії. Між тим, як підкреслює Дж. Руфус, гра «Піратська 
риболовля» «привела понад 80% користувачів, які вперше зайшли на сайт Al Jazeera» 
[4: 19]. Менше 30 % респондентів вважають, що геймифікацію можна використовува-
ти для навчання користувачів (підкреслимо, що йдеться про мас-медіа, а не про по-
тенціал в освітній сфері), що так само свідчить про недостатню обізнаність із явищем. 
Оскільки багато новинних ігор, передбачаючи можливість для помилок, спонукає до 
того, аби глибше розібратися з проблемою і проаналізувати причини власних поми-
лок, що сприяє навчанню. Лише одна людина з-поміж опитаних вважає, що геймифі-
кацію можна використати для «зацікавлення аудиторії і утримання її уваги», тоді як 
сама природа гри з її системою розгортання дійства, винагород/бонусів, обіцянкою 
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чогось нового й цікавого забезпечує «утримання уваги гравця»: адже якщо гравець 
облишить гру на котромусь з етапів, то муситиме починати все спочатку.

Третє запитання стосувалося того, чи важливі для журналіста, який розробляє 
гру, фундаментальні професійні навички? «Так» відповіли 92 % опитаних, «ні» – 8%. 
Отримані відповіді свідчать про розуміння необхідності належної професійної під-
готовки для тих, хто створює новинні ігри. Тобто тут можливі два варіанти: 1) жур-
наліст володіє достатніми навичками програмування, аби працювати з технологіями 
віртуальної або ж доповненої реальності (якщо ми говоримо про «найвищий» рівень 
новинних ігор – імперсивні проекти); 2) журналіст має працювати з програмістами, 
відповідаючи безпосередньо за контент.

У четвертому запитанні йшлося про те, чи замінить геймифікація традицій-
ні методи подачі новин/статей? «Так» – 22,7%, «ні» – 77,3%. Як бачимо, відповіді 
засвідчують достатньо високий рівень розуміння того, що геймифікація є вдалим 
інструментом в арсеналі сучасного журналіста, але тільки інструментом, а не єдино 
можливим варіантом.

Відповіді на п’яте запитання, яке стосувалося того, чи цей напрям у журналіс-
тиці зможе активно розвиватися в Україні, розподілилися відповідно: «так» – 70,7%, 
«ні» – 29,3%. Вони є надміру оптимістичними і відображають швидше бажання мо-
лодих журналістів працювати, використовуючи нешеренгові методи для залучення 
цільової аудиторії та саморозвитку, ніж розуміння того факту, що для України пов-
ноцінні новинні ігри на кшталт «Піратської риболовлі» чи «Сирійської подорожі» 
все ще залишаються недосяжними через економічні чинники.

Висновки. Отож на основі аналізу даних цільового опитування в молодіжному 
журналістському середовищі можна стверджувати таке: 1) близько половини рес-
пондентів не знайомі з самим явищем геймифікації і не уявляють її потенціалу у 
мас-медійній сфері, зокрема для залучення нової аудиторії, її зацікавлення й утри-
мання, а також для навчання через новинну гру; 2) водночас відповіді засвідчують 
розуміння необхідності професійних журналістських навичок для всіх, хто працює 
в інформаційному полі, незалежно від того, чи йдеться про використання новітніх 
інструментів (як-от геймифікація), чи про традиційні методи роботи; 3) респонденти 
належно оцінюють привабливість геймифікованих продуктів для мас-медіа, але й 
засвідчують розуміння, що вони не замінять традиційних способів подачі інфор-
мації; 4) опитані переоцінюють можливості розвитку означеного напряму в україн-
ських медіа, принаймні в короткотерміновій перспективі.

Водночас, опираючись на власний досвід представлення теми «Геймифікація» 
в канві курсу «Інтернет-журналістика», можемо стверджувати, що ця тема викликає 
в середовищі майбутніх журналістів непідробний інтерес. Вони розглядають сферу 
геймифікації новин як потенційний сегмент професійної самореалізації.

Тому, на наш погляд, для того, аби геймифікація новин стала в Україні прива-
бливим полем для подальших досліджень, вона має спочатку увійти в цикл обов’яз-
кових професійно-орієнтованих дисциплін тих вишів, які готують майбутніх жур-
налістів. Лише володіючи достатніми знаннями й практичними вміннями, молоді 
журналісти зможуть і готувати контент для новинних ігор, і шукати можливості для 
просування їх на українському медійному ринку, зокрема й через систему грантів 
для початку. Тоді й можна буде вести мову про належне сприйняття геймифікації 
новин як нової конвергенції в Україні.
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The article presents the gamification concept, provides examples of gamificated products 
technologies, covers their potential possibilities in mass media; and introduces results of 
a targeted survey aimed to determine the level of understanding of the phenomenon and its 
possibilities among the students journalists and young practicing journalists.

The above mentioned survey was conducted in September 2018 by questionnaire using 
the Google Forms platform. The questionnaire consisted of five closed questions: four (1, 3-5) 
of them were alternative and one (2) was polyvariant. These questions were related to the 
gamification concept and its possibilities in mass media sphere.

Based on the analysis of the survey data, one can state the following: 1) about half of 
respondents are not familiar with the very gamification phenomenon and have no idea about its 
potential in the mass media field, in particular to capture new audience, to interest and retain it, 
as well as to learn through a news game; 2) at the same time answers show the understanding 
of necessity of professional journalistic skills for all working in the information field, regardless 
of whether is it about the using of newest tools (as gamification) or traditional methods of work; 
3) the respondents properly evaluate the attractiveness of gamificated products for mass media, 
but they also show the understanding that traditional ways of information presentation cannot 
be replaced by it; 4) the respondents overestimate the possibilities of this thread development in 
Ukrainian mass media, at least in the short term.

Today, Ukrainian mass media do not use news games with complementary or virtual 
reality (impersive projects) by reason of economic factors, but there is an interesting gamificated 
product – tests and interactive games, developed specially for media education and professional 
journalism education, posted on mass media platforms. One of the most recent products is the 
«Manipulator» educational game for journalists from the «Tests» and the Institute of Mass 
Information.

Key words: gamification, news games, gamificated information product, new convergence.
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Проаналізовано особливості використання мобільних технологій в медіадіяльності. 
Визначено основні формати та жанри, що використовуються в мобільній журналістиці. За 
результатами емпіричного дослідження виокремлено основні переваги й недоліки мобіль-
ної журналістики та окреслено перспективи її розвитку.

Ключові слова: мобільна журналістика, медіа, MоJо, мобільні технології, мобільний 
телефон, інтернет.

Постановка проблеми. Журналістика є однією із сфер, що піддається тран-
сформації під впливом сучасних технологій. Успіх теперішніх медіа залежить не 
стільки від самого контенту, скільки від того, в якому форматі його отримає спо-
живач, на якій інформаційній платформі опублікує та наскільки актуальним й 
швидким буде подання інформації. Цим процесам сприяє використання мобільних 
технологій, що забезпечують оперативність та інтерактивність у комунікаційному 
процесі «медіа – аудиторія».

Попри відносну новизну поняття мобільної журналістики, все більше зару-
біжних та українських учених зосереджує увагу на особливостях, можливостях та 
перспективі її використання. Так, конструювання гіперлокальних медіа засобами 
мобільних технологій досліджував доцент кафедри комунікації Гавайського уні-
верситету в Манао (США) Б. Оппегаард. На перевагах та недоліках використання 
мобільних технологій у журналістській діяльності зосередив свою увагу чеський на-
уковець Франшек Гел (Фейгел). Розвиток мобiльної журналiстики та особливості її 
функціонування досліджували учені: Д. Кемерон iз унiверситету Ньюкасла (США), 
М. Сiльва Палацiос та С. Барбоза iз Федерального унiверситету штату Баїя (Брази-
лiя) та iн. 

У 2015 р. у Дублiнi (Iрландiя) вiдбулася Перша мiжнародна конференцiя iз мо-
бiльної журналiстики «MоJоCоn», за підсумками якої було виголошено потреби в 
iнституцiоналiзацiї мобiльної журналiстики, необхiдність вивчення мобiльного 
медiамаркетингу, перспективність рiзних операцiйних систем для роботи на персо-
нальних ґаджетах, збiльшення кiлькостi годин онлайнового мовлення, орiєнтацiя на 
мобiльний аудiовiзуальний контент навiть великих медiакомпаній тощо [1, с. 256].
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Серед українських учених нові можливості мобільної журналістики в медіа 
досліджували: А. Баклан, О. Коструба, В. Рябічев та ін. Проте, в науковій літера-
турі майже нема праць із вивчення можливостей сучасних мобільних технологій, 
дослідження їх ролі у творенні сучасного медіатексту, що і зумовлює актуальність 
даного дослідження.

Мета даної роботи полягає у виявленні особливостей, можливостей та частоти 
використання мобільної журналістики у сучасному медіапросторі.

Відповідно до мети, поставлені такі завдання: окреслити технологічний розви-
ток та можливості мобільних пристроїв, охарактеризувати мобільні додатки, за допо-
могою яких можна створювати якісний медіаконтент та розміщувати його на різних 
інформаційних платформах, визначити переваги й недоліки мобільної журналістики.

Сучасний ринок мобiльних пристроїв відзначається жорсткою конкуренцiєю 
операцiйних систем: Andriоd, iОS, Windоws Phоne, Java Me, Simbian, Black-Berry, 
Samsung та iн., що постiйно працюють над вдосконаленням програмного забезпечен-
ня [2]. Технологiї швидкiсного мобiльного зв’язку перетворили кожен пристрiй в пов-
ноцiнну мультимедiйну систему, яка використовується, як на етапi збору та фiксацiї 
iнформацiї (текст, аудiо, вiдео, фото), її обробки (графiчнi редактори, монтажнi столи 
тощо) так і на передачi презентацiї (електронна пошта, телефонний зв’язок, месендже-
ри, постинг у соцiальних мережах, програми-агрегатори конкретних радiопроектiв).

Мобiльна журналiстика в Україні почала активно розвиватися в перiод Рево-
люцiї гiдностi 2014 р. Стрiми стали чи не головним механiзмом документування 
суспiльно-полiтичних подiй. Крiм цього, мобiльні технологiї створили можливостi 
для розвитку якiсної громадянської журналiстики. Так, у мережі «Glоbal vоices», яка 
об’єднує медіа із 167 країн почало з’являтись відчутно більше відеоматеріалів. Оче-
видно, що більшу частину з них відзнято на мобільні пристрої» [2]. 

У період трансформацій відбулися зміни і в жанристиці медіа. Характерними 
в мобільній журналістиці є такі нові жанри: веб-огляд, веб-новина, онлайн-хроніка, 
онлайн-репортаж (стрім), стрічка заголовків, мультимедійна стаття, моблог – блог, 
створений за допомогою мобільного чи іншого портативного технічного засобу. Мо-
блог ідеально підійде для таких подій як: масові політичні акції, вибори, стихійні 
лиха, війни, концерти на відкритих майданчиках, фестивалі далеко від міст, масш-
табні святкування тощо.

Сучасні мобільні пристрої містять мобільні додатки, які є доступними для 
користування в роботі журналіста. Розглянемо програми, якими може скориста-
тись медійник для створення медіаконтенту. Для відеопродукту може підійти 
PicPlayPоst – мобiльний додаток для створення вiдеоколажiв. Дозволяє додавати му-
зику та завантажувати готовий матерiал на Facebооk, Vine та Instagram; ThingLink – 
програма, яка дозволяє зробити вiдео та фото бiльш iнтерактивним. Vine – програма 
для створення iнтерактивних коротких вiдео з ефектом руху, Bambuser, Periscоpe – 
дозволяють стрiмити з мобiльного телефона будь-де i в будь-який час за наявностi 
доступу до інтернету [3].

Без сумніву, фоторепортаж, фотозвіт, фотослайд шоу є популярними жанрами 
серед аудиторії. Instagram – мобільний додаток для поширення фото, що дозволяє 
також редагувати фото безпосередньо перед завантаженням; Picmоnkey – онлайно-
вий фоторедактор, що дозволяє створювати колажі та історії з елементами дизайну; 
Snapseed – дає можливість працювати з фотографіями безпосередньо на мобільному 
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телефоні та застосовувати велику кількість інструментів редагування: яскравість, 
контраст, насиченість, тіні, світло, тепло тощо; Legend – мобільний додаток для ство-
рення рухомих картинок із текстом; TheNоunPrоject – сайт для завантаження ілю-
страцій, іконок, ескізів, символів тощо» [4].

Перший редактор iPad-версiї the Wall Street Jоurnal Девiд Гоу (David Hо), яко-
го вважають найбiльш досвiдченим редактором новинних мобiльних додаткiв у 
свiтi, визначив топ додаткiв, якi значно покращать та полегшать роботу мобiльно-
го журналiста: Cоgi – накопичує аудіо та підтримує додавання нотаток; iTranslate – 
ефективний інструмент для перекладу; CamScanner перетворює телефон на сканер; 
Audiо Memоs – диктофон на стероїдах; Speaking Phоtо накладає голос до фотогра-
фій; Meerkat – новий стандарт стрімінгу; Ban.jо – організовує та аналізує соціальні 
медіа за місцезнаходженням; Pоcket зберігає інформацію для пізнішого читання; Life 
360 – чудовий інструмент для організовування репортерів у полі» [5].

Результати дослідження. З метою вивчення ролі мобільних телефонів у про-
фесійній діяльності медійника, було проведено опитування серед практикуючих 
журналістів м. Тернополя щодо використання мобільних пристроїв під час роботи. 

Було опитано 63 журналістів, що представляють різні медіа Тернополя. Вік 
опитаних становить: до 18 років – 5%, від 18 до 25 років – 55%, від 25 до 45 – 40%.

Досвід роботи в журналістиці: до 1 року – 15%, від 1 до 2 років – 15%, від 2 до 
3 років – 35%, від 5 до 10 років – 25%, більше 10 років – 10% (Рис. 1).

 
Рис. 1. Досвід роботи в журналістиці

На запитання 2 (Рис. 2) 90,9% медійників користуються мобільними пристроя-
ми для збору, підготовки та передачі інформації під час виконання журналістського 
завдання, 9,1% їх не використовують. 

Рис. 2. Використання мобільних телефонів у журналістській діяльності
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Результати свідчать про те, що мобільні телефони стали зручними помічника-
ми в журналістській діяльності та незалежно від медіа, в якому працює журналіст, 
широко використовуються поряд із іншими професійними технічними пристроями. 
Так, серед опитаних журналістів, що використовують мобільний пристрій під час 
роботи, більше половини є представниками інтернет-видань (65%). Журналісти, що 
працюють на двох інформаційних платформах – інтернет-виданні та друкованій 
газеті, – становить 10%, на телебаченні – 20% від опитаних, у газетах і журналах 
становить 5% респондентів (Рис. 3). Таким чином, журналісти інтернет-медіа є най-
чисельнішою групою опитаних. 

 
Рис. 3. Медіа, в яких працюють журналісти

Оскільки практично всі традиційні медіа мають інтернет-версію, постало пи-
тання оптимізації інтернет-видань, що сприятиме збільшенню аудиторії та зростан-
ню довіри до медіа. У зв’язку з тим, що інтернет є одним із найактивніших та найпо-
пулярніших засобів передачі та обміну інформації, майже всі опитані підтвердили 
наявність інтернет-сторінки (сайту) свого медіа, із яких 75% мають мобільні версії 
та 5% – планує оптимізувати свою інтернет-платформу в найближчому часі. Відпо-
відно, 20% опитаних журналістів вказали про відсутність оптимізації інтернет-ме-
діа під мобільні пристрої (Рис. 4).

 Рис. 4. Наявність мобільної версії медіа
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Сучасні мобільні телефони мають значну кількість функцій, які практикуючий 
журналіст може використовувати під час своєї професійної діяльності. Створення 
фотографій, запис аудіо та відео, їх обробка, написання тексту та передача його на 
інші носії інформації є неповним переліком можливостей мобільного телефону, які 
журналіст може використовувати. Проводячи опитування, ми дослідили, які можли-
вості гаджету найбільше використовують журналісти у своїй роботі. Таким чином, 
45% із опитаних використовують свій мобільний пристрій для фотографування. Не-
великі камери в мобільному телефоні сьогодні достатньо потужні, щоб робити від-
носно якісні, «живі» фотографії з місця події. Наступною за популярністю функцію, 
що використовують журналісти є аудіозапис (20%). 15% респондентів використо-
вують мобільний пристрій для написання тексту. Зазначені функції допомагають 
передати інформацію максимально оперативно та економить час самого журналіс-
та. Медійників, які найчастіше використовують мобільні пристрої для відеозапи-
су, – 10%. Такий невисокий рівень популярності мобільного відеозапису може бути 
пов’язаний із усе ще невисокою якістю відео в порівнянні з професійною камерою 
та оператором, проте мобільне відео більш оперативне та зручніше у використанні. 
Журналісти, які часто використовують усі з вище перерахованих можливостей мо-
більного телефону, становить 10% (Рис. 5.).

 
Рис. 5. Найбільш популярні формати в мобільній журналістиці

Крім можливостей самого мобільного телефона, існують безліч додатків, що 
покращують та пришвидшують роботу медійника. Так, досліджуючи популярні до-
датки серед журналістів, з’ясовано, що 84.2% із опитаних використовують додаток 
Camera, який дозволяє робити фотографiї та їх редагувати. Rоde Recоrd – другий за 
популярністю додаток, який використовують 36.8% респондентів, та призначений 
для запису, редагування та публікації звуку. 

Популярним серед журналістів є додатки для монтажу відео такі як iMоvie 
(15.8%), Kinemaster (5.3%), якими зручно користуватись як і початківцю, так і профе-
сійному користувачу. 

Деякі журналісти також використовують додатки для зберігання інформації на 
своєму пристрої, наприклад, Airstash, що є розширеною альтернативою вбудованого 
веб-інтерфейсу із додатковими функціями. Його використають 5.3% опитаних жур-
налістів (Рис. 6).
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Якими додатками мобільних телефонів Ви найчастіше користуєтесь  
у журналістській професії? (можна вибрати кілька варіантів)

Рис. 6. Рейтинг популярності мобільних додатків

Для того, щоб з’ясувати, наскільки зручно медійникам використовувати мо-
більні телефони в роботі, респондентам запропоновано дати оцінку за 10-бальною 
шкалою. Таким чином, 30% журналістів оцінили зручність на 7 балів, 20% на 10, 
по 6, 8 і 9 балів оцінила однакова кількість опитаних, що становить 15% на кожну 
відповідь і тільки 5% журналістів. 5% – загальна зручність користування мобіль-
ними телефонами під час виконання журналістського завдання визначає як вище 
середнього (Рис. 7).
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Рис. 7. Зручність використання мобільних телефонів  
у створенні медіатексту
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Отже, опитавши 63 практикуючих журналістів із різних видів медіа, із різним 
досвідом роботи та віком, визначено, що більшість із них – 90.9% використовують 
мобільні телефони під час професійної діяльності, а медіа, які вони представляють, 
мають або планують створити мобільну версію та становлять 80% від загальної 
кількості опитаних. Такий показник дає поштовх до виокремлення основних переваг 
мобільних пристроїв в роботі журналіста, якими є: висока мобільність, можливість 
залишатися непомітним, доступність та легкість застосування геотегів, оператив-
ність передачі відзнятого контенту та стрімкий розвиток технологій, які використо-
вуються для зйомки та відеозапису. 

Проте, поряд із перевагами, мають місце й певні мінуси: відсутність або значна 
обмеженість оптичного зуму, порівняно повільна система фокусування та граничне 
значення витримки, низька якість світлин та відео, тощо. 

Таким чином, мобільні пристрої розширили можливості для журналістів пра-
цювати і звітувати з місця події, не використовуючи професійної техніки. Перспек-
тива подальших досліджень полягає в систематичному вивченні інтернет-доступу 
та функціоналу розширеного пошуку разом із безліччю інтелектуальних та легко-
доступних додатків, що забезпечуватиме журналістів новими та потужними інстру-
ментами для подачі новини з використанням мінімального терміну часу.
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There are analyzed features of using digital technologies in media activity. There is payed 
attention on importance of efficiency and interactivity in communicative process that called 
“media audience”. It is considered scientific approaches of foreign and Ukrainian scientists 
about features, opportunities and perspectives of using mobile technologies in journalists’ 
work. It is outlined technologies of high-speed mobile communications, there were considered 
their influence on the transformation of devices into a full multimedia system that used not 
only at the stage of gathering and fixing information (text, audio, video, photo), its processing 
(graphic editors, assembly tables, etc.) and on ways of presentations transfer (e-mail, telephone 
communication, messengers, posting in social networks, program-aggregators of specific radio 
projects). There is focused attention on the mobile applications using and quality media content 
creation. There are defined basic formats and genres that are used in mobile journalism. There 
are analyzed features of civil journalism. There are selected mobile applications that are easy 
in using in work of journalist. There are identified top apps, which make easier and better work 
of mobile journalists. There are determinated main possibilities of mobile technologies and 
possible challenges of mobile journalism. It is proved that using of smartphones and tablets in 
the professional activity of a modern journalist gradually shifts from the zone of constraints to 
the area of opportunity. According to the results of the empirical research, there are outlined 
main advantages and disadvantages of mobile journalism are outlined and the prospects for its 
development. There is payed attention on the fact that mobile journalism provides the opportunity 
to creatin and using different content, promotes interactivity and sharing information to various 
information platforms.

Key words: mobile journalism, media, Mojo, mobile technologies, mobile phone, internet.
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Статтю присвячено аналізу коміксу як різновиду медіаповідомлення. На прикладі 
«Кіборгів» та «Перехрестя. Дев’ять історій про війну і насильство» проаналізовано інфор-
маційну функцію коміксу та його потенціал у висвітленні теми збройної агресії РФ на Дон-
басі. Досліджено, як документальне може поєднуватися з художнім, використання яких 
прийомів та з якою метою сприяють глибшому розумінню проблеми.

Ключові слова: масова комунікація, комікс, засіб масової комунікації, комікс-жур-
налістика.

У сучасному світі тема війни є не лише однією з найболючіших, але й однією 
з найактуальніших. Останні роки тема збройного протистояння не сходить зі сто-
рінок українських газет та випусків новин на українських телеканалах. Саме через 
тривалість військового конфлікту в Україні та частотність новин про нього форми 
медіаповідомлень стали змінюватися, аби втримати увагу аудиторії. Актуальність 
нашого дослідження обумовлена необхідністю з’ясувати можливості нетрадиційних 
жанрів медіа розкривати «серйозні» теми. 

За визначенням У. Еко, медіаповідомлення є «комплексом знакових засобів, по-
будованих на основі одного або більше кодів з метою передачі певних смислів, які 
піддаються інтерпретації на основі цих же або інших кодів. До медіаповідомлень 
належать як традиційні тексти, так і тексти, побудовані за допомогою візуальних, 
звукових та музичних комунікативних кодів, що публікуються ЗМК та адресовані 
цільовій аудиторії, наприклад, новини, документальні фільми, офіційні повідомлен-
ня, прес-релізи та інше» [7].

Виходячи з наданого визначення, комікси можна вважати також медіаповідо-
мленнями. Композиційно комікс має два коди для передачі смислу: текстовий та 
візуальний. Також комікс адресований певній цільовій аудиторії – в залежності від 
змісту, вона може бути дитячою, дорослою, спеціалізованою.
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Мета нашої статті – вивчити потенціал коміксу про військовий конфлікт як 
медіаповідомлення для певної аудиторії. Предметом дослідження є коди для пере-
дачі смислу, які використовує комікс, а також його цільова аудиторія. Об’єктом є 
українські комікси, присвячені темі військового конфлікту на Донбасі: «Перехрестя. 
Дев’ять історій про війну та насильство» та серія «Кіборги». 

Комікс як медіаявище досліджували М. Маклюен [4] та С. Макклауд [7]. Сфор-
мувавши уявлення про комікс, його базові характеристики й медіа потенціал, вони 
стверджують, що комікс як медіаповідомлення передає не лише певний набір фактів, 
а також є джерелом актуальної суспільно значущої інформації. 

Уперше форму коміксу для повідомлення суспільно значущої інформації ви-
користав журналіст Джо Сакко. У 1996 році він видав серію репортажів про Па-
лестину. За словами самого Сакко, саме той момент, коли він вирушив на Середній 
Схід і написав серію коміксів «Палестина», став відправною точкою для поєднання 
журналістики і коміксів [6]. 

Можемо стверджувати, що комікс сприймається аудиторією як частина масової 
культури – через надпопулярність супергеройських серій, крім того, часто комікси 
розміщують на останніх – «розважальних» – шпальтах газет. З появою «Палести-
ни» комікс почали сприймати як засіб донесення серйозної інформації візуально, 
який може використовувати журналістську функцію інформування. Завдяки цьому 
аудиторія має змогу дізнаватися про важливі події візуальною мовою. Тут важливо 
зауважити, що комікс, на відміну від журналістських репортажів або заміток, не 
лише фіксує те, що відбулося, а й допомагає явищу більш міцно та впевнено обійня-
ти місце в історичному процесі, не лише, на наш погляд, повідомляючи про подію, а 
й насичуючи її художніми деталями. 

Ідею розповідати про військовий конфлікт засобами коміксу Арт Шпігельман, 
творець коміксу про Холокост «Маус», прокоментував так: «У світі, де Photoshop 
надав можливість фальсифікувати фотознімки, відтепер можна дозволити художни-
кам повернутися до їхньої первісної функції репортерів» [8]. Творець «Палестини» 
Джо Сакко так пояснив нові можливості коміксу: «Існує мало фотознімків, які фік-
сують точний момент: юнака, що убитий у громадянській війні в Іспанії, підозрюва-
ного у Вьєтконзі, який застрелив начальника поліції Сайгона… Малюючи, завжди 
можна зафіксувати цей момент – найважливіший у тій чи іншій історії» [6]. 

З погляду медіа виконання, «Гардіан» назває «Палестину» Джо Сакко першим 
коміксом-аналогом військового репортажу [8]. Джо Сакко є дипломованим журна-
лістом, практикуючим автором, для якого, як він сам зазначив у інтерв’ю Believer 
magazine, було принципово дотримуватися журналістських стандартів та певного 
рівня документальності при створенні коміксу, при чому ця достовірність була кри-
тикована коміксистами як така, що порушує чистоту жанру. [6].

Серія коміксів «Кіборги» і збірник графічних новел «Перехрестя: Дев’ять істо-
рій про війну і насильство» привернули нашу увагу тому, що вони представляють 
собою художню фіксацію в репортерській манері збройної агресії РФ на Сході Укра-
їни. Обидві збірки створені на основі спогадів учасників подій, що робить їх достат-
ньо достовірними у сприйнятті військового конфлікту. 

Аналізовані тут українські комікси про Донбас – це художня інтерпретація, 
відображення того, що відбулося з героями через призму не лише часу, який уже 
минув, а й погляду художника. 
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«Під час реабілітації хлопці, які повернулися з Донбасу, почали розповідати ме-
дикам історії про Донецький аеропорт: як це все було, як починалося. Один із лікарів 
почав записувати їх історії й шукати форму, як їх оформити. Він обрав комікси. Чому 
комікси? Тому що комікси – це історія про супергероїв, а кіборги – це також супер-
герої», – так прокоментувала історію появи «Кіборгів» представниця громадської 
організації «Вірні традиціям» Наталка Федечко [2].

Перший випуск «Кіборги. Початок. Том І» присвячений подіям 26 травня 2014 
року – дня, коли бойовики ДНР здійснили спробу захопити будівлю стратегічного 
об’єкта, який у той час знаходився під охороною підрозділів 3-го полку спецпризна-
чення (Кіровоград), а також подіям, які передували цьому. Ілюстрування та редагу-
вання коміксу здійснював львівський художник Левко Квіт. Громадська організація 
«Вірні традиціям», яка займається створенням цього проекту, акцентує на намаганні 
«досягти максимальної документальності оповіді» [3].

Якщо порівняти українських «Кіборгів» з близькою їм за жанром та формою 
«Палестиною», можна побачити різницю в поданні інформації. У «Палестині» роз-
повідь ведеться від першої особи: автор є учасником того, що відбувається, він до-
кументує те, що бачить та чує, але його твердження, його думки та почуття відобра-
жені на сторінках коміксу – він малює їх, розміщує, у т.ч. й у вигляді коментарів і т. 
п. Він намагається бути об’єктивним, проте читач розуміє, яка інформація і як над-
ходить авторові. У «Кіборгах» розповідь будується по-іншому: автор малює історію, 
яку йому переказав безпосередній учасник події, але робить це від третьої особи. 
Тобто рефлексія учасника стає вторинною по відношенню до тексту, хоча й формує 
його сюжетно-емоційне тло. 

Фактично, документальність «Кіборгів» є умовною: учасник захисту аеропорту 
розповідає про подію, художник її візуалізує, а читач зчитує розповідь одночасно 
візуально й текстово. Участь третьої особи посередника між оповідачем і читачем 
не сприймається свідомістю реципієнта: вона прихована в анотації коміксу в рядку, 
де вказаний ілюстратор, проте, безумовно, його особисте сприйняття у цьому лан-
цюгу є дуже важливим, адже він розповідає не про те, що бачив, а про те, що почув 
і відчув.

Документальність описуваних у «Кіборгах» подій підкреслено експозиційною 
вставкою. На наш погляд, це важливо принаймні з двох причин. По-перше, докумен-
тальність нагадує читачеві хронологію відображуваних подій, пояснює, як саме роз-
почалась війна на Донбасі, виокремлює найважливіші події, які стали її причиною. 
По-друге, комікс, на наш погляд, буде існувати у формі документально-художнього 
твору довше, ніж інформаційні репортажі та замітки – саме через його художню цін-
ність, тож його достовірність, попри художню реалізацію, є концептуальною харак-
теристикою. 

Перший розворот твору виглядає так: у кадрі – уламки розбитого скла. На най-
більших із них – події, важливі для розповіді про російську агресію на території 
України: розпочинаючи з 27 лютого, коли у Криму з’явилися «зелені чоловічки», та 
1 березня 2014 року, коли віддані українські військові, які не побажали здавати ае-
ропорт «Бельбек» у Криму, співали український гімн, стоячи під дулами автоматів, 
закінчуючи 6 квітня – днем захоплення Донецької ОДА. Розповідь про події вкла-
дається здебільшого у вуста дикторів новин (як українських, так і російських). Так 
стала очевидна різниця в роботі мас-медіа обох країн.
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Стилістично «Кіборги» наслідують традиції супергеройських коміксів, тому 
фактаж подій і героїв гіперболізується художником на догоду художньо-імпресив-
ному впливу на читача. Головні герої змальовані з реальних українських військових, 
однак художник підкреслює їхню відвагу й мужність, робить їх схожими на супер-
героїв. При цьому одного головного протагоніста – позитивного героя, як зазвичай у 
коміксах про супергероїв, таких як «Людина-павук», «Аквамен», «Бетмен» і т.п., тут 
немає: всі українські військові намальовані дуже схожими, найчастіше відрізнити їх 
можна завдяки нашивці з позивним. Проте кожен із героїв наділений мужніми риса-
ми: спортивною статурою, вольовими вилицями, відважним поглядом.

Мужність як риса характеру підкреслюється не лише портретно, вона може ви-
являтися у вчинках: готовності служити на нижчій посаді (майор з позивним «Ту-
рист» поїхав служити радистом), або в тексті відтворюється момент, коли «кіборги» 
вже охороняють територію аеропорту, але бойові дії ще не розпочалися: військовий 
з позивним «Скаут» нарікає, що хлопці змушені чергувати, коли інших уже пере-
кинули на бойові позиції. Художник підкреслив збуджений емоційний стан героя 
зображенням кулака крупним планом та реплікою: «Набридло чекати!». 

Демонстрація сильних рук, зі зброєю, які символізують мужність військових, 
надалі часто використовується автором у коміксі: в епізоді, коли до аеропорту пер-
ший раз приїжджає сепаратистський батальйон «Восток», «кіборгам» вдається заля-
кати їх, змусити піти ні з чим. При цьому спочатку автор протиставляє кадри з чис-
ленними бойовиками у кузові машини та поодинокими кіборгами зі зброєю в руках, 
які готові відбити атаку. І вже на наступному розвороті використовується прийом з 
крупним планом: один із військових лише бере до рук гранату. Спочатку ми бачимо 
кіборга крупним планом, але лише силует – це повинно демонструвати, що таку ж 
мужність міг би виразити будь-хто з українських військових. Потім – крупний план: 
з гранати висмикується чека, третій кадр – вона вже на пальці. І це дійсно лякає во-
рогів – вони змушені поїхати. 

Щодо вигляду антагоністів – «ворогів», слід зауважити, що бойовики зображені 
схематично: їх непривабливі риси обличчя, пози і міміка одноманітно агресивні. Чу-
жинність бойовиків передається візуально – вони виділяються серед зображуваних 
місцевих жителів Донбасу: у них інші риси обличчя, інший одяг. Щоб акцентувати 
на належності бойовиків до певної національності, автор просто вкладає у вуста од-
ного з них: «Чечня». Чужинність передається мовно: вони розмовляють російською, 
але автор передає мовлення українськими літерами. Наприклад: «Рассєя нам помо-
жет! Батальон «Васток» с намі». Це створює ще одну рису, яка розділяє протагоніс-
тів та антагоністів, підсилює опозицію «свої» – «чужі», яка, зазвичай, дуже типова 
для супергеройських творів. 

Крім того, в «Кіборгах» широко використовуються типові для супергеройських 
коміксів прийоми: звуконаслідування, гра тіней, кольористика. Наприклад, коли 
автор зображує український військовий літак, він змальований дуже маленьким, 
займає лише невеликий простір у кутку кадру, проте більшу його частину займає 
звук, який видає літак: «Вжух». Окрім цього, на кадрах, які зображують моменти 
бою, часто зникає фон. Зображені лише люди та їхні репліки. Таким чином, автор 
зосереджує увагу читача на найважливішому, відкидаючи візуально те, що могло би 
його втратити пильність: мовлення стає головним, візуалізація послуговує лише для 
емоційного навантаження моменту.
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Серія виконана в кольорах мілітарі, також використовується сірий, пісочний, 
інші темні тони. Це не тільки правдоподібне зображення автором природи в певну 
пору року (осінь, зима – все довкола сіре; весна – превалюють зелені відтінки), але 
й занурення читача у військову атмосферу, адже війна – головна тема серії. Ще одне 
важливе кольорове рішення: змальовуючи злодіїв, автор затемнює кадри: напри-
клад, директор аеропорту, який намагається вигнати українських військових, пово-
дить себе як злодій, тому його обличчя майже завжди затінене. 

Таким чином, створюючи комікс «Кіборги», автори намагалися розповісти про 
героїзм українських військових, зробити з них супергероїв, які мають надзвичайні 
риси: надзвичайну мужність, надзвичайну кмітливість, надзвичайну готовність за-
хищати Батьківщину. Вони реальні, не вигадані, а їх надзвичайні риси – це наслідок 
надзвичайних обставин для звичайних людей, тож автори дотримуються справж-
ньої історії, лише з певною гіперболізацією реальних моментів з додаванням худож-
ньої яскравості для підсилення ефекту. 

Другий аналізований комікс, який розповідає правдиві історії про тих, хто від-
чув на собі конфлікт на Донбасі та ситуацію в Криму, – «Перехрестя. Дев’ять істо-
рій про війну та насильство». Основним завданням автори визначили розповідь про 
порушення прав людини та вплив військової агресії РФ проти України і збройного 
конфлікту на Сході України на життя окремих людей і на суспільство в цілому. Жанр 
коміксу був обраний тому, що від допомагає безпосередньо звернутися до читачів, 
передати те, що не можна сформулювати словами, а також пояснити складні речі 
без довгих текстів, утриматися від суджень і одностороннього зображення дійсності 
[5]. Завдяки високому рівню візуальності, читачі можуть переживати історії разом з 
героями і побачити світ їхніми очима. 

Комікс складається з дев’яти історій, на основі біографічних інтерв’ю з пересе-
ленцями, волонтерам тощо, які намалювали художник Сергій Захаров та художниця 
Софія Рунова. Книга видана за підтримки Міністерства закордонних справ Німеч-
чини та організацій «Ліберко – Партнерство за права людини» та «Східноукраїн-
ський центр громадських ініціатив». 

На відміну від «Кіборгів», «Перехрестя» не наслідує традицію супергеройських 
творів, а має на меті розповісти історії звичайних людей, розкриваючи їхні особисті 
драми. На наш погляд, це не лише документування наслідків військового конфлікту 
на Донбасі та окупації Криму, а й важлива спроба донести до української аудиторії 
погляд на конфлікт і переживання людей, які були змушені покинути Донбас. Про-
блема несприйняття переселенців болюча для сучасної України. Візуалізація їхніх 
історій, розповіді реально пережиті драматичні моменти та життєві колізії допомог-
ли авторам сприяти підвищенню толерантності до цих людей. 

У сюжеті «Перехрестя» єднальна постать журналістки, яка слухає історії лю-
дей у потязі. Автори малюють оповідь на основі тих спогадів, якими поділилися 
учасники подій, читач сприймає її через постать журналістки, хоча й самі спогади 
намальовані теж від третьої особи. Захаров і Рунова не використовують колір, зосе-
реджуючи увагу читача на деталях; промальовують обличчя та постаті героїв, роз-
криваючи їх особистості і через зовнішній вигляд.

Читач «Перехрестя» має можливість дізнатися про історію пересічних укра-
їнців, не захоплюючись їхнім героїзмом, а ставлячи себе на їхнє місце, дізнаючись 
більше про те, чим загрожує військовий конфлікт для цивільного населення. Акцент 
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переноситься з дії на внутрішній світ героїв – саме тому текст у цьому коміксі віді-
грає більш важливу роль: часто акцент переноситься на слова героїв, а не на дію. Тут 
майже немає сцен бійок або відкритого протистояння, тут зображені події з жит-
тя звичайних людей: те, як жінка сидить за робочим столом, коли до неї підходять 
представники т.зв. «ЛНР», те, як вона розмовляє по телефону з донькою тощо. 

Твір містить дев’ять окремих історій, які об’єднані мотивом подорожі, візуа-
лізованим на обкладинці графічного роману зображенням потягу. Одна з героїнь 
коміксу, журналістка з Німеччини, відправляється зі Львова на схід України, і в до-
розі – в поїздах, в автобусі – вона чує кожну з дев’яти історій.

На прикладі однієї з новел – Нова влада» – розглянемо композиційні особливос-
ті твору. Героїня глави «Нова влада» працювала в Луганській ОДА, вона потрапила 
в полон «на підвал» через відмову працювати на «Міністерство ЛНР». З нею журна-
лістка знайомиться у поїзді «Київ – Костянтинівка» наприкінці попередньої історії – 
«Особлива вечеря». Спочатку автор демонструє експозицію: проросійські мітинги в 
будівлі Луганської ОДА. Прихильники т.зв. «руського міру» намальовані як просто 
фігури, проте в деяких із них навмисно акцентовані маргінальні риси – спортив-
ні штани, пропиті обличчя тощо. Автор змальовує момент штурму ОДА, вдаючись 
навіть до досить довгого коментаря, в якому розповідається про перемовини між 
співробітниками міліції, що мали захищати адмінбудівлю, та мітингувальниками. 
Окрім цього, автор демонструє, як за жінкою, яка відмовилася від служби у «Мініс-
терстві ЛНР», стежили, як дізналися її адресу, заарештували, повезли «на підвал». 

Цікавою є композиція розвороту, яка демонструє перебування жінки під аре-
штом. Підвал змальований як купольний будинок, який читач бачить згори, таким 
чином, демонструється середовище навколо, інші заарештовані та те, що відбуваєть-
ся в полоні, у т.ч. – полонені, які йдуть, очевидно, з катувань – мокрі, з перемотаними 
головами. Коли автор малює полон, фігури героїв зображені білими, тло – чорним. 
Коли героїня твору звільняється, тло стає білим. Таким чином автор підкреслює, 
де панує «добро», а де «зло». Наприкінці глави жінці, завдяки зусиллям її доньки, 
вдається втекти, а читач повертається в купе потягу, де журналістка знайомиться з 
героєм наступної новели – «Інший назавжди», бізнесменом, який теж перебував у 
полоні. 

Важливо зазначити ще одну деталь, яка є принциповою для побудови логіки 
єдиного твору та єднає всі новели, пов’язує їх з реальним інформаційним полем, 
яке поза коміксом. Задля створення експозиції, яка б дозволила читачеві дізнатися 
передумови виникнення збройного конфлікту, а також основні його події, автори 
використовують інфографіку. Зокрема, це «Шляхи», де надають статистичну інфор-
мацію та карту України, зображають міста, в яких відбувалися події коміксу, а також 
«Хронологія подій», в якій за порядком вибудовано реальні події з участю реальних 
учасників-героїв твору. 

Таким чином, можемо стверджувати, що обидва комікси є документальними 
розповідями про події військові дії на Донбасі, але «Кіборги» мають на меті створен-
ня позитивного образу українського військового, пропагування героїзму захисників 
Донецького аеропорту, цей твір рекомендований для проведення патріотично-ви-
ховної роботи. Щодо «Перехрестя» – цей комікс має на меті розповідь історій про 
звичайних людей, які можуть підвищити рівень толерантності, сприйняття ВПО в 
Україні. Окрім цього, на нашу думку, обидва твори допомагають поєднати соціаль-
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но важливу, суспільну значущу тему військового конфлікту в Україні з художньою 
формою, яка допоможе зберегти актуальність цих історій протягом десятиріч, коли 
фоторепортажі та замітки вже зникнуть у вирі інформаційного потоку. 

REFERENCES

1. Кіборги: початок. Том 1 / Іл. та ред. Левко Квіт. самвидав. 40 с.: іл.
2. Коломієць А.: Кіборги: у Києві презентували комікси про українських суперме-

нів [Електронний ресурс] / Аліна Коломієць // Український інтерес. URL: https://
uain.press/regions/kyiv/kiborgy-u-kyyevi-prezentuvaly-komiksy-pro-ukrayinskyh-
supermeniv-610525

3. Комікс «Кіборги». Офіційний сайт [Електронний ресурс] / URL: https://
kiborhycomics.com.ua/

4. Маклюэн Г. М. Понимание Медиа / Пер. с англ. В. Николаева; Закл. ст. М. Вавило-
ва. М.: Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003. 464 с.

5. Перехресття: девять історій про війну та насильство / І. Гансен [та ін.] ; худож.-
оф орм. С.В. Захаров, С.Ю. Рунова. К.: ГО «Східноукраїнський центр громадських 
ініціатив», Лібереко – Партнерство за права людини, 2017. 124 с. : іл.

6. Chute H.: An Interview with Joe Sacco [Електронный ресурс] / Hillary Chute // 
Believer magazine. URL: https://believermag.com/an-interview-with-joe-sacco/

7. McCloud Scott. Understanding comics: The Invisible Art. Northampton, MA: Kitchen 
Sink Press, 1993. 224 p. / Маклауд Скотт. Понимание комикса. Некоммерческий 
перевод выполнен Студи ей А7, 2011. URL: http://understanding-comics.ru/ 

8. Thompson D.: Eyewitness in Gaza [Електронний ресурс] / David Thompson // The 
Guardian. URL: https://www.theguardian.com/theobserver/2003/jan/05/comics.politics

9. Есо U. Towards a Semiotic Inquiry into Television 4.Message. Working Papers in 
Cultural Studies, 1965.



288
Хлестова С.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2019. Випуск 46

THE POTENTIAL OF THE COMICS AS A MEDIA MESSAGE:  
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The paper deals with the analysis of a comics as a media message. On the example of «The 
Kiborgs» and «The Crossroads. Nine Stories About War and Violence» we study the informational 
function of the comic books and their potential in covering the theme of the military conflict. 
It is explored how documentary can be combined with artistry, which techniques and for what 
purpose can be used to provide deeper understanding of the issue. Our focus is made on the 
popularity of such texts in the world. We briefly outline how the phenomenon has arisen. It is 
our interest weather the Ukrainian creators of documentary comics follow the world tradition 
of documentary comics, which features of comics about the military conflict in the Donbass 
are used. The subject is to find out, what causes the creating comics, which combines a serious 
theme and an entertaining genre, to talk on military conflicts’ issues. 

The comic books like «The Kiborgs» and «The Crossroads. Nine Stories About War and 
Violence» do not just assume the informational function, reporting on what has happened. They 
actualize the theme, prevent it from being lost in the news stream. The artistic value of comics, 
which was gained due to the author’s writing skills and methodology, is that it helps to capture 
a fragment of history mentioned in the narrative.

We compare two Ukrainian examples of comics about the war and analyze how each 
of them performs an informational function. In addition, we highlight other functions that 
perform these works. Also given a brief overview of the plots of these artworks. Real events are 
correlated with the fact that the author depicts on the pages of the comic.

Thus, we describe the comics about the conflict in the Donbas as a media message.
Key words: mass communication, comics, means of mass communication, comics-

journalism.
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The purpose of the article is analysis of hiperbole determinants as a mechanism of 
building headlines in a specified information internet portal. Observations are held from 
a pragmalingustic perspective, while taking into consideration both semantic, as well as 
perlocutive potential of words that serve for exaggerating matters signalised in headlines of 
published articles. The observed material’s source is polish information portal, which headlines, 
via Google application, are shown on smartphone’s display as suggestions called «Articles 
for you». Because of the frequency and number of displayed titles, as well as repeatability 
of schemes, the material basis is limited to texts published in January 2019. Combination of 
means for realisation of assumptions made by the portal’s creators with the determinants of the 
term information, which functions in linguistic press studies, confirms the common nowadays 
tendency to give up objectivism for making the message more attractive. Perlocution is closely 
related to the commercial character of the internet website which declares to be informative. 
The mechanism of building titles that is presented in this article has universal character no 
matter what is the subject of delivered information. It is used both in reference to social, 
economical, political matters (the subject of Russia’s aggression on Ukraine was not raised 
in the analysed material1), as well as the pop-cultural ones. That is because hyperbole is an 
effective and attractive building material of drama and sensation in general.

Key words: hyperbole, information, headlines and titles of journalistic statement, 
perlocution, persuasion, web portal.

The direct subject of the deliberations held here are the titles of articles published on 
Polish Web portal Pikio.pl. According to the official information given on the portal website 
it is «Polish information service, in which are published information from the country and 

© Філіп Ґ., 2019
1 Different aspects of this matter from the Polish linguistic point of view are analysed e.g. by Małgorzata 
Kułakowska. In texts called «Terrorists, Insurrectionists, Government Forces – Ways of Nominating 
Participants of Conflict in Syria in Polish Internet Media; «Terrorists or Insurrectionists?» Ways of 
Nominating Participants of Conflict in Donbas on the Example of Headlines in Polish Media the author 
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abroad. The news available on pages of the portal concerns current events, politics, economy, 
lifestyle and society» [14]. As the type of the website declared is genre: internet portal, as 
a kind of activity: commercial. The owner of the portal is Polish company HGA sp. z o.o. 
Basing on the subject scope shown above, the reader might expect reliable and ambitious 
information transfer, which – what should be emphasised –he don’t have to seek for on his 
own, just the opposite, it’s the information from Pikio.pl that seek the recipient and reach 
him via installed applications. The reader might not open them, he might delete them, having 
read only the headline. According to research held by Public Opinion Research Centre in 
2017 Pikio.pl was one of the leading sources for gaining information by the Internet users [1]. 
Additionally, according to statistics by the company Storyclash GmbH this service remains 
in the top of the ranking of portals with the biggest amount of interactions (comments, 
shares) among the social media users (e.g. Facebook and Twitter) [14].

The article called What’s Pikio? The Truth About Pikio.pl, built basing on interviews 
with executives and editors of the analysed portal, contains the following information 
about it:

1. The broadcast form used in the portal is described as «light and accessible, a little 
bit of tabloid-like character».

2. The group of recipients is people between 30 and 60 years old.
3. Between July 2017 and July 2018 the portal doubled the result of articles views from 

32 to over 64 millions.
4. It offers readers information, as well as opinions.
5. According to Pikio’s executives «the service is a kind of social compass, which 

indicates moods of the society and its thematic suits the tastes of many Poles».
6. The goal of its creators is to not reduce to only delivering «trendy information», but 

also popularize social charity campaigns [16].
Because of the fact that Pikio.pl declares its informative character, it is now important 

to precise the understanding of meaning of the term information in journalism. According 
to Maria Wojtak: «This name gains the meaning of social activity, which informs the society 
via means of mass communication about current or expected facts, which characterises 
themselves with political, economical or cultural importance. For the genological 
description most important are two following semantic scopes of the term. Information is 
quite often equated with a separate journalistic genre, called also interchangeably news. 
The term information relates though also to the kind of press, radio and television [also 
Internet, ed. G. F.] publications (so we would say nowadays – media), subordinated to the 
function of informing about facts and events» [12: 29-30]. The author does not individualise 
information as an separate press genre, pointing its elements in other genres: mention (a 
minimum press information), press note (extended information), press message (full 

characterised the titles of the articles in which appear names of conflicts participants. She proved, that 
in the titles of information referring to conflicts in Donbas, the anti-Ukraine side is negatively assessed, 
e.g. terrorists, separatists. These names are often additionally described with adjectives pro-Russian, 
Russian. The usage of such expressions suggests taking the Ukrainian (especially in the case of the name 
terrorists) or western point of view while creating the media view of world. Rarely appeared the neutral 
name rebels. In pro-Russian niche media appeared on the other hand expressions, that created the positive 
view of forces that fought for separating eastern regions from Ukraine, e.g. positively characterised noun 
insurrectionists, which – as M. Kułakowska remarks – was in the intention of authors meant to be an 
equivalent of the name opołczeńcy used in the Russian political discourse [3, 4].
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information), announcement (information about information and an advertisement of 
information), press silhouette (information about a person), press comment (an interpreted 
information), feuilleton (camouflaged information), press interview (information written as 
a dialogue), report (illustrated information) [12].

The researcher emphasises that journalists are expected to be objective or at least to 
seem that their message is impartial, but this conditions are hard to achieve because of the 
tendency common nowadays, to make the message more attractive, to surprise or shock the 
reader and also because of linking information with entertainment. The other postulates 
of information – called by Maria Wojtak as factual pact – are: authenticity and reliability, 
timeliness, clearness and precision of expression [12: 31]. For the needs of analysis held 
here important is the directive about the layout of contents mentioned by the cited author: 
«information are build on the rule of an upside-down pyramid, so with bringing the most 
important information to the fore» [12: 33]. Headlines of portal described by its creators as 
informative are built according to this rule. One can have an impression, that the senders of 
information at Pikio.pl, being aware of the risk of rejecting/deleting the article even before 
its opening and reading, include the essence of the information in the title.

Lexeme headline means in the Polish language ‘separated statement placed above the 
text, also: exhibited title in newspaper or magazine’ [7: 486]. Tabloid headlines (compare 
mentioned above ‘a little bit of tabloid-like character’) are Wojciech Kajtoch’s matter of 
interest. This author analysed headlines of tabloid newspapers «Fakt» and «Super Express» 
because of their rhetoric and the view of reality created by them. The author follows Walery 
Pisarek in defining headline as «graphically distinguished and separated from the rest of the 
journalistic piece (lead and its extension), placed above it (but linked with it by the essence) 
text, containing at least one, maximally three announcements, statements or sentences. The 
headline consists though of strapline, title and subtitle, subtitle and title or title alone, it is 
a brief, consistent communicate and it can be treated as a separate press genre. It should be 
distinguished from lead, from separated in frames piece of text, the title of column, section, 
or whole magazine» [2: 119-120].

In compliance with Maria Wojtak’s observations, also journalists who publish texts 
in analysed service, follow the rule that orders to use short titles, most often in the form of 
nominal sentence or a simple sentence. Such formulated titles have three basic functions:

• nominative – title names the journalists statement,
• summarising – title presents text/its essence,
• pragmatic – title influences on reader, holds reader’s attention, encourages him to the 

lecture, convinces to the expressed opinions, intrigues, entertains, etc. [13: 18-19].
Following the mentioned author I assume, that: «In the contemporary press statements 

titles become structurally and communicatively self-reliant and have mostly pragmatic 
function. It can be said, that in the way that press titles function, reflects a kind of paradox. 
On one hand, they are strictly connected to the text, on the other, they can function as self-
reliant communicates. They are therefore subject to process of a specific emancipation, as 
well as generic determination. A statement can be ventured here, that they live their own 
life. They demand from a reader reading engagement, because they not only refer to various 
culture pieces, but create their own intertextual space, which is a combination of mutual 
connections both purely formal, as well as semantic» [13: 19]. 

Starting point for the problematic taken by me is the following statement by 
Maksymilian Tomanka, who represent the editorial board of Pikio.pl: «We have catchy 
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headlines and we often use them to redirect society’s attention to important issues» [16] 
and also the invitation to cooperation published on the portal’s website in the bookmark 
Contact: «Do you want to publicise something? You know something about a shocking 
situation, which requires media interest? Send an e-mail to address: nagłaśniamy@pikio.pl. 
For sure we will take a look on your matter. Pikio.pl – one of the most popular information 
portals. We invite to cooperation» [15]. In the cited statements attention catchers are clearly 
formulated signals of sending strategy: catchy headlines and shocking situations.

The adjective catchy (chwytny) was created out of verb to catch and according to word-
forming paraphrase it means ‘one, that catches’, which is i.a. ‘convincing, gaining approval’ 
[7: 108]. In its morphological structure it has though solidified meaning of operation: catchy 
‘adjusted to catch, having an ability to catch’ [7: 109]. In the lexical resource of Polish 
language functions also the adjective catchy (chwytliwy) in the meaning of i.a. ‘one, that 
easily finds reverberation, convinces someone’ e.g.: catchy idea, catchy slogans [7: 108]. 
While in the word-forming paraphrase of the word catchy (chwytny) solidified is operation, 
in the case of second catchy (chwytliwy) – the ability to perform action, to which points 
the base, which is the verb to catch. It may be the reason why the portal’s editor chose the 
first adjective to describe headlines used in the service. This form, via the associations 
with expressions like catchy hand suggests bigger effectiveness of operation. The analysed 
word is associated also with the noun catch ‘aware move, smart way, sophisticated mean’ 
[7: 108], i. a. rhetorical. Wojciech Kajtoch, cited previously, describes the methods of 
catching readers attention used in headlines exactly as a catalogue of catches. 

The expression shocking situations – inviting service’s users to co-creating it – contains 
a form of present participle, created from verb to shock, meaning ‘raise rampageous, 
infavourable emotions; to move, to excite’ e.g. events that are shocking public opinion [7: 84]. 

One of the ways of fulfilling such signalised strategy of gaining readers is hyperbole, 
which is «presenting some phenomenon exaggerating its appearance, meaning, action 
and influence». According to the cited here definition by Aleksandra Okopień-Sławińska 
hyperbole is listed among figures of speech, but it is though not considered as a specialized 
stylistic lead, but it can be an effect of synergy of different leads and figures, expressively 
featured lexis and intonation. Using it was an expression of speaker’s or poet’s strong 
emotional engagement and was aiming to create analogical reaction in recipients. In more 
simple form hyperbole appears also in the colloquial style, what can be confirmed by 
idiomatic phrases like: to burst with laughter, to die of tiredness, to go crazy of happiness, 
to burn with impatience [6: 182].

Barbara Sobczak, when characterising luirdness as one of the ways for catching and 
keeping attention in tabloids, gives examples of headlines based on hyperbole and marked 
lexis: «Circus in parliament!; Huge scandal! Majdan free, other would be in jail!; Horror 
at Głogowska!; Blood thirsty beasts can soon reach the capital!» [8: 101]. Hyperbole in 
trivial situations is pointed also by Wojciech Kajtoch while he analyses their graphic, 
semantic and textual methods of creation. The author pays attention e.g. that «the effect 
of overemphasising and exultation is enhanced by the pursuance to precise highlighting of 
detail, specific for journalists» [2: 124, 126]. 

This feature of journalists message can hardly be used in reference to portal which uses 
the strategy of shocking. Overemphasis is used here mostly in order to create rampageous 
emotions in portal users. In this purpose used are i.a. syntax constructions that base on 
marked lexical units. These are representative examples:
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1. Storm – ‘rampageous, emotional reaction for something; strong, contradictory 
emotions’ [7: 85]. In the second example listed below this noun is nota bene collated with 
verb to overdo ‘exaggerate in something, overemphasise something’ [7: 677]. The article 
refers to outfit of Polish celebrity.

«Storm around TVN’s spring schedule! Audience can’t believe.»
«This time she overdid?! Storm around Małgorzata Rozenek».
2. Fire – ‘rampageous emotional state, passion, lust, verve’ [7: 557].
«Agata Duda in the fire of criticism! It was about First Lady’s salary».
3. Hard to believe in something/not be able to believe/something is unbelievable - 

‘hard to believe, improbable, something is improbable’ [11: 690].
«President’s daughter is breathtakingly BEAUTIFUL! It’s hard to believe, what she 

does with her life».
«Jarosław Gowin honestly about alcohol. Poles can’t believe».
«Na Wspólnej: Unbelievable! Sister of the series’ star is the most popular Polish 

actress». 
4. Something staggers the imagination – ‘someone is unable to understand something, 

something is hard to believe in’ [9: 665].
«We know the SHOCKING, TRUE identity of the assassin from WOŚP. It staggers...».
5. Something knackers out – ‘something leaves someone exhausted, enervates, 

enfeebles someone’ [10: 386].
«How much does Andrzej Duda earn? President’s salary knackers out». 
6. Something leaves someone speechless – ‘someone fell silent because of an intense 

experience’ [7: 473]. In the analysed headlines this meaning is evoked by verbs to boggle 
‘to lose temporarily the ability to speak as a result of intense experience, stress’ [7: 569] or 
to be dumbfounded – ‘someone went totally silent, someone is silent’ [11: 933].

«Tomasz Komenda’s horror is still on. The court’s shocking decision leaves speechless».
«Magda Gessler just STRIKED fans. Well-wishers are speechless».
«Jeden z dziesięciu: Spectators left speechless! Tadeusz Sznuk wasn’t saying it about 

himself».
«We went speechless. Media: Głapiński’s assistant owes everything to Martyna 

Wojciechowska».
«Spectators dumbfounded! Former prime minister lost his temper in a LIVE 

programme».
7. Something tears heart – heart breaks, aches etc. ‘someone experience the feeling of 

grief, sadness, etc.’ [11:199].
«The sight of Andrzej Lepper’s grave tears heart!».
8. Battle – as a lexeme with mostly one from a couple of dictionary meanings: ‘action 

aiming to achieve, gain, keep something’ [7: 881], also with adjunct which shows the 
character and stage of action in the verbal noun pitched battle. In the final position of the 
second headline there is a hyperbolical participle devastating which means ‘huge, scary, 
overwhelming’ [9: 461].

«Pitched battle for Polsat’s deceased star’s money still on. Horrifying reports».
«Julia Wieniawa starts the battle with Królikowski. Specialists opinion is devastating».
9. Big and huge – adjectives from the semantic field of size and intensity, presented as 

a synonyms in the general dictionary of Polish language [7: 559, 896].
«Robert Janowski breaks the silence. Musician’s big transformation».
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«Andrzej Duda called an urgent meeting of all parties. Huge crisis after the 
assassination...». 

«Anna Jantar’s death still arouses huge emotions. New details of the tragic death».
«Magda Gessler’s huge tragedy. Her daughter can be left with nothing».
10. Adjectives of mostly negative character – sensational ‘arousing sensation, arousing 

strong surprising impression’ [7: 747], scary ‘very bad, awful’ [7: 209], hideous ‘very ugly, 
appalling, disgusting’ [7: 560].

«Sensational behind-the-scenes of Lara Gessler’s divorce! Things will get hot».
«Scary diseases and debts of Polish Olympic medallist. Immediate help needed».
«TRAGIC comment by Andrzej Duda after the attack on Paweł Adamowicz».
«Government urgently sent a plane for Adamowicz’s wife. The situation looks 

TRAGIC’.
«Hideous words in TVP after Paweł Adamowicz’s death».
«TVP breaks the records of embarrassment! Hideous manipulations enraged 

spectators».
For a contrast to the series of examples shown above, cited here can be some – not 

having the features of hyperbole – headlines from the service Plotek.pl, which are also 
displayed via Google application, parallel to the shown above:

«The duchess Kate organised a private birthday party. She didn’t invite neither Harry, 
nor Meghan».

«Joanna Kulig amazed on the Critics Choice Awards gala. Actress stood sideways and 
shown pregnancy curves».

«Kurdej-Szatan’s daughter eternalized the picture of her parents’ vacation tenderness. 
They look like teenagers in love!».

«WOŚP 2019. Photograph of Anna Przybylska with children auctioned for big sum!».
In the article presented is one of the ways of building headlines in the internet portal 

declaring informative activity. Not all the headlines of this service contains though the 
hyperbole. Here are some examples from the page itself:

«Gowin comments Kaczyński’s tapes! He revealed what’s ground-breaking in them».
«Pope Francesco will be asking for forgiveness. Touching declaration».
«Martyniuk’s son with a mysterious lady. He showed her accidentally».
«Ms Tyszkiewicz should host »Projekt Lady«. We will remember her advises on being 

a lady forever».
«Policeman Tomasz Marszałkowski kicked WOŚP participants. He just got promoted».
«Katarzyna Dowobor next to Magda Gessler? They have much in common».
Analysed are though not only the headlines displayed on smartphone’s screen as 

a suggestions of «Articles for you». It must be pointed, that with deleting titles, without 
opening them, they stop being sent. No matter what is the subject of information signalised 
this way, in nearly every headline used was a lexical unit (lexeme or phrasal verb) in 
hyperbole function. Contents hyperbole is supplemented by typical in this function graphic 
signs and editorial methods – exclamation mark and majuscules. Creators of the service 
are aware of hyperbole’s perlocutive power and this is why such kind of titles are displayed 
on the screens. It is an element of strategy of gaining new readers and in the same way 
raising the statistics of article views. Hyperbole is the material of sensation understood as 
1) ‘strong impression, big interest caused by an unexpected message, event, etc.; 2) ‘message, 
event which causes such interest’ [7: 747]. Overemphasised events can be attractive for a 
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reader, but he wouldn’t like to experience them, aside from the cases of aberration. Iwona 
Nowakowska-Kempa, when analysing the metaphor of feelings, writes about the emotional 
space of an individual, in which placed are diminutive and augmentative. Closeness of 
the object of affection releases in human the want for letting someone/something in his 
private space by reducing its size, because human doesn’t feel endangered by this object. 
Such is the motivation of creating diminutives and hypocoristic. By expanding, in turn, 
negative objects and events are pushed out of the emotional space or even not let in [5: 49]. 
In this way the world created by analysed article headlines functions as a fiction attractive 
to be read, not threatening the users of the service. This is because the storm mentioned 
at the beginning of the text most often takes place in a glass of water and according to the 
meaning of this phrasal verb is ‘a reaction too strong in relation to the reasons that caused 
it’ [7: 86].
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У статті зроблено спробу проаналізувати детермінанту гіперболи як механізму по-
будови заголовків матеріалів у зазначеному інформаційному інтернет-порталі. Спосте-
реження здійснено з позицій прагматичної лінгвістики, зважаючи як на семантичний, 
так і на перлокутивний потенціал слів, що веде до перебільшення тем з допомогою заго-
ловкової частини опублікованих текстів. Об’єктом наукової статті є польський інформа-
ційний портал, заголовки якого за допомогою інтернет-програми Google відображають-
ся на дисплеї смартфона у вигляді пропозицій під назвою «Статті для вас». Через частоту 
та кількість відображуваних заголовків, а також повторюваність комбінацій, мало місце 
хронологічне обмеження досліджуваних текстів січнем 2019 року. У роботі припущено, 
що творці інформаційних порталів у гонитві за привабливістю для споживачів інформа-
ції нерідко нехтують об’єктивністю. Це вже навіть стало тенденцією. Механізм побудови 
заголовків, представлений у цій статті, має універсальний характер незалежно від того, 
що є предметом поширення різноманітної інформації (соціальної, економічної, політич-
ної (хоча тут не висвітлювалася тема агресії Росії проти України), поп-культури). Відтак, 
гіпербола є ефективним і привабливим механізмом побудови драми і сенсації взагалі.

Ключові слова: гіпербола, інформація, заголовки, заголовки журналістських публі-
кацій, перлокуція, переконання, веб-портал.
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Стаття присвячена проблемам та перспективам розвитку й подальшої трансформації 
подорожнього нарису. Розглянуто особливості створення матеріалу, який був би затребу-
ваним аудиторією; визначено комплекс чинників, які обумовлюють успішність нарису в 
сучасних засобах масової інформації; виокремлено підходи до збору унікальної інформації; 
узагальнена теоретична база щодо дефініції «нарис». На сьогодні виникає нагальна потреба 
в дослідженнях трансформації жанрових форм, адже з тенденцією збільшення популяр-
ності нових медіа й зменшення цільової аудиторії друкованих засобів масової інформації 
доцільно з’ясувати, як написати тревел-публікацію або портретний нарис так, щоб вони 
були цікавими та затребуваними аудиторією. Нові медіа, безумовно, дають можливість ви-
користовувати не тільки текст, а й зображення, відео та аудіо. Сьогодні має місце тенден-
ція щодо несприйняття аудиторією великих текстів, тому жанрова форма потребує змін та 
адаптування в різних видах і каналах комунікації.

Ключові слова: нарис, подорожній нарис, портретний нарис, жанри, цільова аудито-
рія, нові медіа, художньо-публіцистична група жанрів, соціальні мережі.

Сьогодні можемо констатувати факт трансформації й варіативності журна-
лістських жанрів у друкованих й інтернет-ЗМІ. Така тенденція зумовлена новими 
викликами часу та затребуваності на ринку інформації коротких, цікавих та опера-
тивно поданих матеріалів, що унеможливлює дотримання жанрових форм більшості 
з них. Безумовно стрімкий розвиток туризму та глобалізаційні процеси впливають 
на трансформацію й такого жанру, як подорожній нарис. На сьогодні цей жанр жур-
налістики набуває все більшої популярності, а тому потребує детального наукового 
дослідження. 

Незважаючи на достатню кількість досліджень, присвячених нарису, цей жанр 
досі потребує детального вивчення й аналізу. Найбільш змістовно нарис було дослі-
джено у працях Т. Беневоленської, М. Васьківа, М. Глушкова, О. Гусєвої, М. Кіма, 
Н. Маслової, Н. Паволвої, Ю. Полєжаєва, О. Тертичного, Е. Фюрзіха та ін.

Мета статті полягає у визначенні жанрових та стилістичних особливостей на-
рису в умовах глобалізації та тенденцій сьогодення. Для досягнення мети ставимо 
перед собою такі завдання: проаналізувати дефініції термінів «нарис», «подорожній 
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нарис», «портретний нарис», «травелог», «тревел-журналістика»; з’ясувати фактори 
впливу глобалізації на розвиток подорожнього нарису; визначити та охарактеризу-
вати стилістичні й жанрові особливості сучасного нарису та нарису в історичній 
площині; проаналізувати вимоги нових медіа до художньо-публіцистичної жанрової 
форми, а саме – нарису.

Історія появи нарису ґрунтовно не досліджена. У багатьох країнах цей жанр 
має іншу назву – есе, подорожнє есе, тревел-текст тощо. Нарисову форму та есе в 
західній літературі не диференціюють як окремі жанри. Проте в Україні саме жанр 
нарис визначається, як такий, який має свої особливості й ознаки. А це означає, що 
специфіка написання й цілі в жанрах есе та нарисі можуть бути різними, з огляду на 
світовий досвід. Також важливо відзначити, що популярність жанру, як і його виник-
нення, в тих чи інших країнах, у різні часи виявлялися по-різному. 

У той же час, Н. Маслова, як і більшість учених, стверджує, що подорожній 
нарис відноситься до найбільш ранніх форм текстів, що ознаменували становлення 
журналістики. А подібна подорожньому нарису форма відображення дійсності була 
чи не першою в художній літературі [1, с. 5]. 

На території сучасної України зародження подорожнього нарису почалося ще 
в часи Київської Русі. Згідно з дослідженнями М. Прокоф’єва, у Київській Русі були 
поширені твори про реально-історичні події. За змістом і формальними ознаками, їх 
можна назвати нарисовими, спираючись на сьогоденні жанрові визначення. Провід-
не місце серед них належало запискам про подорожі, їх називали в давнину «ходін-
нями» [2].

Подорожній нарис перетворювався в певну жанрову форму, насичену суб’єк-
тивним початком, відбулося введення в нарис малих жанрів літератури, раніше не 
характерних для цього жанру. Особливе значення мала при цьому різноманітна 
взаємодія нарисових й епістолярних структур: вона визначала характер поєднання 
описових, аналітичних, довідково-інформативних, а з іншого боку – ліричних, сю-
жетно-белетристичних елементів, вона ж сприяла синтезу в літературі про подорожі 
різних документальних жанрів (мемуарного, щоденникового, епістолярного) [3].

Новим етапом розвитку подорожнього нарису стала поява туризму як галу-
зі. Ю. Полєжаєв встановив, що «на території України період з 1841 до 1914 рp. став 
часом виникнення перших туристських організацій на території Російської й Ав-
стро-Угорської імперій. Він характеризувався окремими прикладами використання 
екскурсій, походів, подорожей із метою освіти та збирання науково-географічної, 
краєзнавчої інформації про різні райони та рідний край» [4, с. 107-108]. Преса дру-
кувала переважно твори мандрівників-професіоналів – письменників, істориків та 
етнографів (І. Вагилевича, Я. Головацького, І. Нечуя-Левицького, І. Франка), – але 
подекуди можна було знайти і студентські нариси. 

Окремий «вид» подорожнього нарису в Україні можна виділити у радянські 
часи ХХ століття. Серед найвідоміших його творців Б. Антоненко-Давидович, І. Ми-
китенко, О. Полторацький, Т. Масенко, І. Лісовий, І. Дубинський та ін. Вони писали 
про громадянську війну, місця заслання, революційний рух, нариси на виробничі 
теми, дорожні спостереження. Теми подорожніх нарисів: люди села, їхня праця та 
досягнення, організація виробництва та всього господарського життя в колгоспах, 
вивчення та поширення кращого досвіду в інших країнах. Нариси відзначалися емо-
ційністю, описом деталей, власними враженнями.
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Глобалізаційні процеси у світі підштовхують журналістів до пошуків нових 
тем для матеріалів і форм їх подачі. З’являється й окреме поняття – тревел-журна-
лістика, – що означає особливий напрямок журналістики, який надає масовому спо-
живачеві інформацію про подорожі, зачіпає теми історії, географії, культури, мис-
тецтва, туризму, етики, філософії та багато інших галузей. Відповідаючи вимогам 
часу, журналістські жанри тяжіють до зменшення тексту й збільшення візуальних 
елементів: фотографій, малюнків, таблиць, діаграм тощо.

Сьогодні часто плутають поняття травелог і подорожній нарис, вважаючи що 
це – одне й те саме. Насправді травелог – це літературний жанр, а подорожній на-
рис – журналістський. Травелог – це книга, подорожній нарис – декілька сторінок. 
Оксфордський передовий тлумачний словник сучасної англійської мови подає 
«travelogue» як фільм, книгу чи лекцію про відвідувані місця з досвіду мандрівни-
ка. Англійський учений Й. Борм переконує в доцільності розмежування травелогу 
та літератури подорожей, оскільки травелог належить до літератури нон-фікшн [5]. 
Окрім того, західні дослідники стверджують, що травелог як тематичне утворення 
сьогодні не можна розглядати в контексті літературної журналістики, яка передусім 
відрізняється видовими характеристиками.

У нових медіа нарис неможливо уявити без фотографій, відео або аудіо мате-
ріалів, віртуальних карт, інфографіки загалом. Таким чином автори полегшують 
сприйняття інформації й дозволяють подорожувати з собою, або візуалізувати пор-
трет людини, про яку йдеться у портретному нарисі.

Отже, нарис пройшов довгий шлях свого становлення і розвитку. При цьому 
він виявив себе як жанр, що швидко пристосовується до сучасних тенденцій. Але 
основний задум нарису залишається незмінним – відкривати нові світи, ділитися 
досвідом і враженнями від подорожі; описувати людину, щоб передати аудиторії не 
тільки зовнішні риси, а й характер, звички, особливості, значення для суспільства. 
Протягом розвитку й трансформації жанру змінювалися форма, стиль і підхід до 
написання.

Сьогодні в мовному середовищі спостерігається активний процес жанротво-
рення. Одні жанри замінюються іншими, деякі трансформуються, треті взаємодіють 
і синтезуються. Це не є випадковим явищем, адже, як справедливо помічає А. М. Теп-
ляшина, «жанр фіксує зрушення у духовному житті суспільства і змінюється разом 
з ним» [6, с. 129].

Жанрова специфіка сучасного подорожнього нарису полягає в модифікації сю-
жетно-композиційної структури нарису, в яку включені й жанрові компоненти есе, 
які проявляються в описі й оцінці фактів і подій з точки зору моральних та етичних 
принципів, автор висловлює власний концептуальний погляд на описувані події та 
думки на філософські теми [7]. Авторське «Я» присутнє в тексті не стільки через 
позицію та ідеї, які несе журналіст, скільки через уміння цікаво й захоплююче пода-
вати матеріал, створювати інтригу та «закручений» сюжет.

Науковці вважають, що є спорідненість жанрів нарису та репортажу. Адже в 
репортажі є яскраве повідомлення про подію, дослідження середовища, збагачене 
описом деталей. Так само і подорожні записи є в дослідженням середовища, в якому 
відбуваються події. 

В. Козьмин вважає, що подорожній нарис – це певна «мозаїка, складена з окре-
мих образів людей, описів сцен, роздумів і пов’язана лише логікою роз’яснення пока-
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заного явища. А вільне, без сюжету, об’єднання «шматків життя» – типове для жан-
ру нарису» [8, с. 56]. Справді, сьогодні трапляються і нариси, позбавленні сюжету та 
послідовності дій мандрівника. Адже в цьому жанрі все залежить від авторського 
задуму та мети, обраної композиції. 

Науковці виділяють три основні типи композиційних форм відображення на-
вколишньої дійсності в подорожніх нарисах: хронікальна побудова нарису (опис 
явищ, подій, людського життя в їх часовій послідовності); побудова, заснована на 
логіці причинно-наслідкових зв’язків (дослідження, аналіз, де немає розповіді точ-
ної хронологічної послідовності); вільна форма побудови (складні асоціативні зв’яз-
ки й образні узагальнення, зазвичай поєднує в собі елементи обох попередніх типів 
і характеризується найбільшою поліфонічністю композиційних прийомів і засобів).

Сама дійсність у подорожньому нарисі повинна бути не просто зафіксована, 
а зображена зримо, в образах. Нарисовець, дотримуючись фактичної основи, моде-
лює своєю уявою картину «відрізка життя». Подорожній нарис репрезентує худож-
ньо-публіцистичну модель реального світу.

За дослідженнями О. Гусєвої, для нарису характерна «постійна присутність на 
першому плані учасника, що роз’яснює, коментує, узагальнює події. У ньому можуть 
співіснувати і власне оповідне начало, й елементи сценки, і статистичні викладки, 
і розгорнуті авторські публіцистичні судження. Сьогодні на першому плані в подо-
рожньому нарисі виявляється особистий досвід, суб’єктивний погляд на зміни, що 
відбулися в житті автора-персонажа. Розповідь від першої особи – форма трансляції 
особистого достовірного досвіду. Соціальна аналітика приглушена, автори відмов-
ляються від широких узагальнень і порівняно рідко вдаються до прямої публіцис-
тичної оцінки зображуваного» [9]. 

Сама ж дослідниця помічає, що на початку XXI ст. здійснюється подолання 
канону, відбувається модернізація нарису, набуття ним нових ознак і властивостей 
на межі руйнування традиційного жанру (есеїстичність, сповідальність, автобіогра-
фізм). Буває, автор узагалі не виявляє себе жодним чином у нарисі – ні прямо, ні 
опосередковано, а твір цілісності не втрачає.

В умовах сьогодення, конвергенції журналістики, невід’ємною частиною по-
дорожнього нарису стають фото- та відеоматеріали. Часто вони заміщують слова, 
опис або ж фактично підтверджують їх, «продовжують» сам текст. Така тенденція 
викликана потребою самих читачів, які більше прагнуть бути «глядачами» і бачити 
все на власні очі, а не вимальовувати описи автора в своїй уяві. 

Усе ж таки, не зважаючи на тенденцію інфотейнменту (тяжіння до інформа-
тивності та розважливості), подорожній нарис володіє багатою палітрою тропів, які 
більшою чи меншою мірою обов’язково є в тексті. 

Для сучасного подорожнього нарису все ж таки характерні образність і худож-
ність: переплітаються побутові сценки, складні синтаксичні конструкції, філософ-
ські та ліричні відступи, діалоги, пряма та непряма мова, експресивна лексика тощо. 
Дослідники зазначають, що до елементів поетики подорожнього нарису слід відно-
сити деталь, портрет, пейзаж, інтер’єр, домисел, а також авторське «Я», автобіогра-
фізм, особистість і характер журналіста, мовно-стилістичне багатство журналіст-
ського твору. 

Професор О. Гриценко стверджує, що «пейзаж у нарисі працює на зміст і несе 
глибоку ідею. Картини природи сприяють розкриттю ситуації, служать фоном, на 
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якому розгортаються події, вказують на місце і час, створюють локальний колорит, 
той настрій, ті почуття, які викликає природа у героя, посилюють ліризм і драма-
тизм оповіді, увиразнюють ідею твору» [10, с. 266]. 

Деталь у нарисовому творі є одним із засобів художньої типізації. За допомо-
гою вдало знайденої деталі можна передати характерні риси зовнішності людини, 
його мови, манери поведінки і т.д. За допомогою яскравої деталі можна замінити цілі 
описові фрагменти. Правдива деталь допомагає повніше зобразити предмет, підви-
щує художність твору, конкретизує його. Іноді тільки за допомогою однієї деталі 
можна відтворити повний образ або певний настрій.

Портрет у публіцистиці часто виступає своєрідним аналогом характеру героя. 
Він дає можливість побачити героя і цим самим стимулює читацьку уяву. Портретна 
характеристика безпосередньо пов’язана з психологічними особливостями. Основні 
вимоги – документальна точність відображення.

Однією з особливостей подорожніх нарисів є те, що вони надзвичайно багаті 
різноманітними тропами. Серед найпопулярніших та найуживаніших троп є епітет, 
метафора, порівняння, діалектизм, перифраз, риторичні фігури, антитеза; подеку-
ди – алегорія, іронія, гіпербола.

На сьогодні велика кількість блогерів у соціальних мережах працюють в цьо-
му жанрі: пишуть пости з власних подорожей де діляться корисними посиланнями, 
описами цікавих місць, традицій та особливостями тієї чи іншої країни. Ілюструють 
великою кількістю фотографій, іноді подають таблиці та діаграми, порівнюючи, ар-
гументуючи, переконуючи у своїх матеріалах. Наприклад, на нашу думку, сьогодні 
є такі найвідоміші блогери в Україні, які працюють з жанром нарису:

• О. Ладанівський – описує власні подорожі Україною та іншими країнами світу. 
У нього 129 тисяч підписників в Інстаграмі та близько 10 тисяч уподобань під 
кожним постом;

• В. Потоцька – окрім публікацій фотографій з країн різного світу, авторка дає 
корисні поради щодо кожної з локацій, ділиться власними вподобаннями кухні, 
готелів, екскурсій. Має 166 тисяч підписників в Інстаграмі, які активно лайка-
ють та коментують дописи.

• В. Пасько – блогерка розказує про найцікавіші місця планети, дає корисну ін-
формацію, описує власні враження від подорожей, які ілюструє власними фото. 
Має близько 110 тисяч підписників в Інстаграмі. 
Трансформовані нариси набувають популярності не тільки в соціальних мере-

жах, їх можна зустріти й у інтернет-виданнях.
Отже, підсумовуючи, можемо зазначити, що на сьогодні в жанрі нарис відбу-

лися певні трансформації: зменшення обсягу, збільшення ілюстрацій, додавання, за 
можливістю, відео та аудіозапису, насиченість порадами та корисною інформацією 
тощо. Проте як портретний, так і подорожній нарис не втратили своєї актуальності, а 
навпаки, все більше стають затребуваними суспільством. Незважаючи на достатню 
кількість досліджень, необхідно більш детально вивчати трансформаційні процеси 
жанрової форми, а також процеси взаємопроникнення жанрів, адже в нарисі достат-
ньо часто з’являються інтерв’ю, звіт, репортаж, есе, а почасти – й аналітика. Такі 
жанрові суміші, безумовно, впливають на сприйняття матеріалу аудиторією. 
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The article is devoted to the problems and prospects of development and further 
transformation of travel essay. The peculiarities of creation of a material which would be 
demanded by the audience are considered; the complex of factors determining the success 
of the essay in modern mass media is determined; selected approaches to the collection of 
unique information; generalized theoretical basis, as regards the definition of «essay». There 
is an urgent need for studies on the transformation of genre forms. Tendency to increase the 
popularity of new media and to reduce the target audience of print media, it becomes expedient 
to find out how to write a travel-publication or a portrait essay in such a way that they are 
interesting and popular to the audience. New media, of course, make it possible to use not only 
text, but also images, videos and audio. Today there is a tendency to reluctance of the audience 
to perceive large text forms, therefore the genre form needs to be modified and adapted to 
various channels of communication.

It’s impossible to imagine a new media outline without photos, video or audio materials, 
virtual maps, infographics in general. In this way, the authors facilitate the perception of 
information and allow travel with them, or visualize the portrait of a person referred to in the 
portrait sketch.

Nowadays there is a modernization of the essay, the acquisition of new features and 
properties on the brink of the destruction of the traditional genre (essays, confession and 
autobiography). Sometimes, the author does not reveal himself in any way in the essay – either 
directly or indirectly, and the product does not lose integrity. Today, a many bloggers in social 
networks work in this genre: they write posts from their own travels where they share useful 
links, descriptions of interesting places, traditions and peculiarities of a country. Illustrated 
by a large number of photographs, sometimes giving tables and charts, comparing, arguing, 
convincing in their materials.

Key words: essay, travel essay, portrait essay, genres, target audience, new media, artistic 
and journalistic group of genres, social networks.
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У публікації представлено простір віртуальної реальності, її специфіку та важливість 
саме для формування та розвитку нових медіа. Віртуальна реальність не є ілюзією, а па-
ралельно витвореною реальністю за допомогою цифрових технологій. Віртуальна реаль-
ність та реальна дійсність – два виміри, що співіснують у технологічному суспільстві. Саме 
простір віртуальної реальності відкриває нові можливості для нових медіа та нових нових 
медіа, а це дозволяє виходити не лише на інший інформаційний рівень, а й розширити го-
ризонти медійного ринку.

Ключові слова: віртуальна реальність, нові медіа, нові нові медіа, Web 2.0.

Виклики цифрової епохи, формату Web 2.0, дають нам підстави дедалі більше 
поринати у простір Мережі, шукаючи відповіді на ті чи інші питання. Зрештою, ті 
поняття, які ми досліджували і використовували раніше, дають підстави думати над 
новими викликами. Наприклад, започаткований у 1954 році термін «соціальна мере-
жа» (Джеймс Барнс), означав зовсім інше, ніж тепер. Тоді Барнс мав на увазі певну 
групу людей, залучену до свого експерименту, що становили прихожани однієї із 
парафій у Норвегії, які поза церквою не вели активного спілкування. Дослідник на-
магався зрозуміти, як функціонує ця соціальна група через зустрічі у храмі, її кому-
нікаційні можливості [5; 109]. 

Сьогодні «соціальна мережа» – це багатоформатний феномен, зважаючи на ви-
мір Web 2.0. Це не лише задоволення комунікаційних потреб, але й використання 
всіх основних характеристик мережевого простору: мультимедійність, інтерактив-
ність, створення віртуальної особистості, можливість зворотного зв’язку, творення 
іміджу. Саме тому актуальність нашого дослідження – у представленні феномену 
формату Web 2.0, зокрема віртуальної реальності для функціонування і розвитку 
нових медіа.

Зазначена актуальність визначає мету – осмислити і проаналізувати, наскільки 
явище віртуальної реальності є підставою для творення нових і нових нових медіа. 
Вказана мета передбачає виконання таких завдань:

• проаналізувати феномен віртуальної реальності у форматі Web 2.0;
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• визначити, як віртуальна реальність впливає на зміну формату комунікації та 
медійний простір загалом;

• осмислити, чи перетинає віртуальна реальність матеріальну реальність, чи 
створює на своєму перетині платформу для розвитку нових медіа;

• визначити, як змінюватимуться нові нові медіа у порівнянні з новими медіа.
Дослідження проведено на основі фондів бібліотеки Зальцбурзького універси-

тету (Австрія) у межах тритижневого стажування Австрійського бюро кооперації 
освіти та досліджень (OeAD) для молодих науковців у листопаді 2018 року. До нашо-
го дослідження ввійшли покликання на праці: Пола Левінсона, Сари Кеслер, Марша-
ла Маклюена, Алана Абрама, Патріс Флітчі.

Отож середовище Інтернету дає підстави окреслювати нам простір нового 
середовища віртуальної реальності, яка має на меті відображувати наш дійсний, 
реальний світ, проте у дещо іншому фокусі. На думку групи американських вче-
них-медіадослідників формат віртуальної реальності прямо пропорційний до нашої 
візуальної культури. «Коли ми міркуємо про відеоігри, що мають мобільні аналоги 
для перегляду чи використовуються як аватари, маємо розуміти, що перебуваємо 
у стані всесвітньої гри, такого собі IMAX-кінотеатру, який містить у собі відчуття 
місця бачення, так само, як онлайн-банкінг чи онлайн-галереї [5; 125]. 

З погляду користувача Мережі, віртуальна реальність є своєрідним вигаданим 
простором із, звичайно, ерзацом дійсності. Проте все ж це не ілюзія. На думку Мар-
тіна Лістера, тут можна навести приклад із богослов’я. Наприклад, щодо Таїнства 
Євхаристії. Безумовно, коли ми споживаємо Святе Причастя, ми не буквально вжи-
ваємо тіло Христа і п’ємо кров. Через віру віртуально і символічно робимо цю дію, і 
вона реальна у певному сенсі [5;125]. Отож віртуальність не може бути ілюзією, вона 
радше є антонімом до «актуальності», хоча і віртуальність, і актуальність є реаль-
ними, проте у різний спосіб. Знову-таки, віртуальна реальність і реальна дійсність, 
безумовно, різні поняття, хоча вони і співіснують у технологічних суспільствах. 

Коли розглядаємо віртуальну реальність, то дедалі більше корелюємо це понят-
тя із симуляцією та симулякром, про що зазначав Жан Бодріяр у своїй однойменній 
праці [5;126]. Симуляція апелює до симулякра, наче поняття ілюзії до неправдивих 
образів. Варто зазначити, що віртуальна реальність формує певну панораму образів 
і сенсів, вона може потрапити у реальний світ, якщо ми матеріально переносимо цю 
систему образів через копії, носії інформації, гаджети.

На думку групи американських дослідників віртуальної реальності, віртуаль-
ність близька до симуляції через:

• комп’ютерний дизайн, графіку, а отже симуляцію образів і подій, які ніколи не 
відбудуться;

• програмне забезпечення, яке як «текстова мапа» цифрово генерує візуальні 
форми та об’єкти;

• анімація; 
• робот-машини;
• технології, які переміщують особистість у просторі і часі у віртуальні локації, 

через дотик, запах;
• синоптичні карти Землі та космосу [5; 126].

Зважаючи на технологічні можливості, віртуальна реальність дозволяє ство-
рити також майданчик для спілкування. Тут важливо говорити у цьому контексті 
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про міжперсональну комунікацію. «Важливість Інтернету та вебу не є альтернати-
вою друку. Більше Мережа нагадує комунікаційний і дискусійний майданчик, коли 
здійснюється модерація через персональні зв’язки» [с.83]. Варто зазначити, що перш 
за все простір віртуальної реальності творить своєрідний зразок реального соціуму. 
Стівен Дж. Джонс називає цей процес «метафорою громади» [8; 105]. 

Середовища у Мережі творять свій особливий простір, намагаючись відобра-
жувати реальну дійсність. Проте віртуальна реальність для творення віртуальної 
громади все ж вимагає окремі меседжі, можливості, знову-таки медіа і жанри, що 
дозволяють спілкуватися у веб-просторі. Варто зазначити, що такі віртуальні гро-
мади є дієвими або ж ні. Якщо йдеться про недієві громади, то дослідники нових 
медій також чимало пишуть про «віртуальні кладовища» – це акаунти у соціальних 
мережах тих користувачів, які реально померли, але віртуально живуть і надалі. На 
пам’ять про померлих близьких родичі цих користувачів не знищують сторінки, а, 
навпаки, вітають їх з Днем народження, святами чи щось публікують. Отож у тако-
му аспекті віртуальна реальність є своєрідним ментальним продовженням дійсності. 

У віртуальних середовищах відбувається також генерація ідей та принципів. 
Якщо у традиційних медіа є класичний поділ на авторів контенту та реципієнтів, 
то у нових медіа генерація ідей відбувається колоподібно: кожен автор може стати 
користувачем і навпаки [8;130]. Пол Левінсон у своїй праці «Soft Edge» наводить 
приклад користувача із Клівленда (США), який пише пост про улюбленого пись-
менника, після чого його пост коментують користувачі з Лондона, Сан-Франциско 
і, врешті-решт, коментарі та власний текст автора творять нову композицію з нових 
ідей [8;131]. Гадаємо, що це ще один феномен онлайн-спільноти – бути абсолютно 
глобальними у просторі і часі без локальної сегментації. 

Тому простір віртуальної реальності, на відміну від дійсності, не обмежений 
територіальними, національними, мовними межами. Члени цієї онлайн-громади – 
жителі світу. А це, у свою чергу, дозволяє віртуальній реальності творити глобаль-
ний ринок ідей та нових концептів. Про це зазначає також і американська дослідниця 
Сара Кейслер: «Онлайн-спільноти існують в асинхронічному часі і без позначеної 
локації. У результаті вони покладаються, більш, ніж звичайно на традицію кому-
нікаційної практики. Це означає трансформацію індивідуальних користувачів від 
суміші голосів до конкретної групи» [1;119]. Звичайно, що у цьому контексті відбува-
ється перегук із працею Маршала Маклюена «The Medium is a Massage», в якій автор 
наводить відому журналістикознавчому товариству концепцію «глобального села», 
яке твориться на основі використання нових технологій та можливостей комунікації 
[10; 235]. 

У своїй праці «Understanding the Web» Алан Б. Албарран та Девід Г. Гофф наво-
дять у порівняння не лише концепт МакКлюена, але набагато раніше висловлений 
у праці «Future Shock» Елвіна Тоффлера концепт «каїрського базару», на якому різні 
культурні напрями переплітаються та співіснують заради людського життя [10; 212]. 
«Веб презентує новий стиль у медіа, який трансформується через підтримку куль-
тури; як результат – ці хаотичні середовища об’єднуються у індустріальні глобаль-
ні села, що є посеред виникнення постіндустріального «світового базару» [10; 236]. 
Отож концепти обох вчених, зважаючи на прогресивний розвиток віртуальної ре-
альності, взаємодоповнюють один одного, оскільки містять у собі нові виклики та 
можливості.
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Варто зазначити, що окрім глобалізаційного принципу творення спільноти, 
у Мережі існує певний поділ на бідних та багатих користувачів, хоча у демокра-
тичному сенсі у вебі наявні демократичні процеси, здатні поділити аудиторію на 
тих, хто є активним і пасивним [7; 4]. Окрім того, що контент Мережі є здебільшого 
безкоштовним, все ж чимало сервісів знову-таки просять оплату за власні послуги. 
«Онлайн-суспільство твориться на основі паралельних комунікаційних систем: одне 
– на прибутку: освітніх зв’язках, даючи чимало нової інформації дешево і з високою 
швидкістю; інше – на тих, хто без зв’язків, заблокованих часовими бар’єрами, опла-
тою і неможливістю отримати інформацію» [7; 6]. 

Виявляється, що глобальне охоплення віртуальної реальності і творення ве-
летенської світової громади ще не означає, що вхід для всіх учасників не є цілком 
відкритим і доступним. Технології вебу, зважаючи на внутрішню монетизацію ре-
сурсів, прагненню заробляти кошти, творять ринок, дещо схожий на принципи тра-
диційних медій – ти платиш за кожну окрему газету, так само, як і за прочитання 
публікації чи блогу у популярному веб-ресурсі.

 Саме тому, зважаючи на можливості витримки демократизації процесів, без 
поділу на бідних і багатих, виникають нові нові медіа, про які говоритимемо дещо 
нижче. Знову-таки, звертаючись до концепту МакЛюена, Пол Левінсон у своїй пра-
ці «Digital McLuhan» зазначив, що онлайн-бізнес користується моделлю «глобаль-
ного села» задля залучення свого потенційного покупця: «Найбільш радикальний 
онлайн-бізнес повністю наслідує ідеал віртуальної онлайн-спільноти, у якій продук-
ти так само, як і оплата, виключно проводитимуться онлайн – через сервіси та кош-
ти, які повністю складатимуть кібер-простір глобального села» [6; 76]. 

Проте простір віртуальної реальності не лише спонукає до творення онлайн-рин-
ку, на якому більшість з нас є покупцями, продавцями товарів і послуг; але від ма-
теріальних речей спонукає міркувати про ринок, який спонукає до самопрезентації і 
самобрендингу в Мережі. Саме тому в Інтернеті не лише можна говорити про брен-
ди певних товарів, марок, але й про бренди особистостей, серед яких популярні гро-
мадянські веб-журналісти, яким довіряє громадськість [6; 348]. Важливо зазначити, 
що віртуальна реальність також у цій глобальній панорамі творить лідерів думок, 
тих, кого найбільше читають у соціальних мережах чи на порталах суспільно-по-
літичних веб-ресурсів. Це особистості, які необов’язково є журналістами, зазвичай 
просто активними громадянами, які прагнуть виокремити лінію конструктивних 
дискусій і таким чином творити навколо себе спільноти у глобальному вимірі сві-
тового базару.

Отож, як ми з’ясували вище, зважаючи на простір віртуальної реальності, її 
специфіку та можливості, виникає ціла плеяда нових медій, які мають на меті по-
єднувати кордони, змінювати настрої, думки, зрештою, відкривати нові цифрові та 
інформаційні перспективи, удосконалювати журналістику і медіасвіт. Проте цього 
знову-таки недостатньо, зважаючи на попит швидкого науково-технічного виміру. 
Адже онлайн-особистість – це не реальна особа. Нікнейми та несправжні аватарки 
є якраз влучними ідентифікаторами невпинного розвитку світу віртуальної реаль-
ності, а отже потреби переформатування теперішнього новомедійного виміру для 
більш комфортного спілкування і задоволення своїх інформаційних потреб. 

Примітно, що через міжперсональну комунікацію, потреби у вимірі віртуальної 
реальності, змінюється панорамність новомедійного простору, з’являються нові нові 
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медіа. Саме цей термін впровадив американський дослідник Пол Левінсон у своїй 
праці «New New Media» [6; с.10]. Саме новими новими медіа він називає платформи 
формату Web 2.0 – Facebook, Twitter та інші, які є більш модерними, ніж застарілі 
версії веб-сайтів або опція е-мейлів, а отже сервіси, які можливо віднести до епохи 
Web 1.0. 

На думку Пола Левінсона, нові нові медіа мають такі характерні особливості:
1. Кожен споживач – інформаційний продуцент;
2. Ти отримуєш те, за що ти не платиш (на відміну від нових медій – Ama-

zon, iTunes, що пропонують платні послуги). Левінсон називає платформи Blogspot і 
Wordpress, які абсолютно безкоштовні.

3. Конкуренція і взаємна каталітичність. Дослідник пояснює, що деякі нові ме-
діа виникають, не знаходять свого користувача і гинуть, натомість з’являються нові 
нові медіа, що відповідають всім інформаційним запитам.

4. Нові нові медіа в підсумку над користувацьким контролем [6; 3].
Тому, підсумовуючи проаналізоване, можемо зазначити, що віртуальна реаль-

ність створює для нас паралельний простір комунікації, який нібито має власні пра-
вила гри, але надто подібний до нашого матеріального світовиміру. Цифрові можли-
вості та феномен віртуальної реальності дозволяють розширювати межі комунікації, 
а тому творити простір нових та нових нових медіа, що мають на меті не лише слу-
гувати платформами для комунікації, але й обміну, продажу, взаємодоповнення. Не 
виключено, що подібно до формування простору Web 3.0, про яку вже зазначають 
чимало дослідників, зміниться і підхід до новомедійної термінології, не виключе-
но, що відбудеться з’ява ще одного терміна – нові нові нові медіа або нові медіа 3.0, 
подібно до визначення цифрової епохи. Творення віртуальної реальності дозволяє 
зафіксувати певне комунікаційне безсмертя, про що ми згадували вище, зокрема по-
кликаючись на феномен віртуальних кладовищ, адже втрата комуніката у реальному 
світі не означає його ліквідацію у віртуальності. 
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The publication presents the space of virtual reality, its specificity and importance for the 
formation and development of new media. Virtual reality is not an illusion, but a parallel reality 
created with the help of digital technologies. Virtual reality and real reality are two dimensions 
that coexist in a technological society. It is the virtual reality space that allows you to discover 
new media opportunities, which allows you to reach not only another level of information but 
also broadens the horizons for the media market.

Challenges of the digital era, the Web 2.0 format, give us the opportunity to plunge into 
the Web space more and more, looking for answers to these or other questions. In the end, the 
concepts that we have researched and used before, give reason to think about new challenges. 
For example, the term «social network», begun in 1954 by James Barnes, meant the concept 
was completely different. Social network meaning a certain group of people, based on the 
experiment of Barnes - are parishioners of one of the parishes in Norway, who outside the 
church were not actively communicating. The researcher tried to understand how this social 
group functions through meetings in the temple, its communication capabilities. Today, the 
«social network» is a multi-format phenomenon, considering the measurement of Web 2.0. This 
is not only a satisfaction of communication needs, but also the use of all the main characteristics 
of the network space: multimedia, interactivity, the creation of a virtual personality, the ability 
to feedback, image creation.

Therefore, the space of virtual reality, unlike reality, is not limited to territorial, national, 
linguistic boundaries. Members of this online community are residents of the world. And this, 
in turn, allows virtual reality to create a global market for ideas and new concepts. 

Virtual reality creates for us a parallel space of communication, which supposedly has its 
own rules of the game, but is very similar to our material worldview. Digital capabilities and 
the phenomenon of virtual reality allow you to expand the boundaries of communication, and 
therefore create space for new and new new media, aimed not only to serve as platforms for 
communication, but also for the exchange, sale, complementarity. The creation of virtual reality 
allows us to fix a certain communicative immortality, as we mentioned above, in particular by 
referring to the phenomenon of virtual cemeteries, since the loss of a communicator in the real 
world does not mean its elimination in virtue.

Key words: virtual reality, new media, new new media, Web 2.0.
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У статті всесторонньо розглянуто трансформаційні зрушення, що відбуваються з 
жанром репортажу в Інтернеті на прикладі низки матеріалів інтернет-ЗМІ. Підтверджую-
чи адаптацію цього жанру до середовища Інтернету і появу його новітніх різновидів, автор 
вказує на зміни у часових межах одного репортажу та підходах до забезпечення ефекту 
присутності.

Ключові слова: традиційний репортаж, інтернет-ЗМІ, інтернет-журналістика, 
онлайн-репортаж, репортаж із соцмереж.

Постановка проблеми. Останніми роками є і залишається постійно актуаль-
ною тема змін у класичній системі журналістських жанрів, викликаних наступом 
інтернет-технологій. Зокрема, чималу увагу дослідники приділяють репортажу – 
одному з найосновніших і найстаріших жанрів, який «у мережі заново народився», 
зберігши при цьому свою «родову подієву і миттєву сутність» [1, с. 129]. В інфор-
маційному просторі Павутини його традиційні різновиди закономірно набувають 
суто інтернетних рис. Також доводиться спостерігати появу новітніх модифікацій 
жанру, обумовлену застосуванням сучасних підходів до роботи над матеріалами 
репортажного спрямування. Очевидним є те, що самої лише констатації цих про-
цесів і фрагментарних спроб їх пояснення сьогодні недостатньо. Назріла потреба в 
їх комплексному вивченні та формулюванні чітких, а головне – повних узагальнень 
для кращого розуміння специфіки впливу нових медіа на журналістику.

Аналіз досліджень із проблематики роботи. Ще у 2009 р. М. Василенко вка-
зував на те, що класична форма репортажу в сучасному медіа-просторі «явно не 
спрацьовує» [2]. Причина «насамперед в інертності творчого мислення, що спро-
вокована загальною масифікацією свідомості сучасного суспільства з відповідною 
атрибутикою цього явища: пануванням аудіовізуальних ЗМІ, швидкою зміною ін-
формаційних потоків у режимі роботи в інтернеті, деформацією класичної систе-
ми гуманітарної освіти тощо» [2]. Нині репортаж сприймається «лише як жанр, що 
повідомляє про певну подію», «як різновид інформаційної кореспонденції» [2], при 
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тому, що в репортажі класичної форми, завдяки особливому літературному викладу, 
дійсність зображується мальовничо, яскраво, детально, небайдуже.

За відомим визначенням І. Михайлина, жанр – це нерозривна змістовно-фор-
мальна єдність, у якій більш значущим складником виступає зміст. Саме на репор-
таж звикли дивитись як на жанр, що «передбачає оперативну і яскраву розповідь 
про подію, ситуацію, явище» від імені очевидця або учасника, подану впереміш із 
суб’єктивними враженнями останнього [3, с. 380]. 

На думку Л. Городенко, основні ознаки жанрів у їх класичному розумінні ма-
ють зберігатися незалежно від того, в яких медіа вони представлені – нових чи тра-
диційних. А ось один із висновків, яких вона дійшла, дослідивши контент низки 
онлайнових ЗМІ: «говорити про досконалість жанрів у мережі нема сенсу», адже 
«кожен, хто знає букви і вміє скласти слова у примітивне речення, може виступити в 
інтернеті виробником інформації» [4, с. 49].

Безумовно, банальна непрофесійність деяких працівників онлайнових ЗМІ 
здатна відбиватися на якості репортажів. Проте ясно, що набагато важливішу роль 
у змінах відіграє широкий спектр технічних можливостей, якими володіють інтер-
нет-журналісти, та корінна властивість Мережі – порівняно вільний обіг інформації, 
а також пов’язаний із нею доступ аудиторії до мас-медійної діяльності.

На погляд Є. Вировцевої, трансформаційні зрушення, стосовно всіх жанрів в 
Інтернеті, найбільше видно: 1) у способах і прийомах відображення реальності; 2) у 
принципах показу позиції автора матеріалу; 3) у ступені участі аудиторії у створенні 
журналістського твору [5, с. 209]. Цю думку підтверджують зауваження всіх дослід-
ників, які тією чи іншою мірою торкались питання функціонування репортажу в 
онлайновій журналістиці.

Для того, щоб матеріал, перенесений із друкованого видання, набув органічного 
вигляду на сайті, у ньому обов’язково мають міститися гіперпокликання. «У серед-
ньому в репортажі обсягом до п’яти тисяч знаків в інтернет-виданні нараховується 
до п’яти-семи посилань», – зазначає О. Хіренко у статті, присвяченій дослідженню 
комунікативного потенціалу інформаційних матеріалів друкованих ЗМІ [6, с. 40]. 
Прикметно, що застосування гіперпокликань посилює комунікативний аспект, до-
помагає аудиторії більш ґрунтовно ознайомлюватись із інформацією, але водночас 
відволікає від гармонійного сприйняття тексту [6, с. 40]. 

Репортажі в інтернеті на прикладі матеріалів сайту «ЛітАкцент» (litakcent.com) 
досліджував В. Тарасюк, відзначивши наявність багатьох різновидів цього жанру: 
інформаційні, подієві, тематичні, проблемні репортажі, репортажі-звіти, репорта-
жі-роздуми, репортажі-зарисовки, зрідка – репортажі-інтерв’ю. За його спостере-
женням, Інтернет дає «майже необмежені можливості для використання світлин», 
тому невипадково, на його думку, багато саме фоторепортажів [7, с. 251]

Аналізуючи фото в нових медіа, Я. Табінський вказує на те, що фоторепортажі 
«часто вирізняються надмірною серійністю»: це властиво передовсім регіональним 
інтернет-ЗМІ, «де редакторам доцільніше опублікувати більше фото з окремими де-
талями події, ніж шукати кілька різнопланових, справді вартісних фотографій висо-
кої якості та формулювати до них якісні підписи» [8, с. 330].

Побутує термін «мультимедійний репортаж», у якому відображений той факт, 
що інтернет-репортажі можуть нести інформацію в кількох доступних форматах од-
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ночасно [9, с. 136]. Газетно-журнальна формула текст плюс фото розширюється до 
текст плюс фото, відео, аудіо і т. д.

Крім гіпертекстуальності та мультимедійності, на зміни в жанрі репортажу в 
Павутині впливає інтерактивність. Інтернет-журналіст відчуває себе частиною ау-
диторії, з якою активно спілкується, тому «якщо у блозі буде опублікований репор-
таж з місця подій, то автор буде не просто створювати ефект присутності, а й давати 
оцінку подіям, які відбулися (або відбуваються)», – підкреслюють Є. Цимбаленко, 
К. Соколова [10, с. 81]. 

Крім того, репортаж в Інтернеті може бути зведений «до безперервного по-
стингу коротких інформаційних повідомлень з місця подій у соціальних мережах» 
[10, с. 81].

Такий термін як «блоговий репортаж», за О. Сомовою, означає «видову форму 
репортажного жанру», у структурі якого «вирізняється особливий підвид – твіт-ре-
портаж» [11, с. 20]. Останній є проявом, перш за все, громадянської журналістики, 
хоча серед авторів блогів зустрічаються професійні журналісти, які готують свої 
публікації в рамках безпосередньої роботи на редакцію того чи іншого ЗМІ. 

«Твіт-репортажі» містять авторське ставлення до події, ефект присутності в 
них часто забезпечується завдяки вбудовуванню в матеріал інтерв’ю. Їх самобутні 
риси продиктовані технічною платформою. У «твіт-репортажі» «посилюється опе-
ративність і персоніфікованість» інформації, це робить його дуже привабливим для 
аудиторії. Його феномен викликаний «сполученням прагнення до об’єктивності з 
гіперсуб’єктивністю та емоційністю» [11, с. 21]. 

Про виникнення такої форми представлення контенту згадує також О. Гра-
дюшко. За його спостереженням, прийоми користування Twitter у роботі журналіс-
та дуже різноманітні: крім одержання інформації та стеження за конкурентами, це 
інструмент здійснення Twitter-трансляцій із публічних акцій, спортивних змагань, 
місць надзвичайних пригод; причому повідомлення в Twitter можна ілюструвати 
фото-, відео- або аудіофайлами [12, с. 123]. 

Інтернет-видання, присвячені спортивній журналістиці (Tribuna.com, Pressball.
by та ін.), практикують онлайн-репортажі або, як їх іще називають, текстові 
онлайн-трансляції, коли журналіст збирає матеріал поступово, поки триває спор-
тивний захід, подаючи невеликі порції текстових повідомлень із фото, з позначенням 
точного часу [13, с. 115-116]. 

Онлайн-репортаж став популярним для висвітлення прес-конференцій, судо-
вих засідань, різних масових акцій. «Інтернет трансформував жанр і додав йому 
нову форму, – підсумовує О. Градюшко. – Зараз репортаж може поєднувати в собі не 
лише текст, але й численні фото, відео, аудіо, інфографіку тощо» [12, с. 139]. На його 
думку, можливість швидкої публікації та оновлення в режимі реального часу напов-
нила цей жанр новим змістом, даючи змогу досягати ефекту присутності за рахунок 
ведення репортажу паралельно розгортанню події [12, с. 139].

Аналізуючи контент онлайн-ЗМІ «Страна» strana.ua, Д. Дьячкова та О. Куцев-
ська помітили, що цей сайт подає репортажі з подій, побудовані за принципом зво-
ротної хронології, з фото та відео, коментарями безпосередніх учасників, авторів 
та експертів у реальному часі, посиланнями на минулі повідомлення, прогнозами 
аналітиків тощо [14, с. 148-149].
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Як бачимо, різні дослідники, намагаючись окреслити явище трансформації ре-
портажу в Інтернеті, зупиняються лише на тих чи інших окремих аспектах, а в уза-
гальненнях враховують не всі деталі. 

Мета і завдання. Така розпорошеність думок спонукає до їх об’єднання, пере-
вірки та систематизації. Узявши це до уваги, в нашому дослідженні ми спробували 
з’ясувати, як проявляє себе репортаж в Інтернеті, підпорядковуючись глобальним 
тенденціям, на сайтах інформаційних агентств, друкованої преси, аналогового те-
лебачення, ефірних радіостанцій і суто інтернетних видань. Для цього було проана-
лізовано контент 30 інтернет-ЗМІ; вибірка формувалась на основі пошуку за словом 
«репортаж».

Результати і висновки. Найперше, що стало зрозуміло, навіть у інформацій-
ному середовищі нових медіа, жанр репортажу цілком здатний залишатися у своїх 
класичних вимірах. Це можна побачити насамперед на сайтах газет, де журналісти 
звикли працювати у традиційному ключі та виставляють в Інтернеті матеріали під-
креслено газетного вигляду. Показовим прикладом щодо цього є репортаж із Цен-
тру бойової підготовки Національної гвардії України, опублікований на сайті газети 
«Сільські вісті» silskivisti.kiev.ua 17.06.14 р. Його текст проілюстрований кількома 
невеликими фото, підготовлений із майстерним застосуванням методу репортажно-
го опису дійсності, містить включені інтерв’ю, образну мову, авторське ставлення, 
роздуми («Ці люди готові, якщо потрібно, вмерти, але від них віє потужною енер-
гією життя. Я на них дивився з більшою повагою, ніж на нардепів, міністрів чи по-
пулярних артистів, бо за своїм суспільним статусом вони значно вищі. Відчуваєть-
ся, що кожен зазнав мук вибору, багато переосмислив і має сформовану філософію 
подвигу, в основі якої – патріотизм і самопожертва» [15]). Але в ньому немає навіть 
гіперпосилань. Подібні матеріали є більш характерними для обласних періодичних 
друкованих видань (приклад – репортаж «Настільний теніс, натхнення і мрії» на 
сайті газети «Зоря Полтавщини» zorya.poltava.ua за 05.02.2019). 

Такий підхід зрозумілий і, мабуть, цілком виправданий (підкреслює професій-
ність у класичному розумінні на противагу «моді»), якщо за сайтом стоїть редак-
ція газети, та ще й із багаторічною історією. Однак навіть газетярі схильні брати на 
озброєння сучасні інтернет-технології. Флагманами у цій справі виступають газети 
«День», «Дзеркало тижня», «Сьогодні», які, зокрема, публікують фоторепортажі з 
використанням зручних слайдерів і фотогалерей (приклади: «Осінь продовжує ра-
дувати киян теплою погодою та різноманіттям кольорів», «День» day.kyiv.ua, 10.10.18 
р.; «Святкування Різдва на Софійській площі: фоторепортаж», «Дзеркало тижня» 
dt.ua, 08.01.19 р.; «На месу Папи Римського в ОАЕ прийшли 150 тис. людей: з’явилися 
вражаючі фото», «Сьогодні» segodnya.ua, 05.02.19 р.). 

Такі матеріали ще й містять чимало гіперпосилань, супроводжуються форма-
ми для коментарів, можуть супроводжуватись прив’язками до соцмереж (кнопки 
«подобається», «поділитися» тощо). Цікаво, що випадків публікації репортажів, 
адаптованих у такий спосіб до інформаційного простору Інтернету, помітно більше, 
ніж неадаптованих і зі збереженими класичними підходами (другі необхідно довго 
шукати).

Репортажі, опубліковані в Інтернеті, часто відрізняються значними розмірами 
фотоілюстрацій, великою кількістю знімків (приклад – «“Водій автобуса. 140 кг ваги. 
Яка ДРГ?!”, – репортаж з Енергодару – батьківщини Євгена Панова», «Цензор.НЕТ» 
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censor.net.ua, 11.08.16 р.). Нерідко застосовується технологія, що дозволяє користу-
вачам збільшувати знімки наведенням курсору або кліком («У музеї презентували 
туристичні маршрути Пологівщини», «Пологівські вісті» polvisti.com, 26.06.2018 р.). 

Деякі інтернет-видання подають репортажі у вигляді лонгрідів, що означає осо-
бливу верстку, зокрема світлини в таких матеріалах займають весь (або майже весь) 
екран. Приклади – «Ровесник США, або Як виживає найстаріший кінний завод краї-
ни», «Українська правда» pravda.com.ua, 25.10.18 р.; «Школа для космічного хлопчи-
ка», «The Ukrainians» theukrainians.org, 28.01.19 р.

Традиційні радійний і телевізійний репортажі, будучи представленими в Інтер-
неті відповідно аудіо- та відеоподкастами, теж здебільшого набувають інтернетних 
рис внаслідок впливу гіпертекстуальності й інтерактивності. Внаслідок медіа-кон-
вергенції вони можуть виступати як аудіо- чи відеоілюстрації до матеріалу, в центрі 
якого перебуває текст, частково гублячи характер самостійного медіа-повідомлення 
(приклад – «Шпигунський репортаж: журналістка ТСН під прикриттям улаштува-
лася санітаркою в лікарню» за 21.06.15 р. на сайті ТСН tsn.ua). 

Поруч із цим трапляються зовсім нові різновиди репортажів, які за своєю 
структурою, стилем і, тим більше, за технічним виконанням значно відійшли від 
класичних. Це онлайн-репортаж і репортаж із соцмереж. 

Для онлайн-репортажів журналісти беруть інформаційні приводи, що стосу-
ються: однієї тривалої події, яка відбувається протягом дня (приклад – «Об’єднавчий 
собор церков в Україні: онлайн», «Кореспондент» korrespondent.net, 15.12.18 р.); кіль-
каденного розгортання дрібних подій навколо однієї надважливої (приклад – «По-
вернення Саакашвілі в Україну» «Гордон» gordonua.com, 12.09.17 р.). Часто такі ма-
теріали кілька разів оновлюються, інформація може нарощуватись як знизу (рідше), 
так і згори (зворотній хронологічний порядок).

Суцільні текстові онлайн-репортажі з однієї довгої події інтернет-видання 
«Гордон» називає онлайн-трансляціями (приклад – «В Інституті серця пройшли ви-
бори гендиректора, ним залишився Тодуров», 18.12.18 р.), хоча цей термін частіше 
вживають на позначення інтернет-публікацій, які містять відео наживо. На сайті 
«Кореспондент» korrespondent.net подібні матеріали можуть називатися хронікою 
подій (приклад – «Справа Савченко», 13.04.18 р.). 

Для репортажів із соцмереж інформаційними приводами стають сплески обго-
ворень тієї чи іншої події, що викликала широкий резонанс у суспільстві. Приклади: 
«День селфі в музеї», НВ Style style.nv.ua, 17.01.18 р.; «Святковий забіг. У Києві, Одесі 
та Дніпрі влаштували пробіжки у вишиванках» «Новое время» nv.ua, 21.11.2018 р. 
Подібні матеріали нагадують огляди, а іноді – замітки із серії «реакція соцме-
реж», але називаються репортажами. Напевно тому, що формально вони близькі до 
онлайн-репортажів, у яких теж прийнято застосовувати скріншоти. 

Останні два різновиди репортажів становлять окремий дослідницький інтерес 
через те, що їх існування ламає стереотипне уявлення про найголовнішу жанрову 
ознаку репортажу – ефект присутності, точніше – про його створення. Якщо у мате-
ріалах, просто адаптованих до Інтернету, цей ефект іще передбачає фізичну присут-
ність журналіста на події як обов’язкову умову його застосування, то в репортажах 
із соцмереж, і деякою мірою в онлайн-репортажах, журналіст «присутній» (не фізич-
но, а ментально) в епіцентрі певного інформаційного збурення тим, що моніторить 
протягом певного часу висвітлення тієї чи іншої новини в інтернет-ЗМІ та соцмере-



315
Чабаненко М.
ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2019. Випуск 46

жах. Такий зсув може бути цілковитим або частковим, якщо журналіст побував на 
одному, дотичному до тривалої події, яка підлягає висвітленню, заході, а про решту 
дізнався із чужих інтернет-повідомлень, зокрема з дописів відвідувачів соцмереж.

Одночасно з перерахованими трансформаціями жанру мають місце зміни у ви-
могах до роботи журналістів, адже підготовка репортажів нових різновидів передба-
чає володіння дуже конкретним набором професійних знань і навичок. Зокрема це 
стосується вміння грамотно опрацьовувати дані з соцмереж (що викликає сьогодні 
багато критики).

Таким чином, ясно, що хоча класичний різновид репортажу мало представле-
ний в Інтернеті та не зовсім органічно сприймається в контексті нових медіа, непра-
вильно говорити про занепад жанру репортажу загалом. Радше спостерігаємо його 
бурхливий розвиток, якому інтернет-технології значною мірою сприяють, відкрива-
ючи для нього нові виміри, зокрема вперше даючи журналістам змогу: 1) висвітлю-
вати кількаденну подію в межах одного матеріалу з поступовим оновленням пуб-
лікації; 2) заміняти фізичну присутність репортера на події уважним моніторингом 
інформаційних потоків.

Перспективи подальших досліджень. Подальші перспективи досліджень 
могли б полягати, по-перше, у точному з’ясуванні правомірності вживання назви 
«репортаж» стосовно матеріалів, які журналісти готували без виїзду на події (ре-
портажі з соцмереж і частково онлайн-репортажі), оскільки, можливо, йдеться про 
підміну понять, а не про нові різновиди жанру. А по-друге – у з’ясуванні деталей 
та більш чіткому формулюванні вимог до підготовки репортажів для інтернет-ЗМІ 
(зокрема щодо оптимального обсягу матеріалу, кількості джерел, сполучення медіа- 
форматів), аби молоде покоління журналістів мало змогу переймати цей досвід ще у 
процесі навчання у вишах.
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The article deals with the transformational changes that occur with the reportage genre 
on the Internet. First of all, the author proves the formulated scientific problem – the scientific 
works carried out in this direction have a lack of integrity and systemicity. In view of the 
need to review the opinions of other researchers, the author analyzes examples of reportage 
messages published on the Internet, referring to the sites of traditional paper editions, radio, 
television, news agencies, and purely online editions. As a result, three groups of processes 
were outlined. The first is the functioning of the traditional types of reportage on the Internet 
in the virtually unchanged form, that is, in the form typical for the classical manifestation of 
this genre. Among them, traditional photographic reports and reports with features of artistic 
journalism, which contain a figurative language, an author’s attitude, and which use the method 
of a reportage description of reality in the classical way. The second group is the adaptation of 
the reportage genre to the Internet due to the acquisition of its specific features. In this case, the 
main factors of the shifts are hypertext, multimedia, interactivity, civil journalism. The third 
group is associated with the emergence of entirely new varieties of reportage genre, first of 
all – online reportage and reportage from social networks. It is noted that Internet technologies 
bring not only additional means of ensuring the effect of presence. The author points to changes 
in the time limits of reportage – now one publication can cover an event that lasted two or three 
days. In addition, there has been a shift in approaches to ensuring the effect of presence – the 
physical presence of a journalist on the event is not already obligatory. Because of this, there 
is an uncertainty about the correct usage of the term “reportage” in relation to some reports of 
online media.

Key words: traditional reportage, internet media, internet journalism, online reportage, 
reportage from social networks.
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У статті розкрито психологічні основи маніпулятивного впливу ЗМІ на буден-
ну свідомість споживача інформації, проаналізовано методи маніпулятивного впливу. 
Шляхом опитування респондентів з’ясовано ступінь активності споживання інформації, 
рівень зацікавленості в різних форматах ЗМІ, ступінь усвідомлення респондентами спе-
цифіки впливу на їхню свідомість.

Ключові слова: буденна свідомість, ЗМІ, маніпулювання, стереотип, технологія.

Постановка проблеми. Кризові періоди в житті суспільства неодмінно відби-
ваються на стані буденної свідомості, її функціях та механізмах трансформування. 
Кожна епоха зі своїми ментальними особливостями так чи інакше знаходить відо-
браження в буденній свідомості, що, своєю чергою, формує певні ментальні кон-
структи. Дослідники різних галузей зосереджують увагу на тих змінах шарів бу-
денної свідомості, що викликані світовою глобалізацією, абсолютною відкритістю 
інформації, стиранням меж між націями та країнами, доступністю засобів масової 
інформації. Такі зміни в самому полі формування буденної свідомості потребують 
ґрунтовного осмислення в різних площинах, зокрема міждисциплінарного вивчення 
(психологія – теорія масової комунікації – філософія тощо).

Дослідження основане на низці теорій: психосемантичний підхід до вивчення 
свідомості людини (О. Ф. Бондаренко, В. Ф.Петренко, О. А. Лапшова), теорія буден-
ної свідомості (С. Б. Кримський, Н. Л. Мусхелішвілі), теорія суспільної свідомості 
(Л. С. Виготський та А. Н. Леонтьєв, О. М. Лозова); теорія впливу ЗМІ (Дж. Клаппер, 
Л. А. Найдьонова, В. О. Попова, Ж. Бодрійяр, М. Маклюен), теорії поєднання реаль-
ного та ілюзорного в буденній свідомості (Ф. Гарифіллін, В. Ф. Казібекова, О. Ули-
біна), теорія етнічних стереотипів (О. М. Лозова, В. Ф. Петренко, О. В. Улибіна), 
теорія соціальних стереотипів (В. Ліппман, Л. П. Мардієва, С. Г. Осьмачко), теорія 
маніпулювання масовою свідомістю (С. Г. Кара-Мурза).
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На сьогодні буденна свідомість досліджується як універсальна культурно-іс-
торична категорія, що функціонує та розвивається за власними внутрішніми зако-
нами, натомість сутність буденної свідомості не є вповні проясненою, що стимулює 
подальше осмислення поняття, у тому числі в контексті впливу медіа на свідомість.

Мета дослідження полягає у з’ясуванні найбільш поширених засобів впливу 
ЗМІ на буденну свідомість українського суспільства.

Медіа як засіб впливу на свідомість адресата найраніше почали вивчати в аме-
риканській традиції, передусім йшлося про ефективність ЗМІ та міру їхнього впливу, 
що пояснюється природою соціального замовлення, поставленого перед дослідника-
ми. У роботі Дж. Клаппера «Вплив масової комунікації» (1960 р.), котра вважається 
класичною у висвітленні цих питань, не диференціюються методи чи особливості 
впливу на свідомість різних видів масової інформації, натомість узагальнюються 
характеристики такого впливу будь-яким каналом інформування: «масова комуні-
кація, як правило, не є необхідним і достатнім джерелом змін, але скоріше функ-
ціонує серед і через посередництво мережі опосередкованих факторів та впливів», 
хоча «зберігаються певні виняткові ситуації, у яких, вочевидь, масова комунікація 
здатна чинити прямий вплив» [1]. У цьому й інших дослідженнях підкреслюється, 
що ЗМІ є потужним засобом формування поглядів, причому це відбувається тим 
більш ефективно, чим менше сформовані погляди та уявлення споживача інформа-
ції. Користуючись різними механізмами впливу, засоби масової інформації не про-
сто відображають реальність, а конструюють її. Якщо говорити про відображення в 
буденній свідомості певних соціальних реалій, то варто враховувати, що це будуть 
несистематизовані масові уявлення, що виникають стихійно, базуючись на повсяк-
денному досвіді, пропонованому ЗМІ «порядку денному». 

Для розуміння особливих механізмів, які застосовують ЗМІ для формування 
буденної свідомості, слід розглянути основні підходи до аналізу цього питання. До 
методів маніпуляції, на думку В. О. Попова, належать такі: «1. Метод зсуву від ре-
алістичної свідомості до аутистичної. Метою реалізації мислення є створення пра-
вильних уявлень про дійсність, а метою аутистичної свідомості – створення приєм-
них уявлень і витіснення неприємних. 2. Метод переносу факту приватного у сферу 
загального, у систему. Цей метод маніпулювання масовою свідомістю заснований на 
використанні одиничного епізоду в житті суспільства як цілісної сформованої сис-
теми. 3. Метод привернення уваги до певних проблем. Основними важелями мані-
пулювання масовою свідомістю при реалізації цього методу є телебачення, Інтернет 
та інші ЗМІ. 4. Метод «переключення» уваги – часто використовується, коли необ-
хідно відвернути населення від гострих соціально-економічних проблем. 5. Метод 
«залякування» – полягає в необхідності вибору меншого з двох зол. 6. Метод навію-
вання – передбачає уведення масової свідомості в так званий «сугестивний стан». У 
цьому випадку слухач (читач, глядач) сприймає все на віру, не потребуючи доказів» 
[8, с. 88]. Використання названих методів полягає у формуванні в буденній свідомо-
сті спотвореної картини світу для подальшого маніпулювання з метою отримання 
чи втримання влади, економічного впливу тощо. Такий потужний вплив друкованих 
засобів масової інформації, телебачення, радіо й інтернету пояснюється досить ви-
соким рівнем довіри громадян ЗМІ.

Уплив ЗМІ передусім спрямований на формування конструктів масової свідо-
мості. Масова свідомість охоплює найбільш поширені у певному суспільстві знання, 
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уявлення, установки, цінності, ідеали, традиції на рівні буденної свідомості, але ві-
дображає лише ті з них, які є загальними, типовими для певної сукупності індивідів, 
певної соціальної спільності» [15]. Стан масової свідомості, що формується переваж-
но засобами масової інформації, безпосередньо відображається на тих уявленнях, 
що лягають в основу картини світу індивідуума на рівні його буденної свідомості. 

Маніпулятивність як одна з ключових властивостей технологій ЗМІ на сьогодні 
реалізується ненасильницьки і ґрунтується переважно на ненавмисному обмані. Від 
споживача інформації приховані справжні мотиви маніпуляції та спосіб агресивного 
впливу – управління увагою й свідомістю. Як правило, маніпулювання свідомістю 
відбувається під гаслами свободи висловлювання, однак свобода саме втрачається в 
цьому процесі знищення аутентичності свідомості. Адже інформаційна маніпуляція 
є найбільш ефективною формою придушення свободи, причому поза усвідомлення 
особистістю цього процесу. Усе відбувається непомітно, але неухильно без свободи 
сприймання. Мислення навіть не формується, бо автономне смислоутворення суб’єк-
та заміщується нав’язуваними думками, поглядами, смаками, переконаннями тощо. 

«Контекст агресивності цього феномена, його непідвладності соціальному 
контролю пояснюється ще й тим, що це відносно новий феномен, адекватна соці-
альна реакція на який ще не відбулася. Тут засмічення інформаційного середовища 
формування людської свідомості можна зіставити із забрудненням природного сере-
довища людини: до недавнього часу прямі наслідки технологічного впливу на при-
роду не сприймалися як явища, що загрожують людині; на поступове усвідомлення 
цього факту було витрачено десятиліття» [4, с.43]. Саме тому людство має усвідоми-
ти інформаційне середовище як середовище свого буття й формування свідомості, а 
не тільки як комплекс різних відомостей для цієї свідомості.

Аналізуючи механізми психологічного впливу засобів масової інформації на 
свідомість індивіда, варто враховувати дві основоположні теорії такого впливу. 1. 
Теорія комунікативного впливу і маніпуляції, суть якої полягає в урахуванні того, 
що людина миттєво отримує й повністю приймає призначене для неї інформаційне 
повідомлення, піддаючись впливу, якому важко протистояти. Розглядаючи маніпу-
лятивні функції ЗМІ, дослідники визнавали їхню провідну роль в ідеологізації еко-
номічного базису в інтересах провідного класу. У подальшому, зокрема після дру-
гої світової війни, відверто маніпулятивне використання ЗМІ критикувалося через 
економічне, політичне й соціальне відчуження, конформізм масової людини, поши-
рення стандартизованої культури [6]. 2. Теорія задоволення інформаційних потреб 
аудиторії. «Індивідуальні інформаційні потреби, як і будь-які інші, реалізуються в 
специфічних, притаманним тільки їм, сенсорній чутливості й швидкості реагуван-
ня. Відчуття недостатності інформованості, вірогідно, формується в системі «Я / не 
Я», яка розвивається відповідно до індивідуальної генетичної програми розвитку 
й соціальних умов розвитку і яка відповідає за постійний контроль і самоаналіз» 
[9, с. 128]. Таким чином, «інформаційна потреба – це потреба в інформаційній ді-
яльності, що усуває дисбаланс (неузгодженість між наявним і нормальним станом) 
інформаційної сфери суб’єкта» [9].

Теорія задоволення інформаційних потреб описує мотиви, які змушують людей 
звертатися до засобів масової інформації. Основна ідея теорії така: головна моти-
вація – задовольнити певні потреби, зокрема, потребу в спостереженні, потребу в 
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персональній ідентифікації, потребу у формуванні особистісних відносин, потребу 
в приємному проведенні часу.

Уплив ЗМІ на свідомість людини підкорено двом проаналізованим вище фун-
даментальним законам, що випливають зі специфіки людського сприймання себе й 
світу, а також реакцій на інформацію. При цьому, спираючись на потребу споживача 
інформації в її отриманні, ЗМІ можуть вдаватися до досить потужного маніпулю-
вання свідомістю, використовуючи механізми, що ґрунтуються на здобутках психо-
лінгвістики.

Інформаційне суспільство потребує постійного продукування й поширення ін-
формації, що базується на потужній інформаційній потребі, відповідно. Це питання 
серйозно досліджувалося, зокрема, В. Ф. Іванов розкриває особливості формування 
поняття інформаційної потреби [3, с. 47], А. Асланов аналізує роль друкованих ЗМІ 
у задоволенні інформаційної потреби [2], С. П. Кульчицький досліджує інформацій-
ний цикл [5], А. М. Паніна визначає особливості інформаційних потреб [7] тощо.

Для оцінки рівня усвідомлення респондентами впливу медіа на свідомість та 
здатності аналізувати зміст медіа-контенту нами було проведене опитування серед 
студентів першого курсу щодо зумовленості інформаційних потреб. Особливість 
обраних для опитування респондентів полягає в тому, що вони планують пов’яза-
ти свою професійну діяльність зі сферою засобів масової інформації (робота в ЗМІ 
різних форматів). Вік опитуваних цієї групи – 16-18 років, 87,1% становлять жінки, 
12,9% – чоловіки. Паралельно проводилося опитування батьків абітурієнтів Київ-
ського університету імені Бориса Грінченка, що дає можливість порівняти певні по-
зиції. Вік опитуваних цієї групи – 35-52 роки, стать – 96% жінки, 4% – чоловіки.

При опитуванні двох груп респондентів для аналізу їхніх інформаційних по-
треб ми отримали показники, що дозволяють диференціювати спрямованості інфор-
маційної потреби двох вікових категорій (студентів та їхніх батьків). Дослідження 
демонструє істотну відмінність у показниках потреби респондентів у пізнавальному 
(батьки – 60%, студенти – 18,9%) та розважально-інформаційному контенті (батьки – 
17%, студенти – 73,8%), що зумовлює користування певними джерелами інформації 
та структурування засобів впливу в залежності від запиту споживача інформації. 

Наступний параметр аналізу – канали отримання інформації, що з психологіч-
ного погляду дозволяє оцінити переважний засіб впливу – аудіальний чи візуальний. 
Опитування демонструє, що для молодшого покоління переважними джерелами 
інформації є онлайн-канали, а для старшого покоління – телебачення. Відповідно, 
старше покоління потребує транслювання переважно сформованої точки зору на по-
дії, дозованої інформації з регламентацією в часі, що не передбачає зворотного зв’яз-
ку, натомість молодше покоління потребує інформаційної відкритості, можливості 
продемонструвати свою точку зору з приводу отриманої інформації, можливість 
вільно добирати джерело інформації. Для молоді важливі відсутність дозованості та 
часової обмеженості.

Переглядаючи відеоконтент у будь-якому форматі (телебачення чи онлайн-ка-
нали), споживач інформації підпадає під вплив вербальних та паралінгвістичних за-
собів, відповідно, може піддаватися різного роду маніпуляціям. Рівень впливу ЗМІ 
на формування конструктів буденної свідомості визначається також частотністю 
споживання контенту.
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Більшість опитаних (81,1%) отримує інформацію з того чи іншого інформацій-
ного каналу щодня, 15,1% опитаних удається до інформації ЗМІ 2-3 рази на тиждень; 
споживають інформацію 1 раз на тиждень 1,9% та дуже рідко – 1,9%. Таким чином, 
більшість опитаних регулярно піддається впливу засобів масової інформації. При 
цьому рівень довіри опитуваних 2 групи (батьки) до засобів масової інформації до-
сить високий – 43,6%, і ЗМІ займають 1 місце серед джерел інформації, яким довіря-
ють представники цієї групи. Практично такий же відсоток опитуваних цієї групи 
41,9% визнають, що ЗМІ формують їхні уявлення про світ, впливають на світобачен-
ня, свідомість. 41,6 відсотків довіряють ЗМІ й 41,9 визнають, що ЗМІ впливають на 
їхню свідомість.

Опитувані 1-ї групи (студенти) продемонстрували близькі статистичні показ-
ники рівня довіри телебаченню та рівня визнання його впливу (37 та 30%), радіо 
(5,6 та 4%). Істотно різняться при цьому показники рівнів довіри та впливу блогів 
та соцмереж (11,1 та 34%), отже, респонденти визнають потужний вплив соціальних 
мереж на свідомість навіть при досить низькому показникові довіри. 

Показово, що респонденти обох груп опитуваних указують на те, що довіря-
ють засобам масової інформації тільки частково – 96,2%. Повністю довіряють ЗМІ – 
3,8%. Жоден з респондентів не відповів, що повністю не довіряє засобам масової 
інформації.

Для оцінки вірогідності впливу засобів масової інформації на буденну свідо-
мість важливим показником є чинники, які, на думку респондентів, сприяють довірі 
до повідомлюваної інформації, оскільки саме імітація цих показників вірогідності 
стає основою для маніпулювань з інформацією. Так, 52,9% респондентів називають 
таким чинником власну оцінку правдивості отриманої інформації, тобто критичне 
сприймання повідомлюваного. На другому місці серед чинників вірогідності інфор-
мації – репутація ЗМІ (26,4%) та його авторитетність (15,1%).

За шкалою від 1 до 10 респонденти таким чином оцінюють свою здатність ана-
лізувати адекватне відображення навколишньої дійсності засобами масової інфор-
мації: 5 – 18,9%, 6 – 24,5%, 7 – 34%, 8 – 18,9%, 9 – 1,9%, 10 – 1,9%. Тобто з усіх опиту-
ваних тільки один вважає, що має абсолютну здатність оцінювати якість контенту.

Таким чином, сучасне інформаційне суспільство з усією різноманітністю кана-
лів та форматів поширення інформації справляє потужний вплив на особистість та 
її свідомість. Респонденти двох різних вікових категорій (студенти і батьки) демон-
струють усвідомлення такого впливу на досить високому рівні, а також усвідомлен-
ня своєї нездатності аналізувати адекватність отриманої інформації на 100%. 

REFERENCES

1. Joseph T. Klapper. The effects of mass communication / Joseph T. Klapper. Free Press, 
1960. 328 с.

2. Асланов А. Роль преси і інформаційних агентств у забезпеченні інформаційних 
потреб населення [Електронний ресурс] / А. Асланов. Режим доступу: http://
archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2010_33/ Gileya33/I15_doc.pdf. Заголо-
вок з екрану

3. Іванов В. Ф. Інформаційні потреби суспільства [Текст] / В. Ф. Іванов // Інформа-
ційне суспільство: наук. журн. / гол. ред. В. Ф. Іванов. К., 2010. №12. С. 47.



323
Росінська О.
ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2019. Випуск 46

4. Кузнецова Т. В. Контрадикции информационно-коммуникативных сфер форми-
рования культуры общества: искусство, масс-медиа, образование / Т. В. Кузнецо-
ва, Е. Е. Ланкина, Е. А.Торопчина // Вестник ТГПУ. 2006. Вып. 12 (63). Серия: 
Гуманитарные науки. C. 74-80. 

5. Кулицький С. П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління 
[Текст]: навч. посіб. / С. П. Кулицький. К.: МАУП, 2002. 222 с.

6. Ніт Д.І. Проблема спотворення соціальної реальності [Електронний ресурс]. / 
Д. І Ніт // Електр. дан. (1 файл) – Режим доступу: http://lib.socio.msu/l/library. – 
Загол. з екрану.

7. Паніна А. М. Інформаційна потреба як складова інформаційної культури особи-
стості [Електронний ресурс] / А. М. Паніна. Режим доступу: http://mdgukid.at.ua/
publ/informacijna_potreba_jak_kladova_informacijnoji_kulturi_osobistosti/1-1-0-65. 
Загол. з екрану

8. Попова В. О. Роль средств массовой информации в формировании стереотипов 
массового сознания / В. О. Попова, Е. А. Балезина // Философия. Психология. Со-
циология. 2015. Вып. 2. С. 88-94.

9. Седякин В. П. О теории информационных потребностей / В. П. Седякин, И. В. Со-
ловьев, С. В. Разливинская // Прикладная информатика. 2013. № 3. С. 127-133.



324
Росінська О.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2019. Випуск 46

MANIPULATIVE INFLUENCE OF MEDIA  
IN INFORMATION WARFARE CONDITIONS

Olena Rosinska
Borys Grinchenko Kyiv University,

18/2 Bulvarno-Kudriavska Str, 04053, Kyiv, Ukraine
e-mail: o.rosinska@kubg.edu.ua

https://orcid.org/0000-0003-4460-0668

The article reveals the psychological foundations of the manipulative influence of the 
media on the everyday consciousness of the consumer of information, analyzes the methods 
of manipulative influence. The survey of respondents has determined the degree of activity of 
information consumption, the level of interest in various media formats, the degree of awareness 
of respondents of the specificity of their influence on their consciousness.

The methods of media influence on ordinary consciousness include various types of 
fragmentation of information, game by facts and figures, logic violations, semantics (use of 
metaphors, emotionally evaluated vocabulary, language of symbols, archetypes, antitheses) of 
stereotypical images for attaching certain connotative stereotypes to the consciousness in order 
to strengthen influence and others. Consequently, the technologies of influence determine the 
need for psychosemantic analysis to study stereotypical, mythological and archetypal images 
of everyday consciousness. The research demonstrates the relevance of the psychosemantic 
approach to the study of everyday consciousness in the modern information society, the impact 
of crisis processes in the development of society on the changes in certain levels of everyday 
consciousness and the main directions of its transformation, as well as the empirical research of 
the formation of the ominous everyday consciousness by mass media has been demonstrated. 

The author proposes a hypothesis according to which manipulative means used by mass 
media with support on stereotyped and archetypal foundations of everyday consciousness are 
the basis for the formation of a mistake, while:

• the ability to manipulate is not influenced by the education of the respondent,
• age has little effect;
• the region of residence is a partial factor in the stereotyped perception of certain 

manipulative ideas.
Key words: everyday consciousness, mass media, manipulation, stereotype, technology.
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Розкрито можливості застосування класичної та некласичної філософії в аналізі 
істиннісної природи медійних повідомлень. Визначено специфіку підходу модальної ло-
гіки і теорії можливих світів в оцінці істинності повідомлень. У прикладному аспекті – 
запропоновано шляхи розв’язання проблеми істинності з позицій реципієнта медійних 
повідомлень.

Ключові слова: істина, дискурс медіа, кореспондентна та когерентна теорії істини, 
модальна логіка, можливі світи.

Постановка проблеми. Доба постмодерну, разом з переходом до мультимедій-
ної електронної культури, спричинила проблематизацію поняття істини та об’єк-
тивності змісту повідомлення. Новітній медійний світ сповнений поліфонії голосів і 
плюралізму думок, при цьому в цифровому комунікаційному середовищі зростають 
ризики впливу маніпуляційних технологій. Це загострює відчуття непевності, хист-
кості та багатовимірності самого поняття істини.

Наскільки взагалі можна говорити про «чисті факти» та про об’єктивність їх 
відтворення в мас-медіа? Адже ця сфера побудована за міркою людини, залежна від 
людських інтерпретацій і у своєму функціонуванні спрямована на взаємодію зі сві-
домістю, особистою та масовою.

У новітньому комунікаційному середовищі зростає конкуренція за «право на 
істину» між професійними медіа та, з другого боку, альтернативними медіа, соці-
альними мережами та блогами, які позиціонують себе як неупереджені, позбавлені 
корисних мотивів, мотивовані почуттям громадянського обов’язку.

Проблема якості масовоінформаційного простору та соціальної відповідально-
сті діячів медійної сфери обговорюється на всіх рівнях суспільства: від споживачів 
інформації, представників фахового журналістського середовища, освіти й науки – 
до владних структур. У Франції, наприклад, розроблено законопроект про фейкові 
новини та обговорюється ініціатива запровадження сертифікатів правдивості інфор-
мації, що їх згодом зможуть розміщувати як медіа, так і окремі журналісти і навіть 
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блогери. У такий спосіб якісні медіа прагнуть відновити частково втрачену довіру 
аудиторії та запобігти масовим маніпуляціям [1].

Аналіз останніх досліджень з проблематики роботи. Проблема істинності 
та об’єктивності змісту медійних повідомлень становить предмет уваги різних на-
прямів гуманітарних наук: філософії [2–5], дискурс-аналізу [6–9], теорії комунікації 
[10–12], журналістикознавства [13]. Медіафілософський підхід у зазначеній пробле-
матиці постає як міждисциплінарний напрям, який бере до уваги здобутки дослі-
джень гуманітарних наук, враховує сутність досліджуваного об’єкта (повідомлення 
в аспекті його істинності) та середовища його функціонування (сфери медіа). 

Мета дослідження – з’ясувати можливості класичної та некласичної філософії 
в аналізі істиннісної природи медійних повідомлень. 

Завдання дослідження:
• розкрити можливості застосування різних філософських концепцій істини в 

аналізі медійних повідомлень;
• визначити специфіку підходу модальної логіки і теорії можливих світів в оцінці 

істинності висловлень;
• у прикладному аспекті – запропонувати шляхи розв’язання проблеми істинно-

сті з позицій реципієнта медійних повідомлень.
Відомі концепції істини класичної філософії встановлюють сутність цього по-

няття у зв’язку з відповідністю фактам емпіричної дійсності (кореспондентна теорія 
істини) або смислової узгодженості компонентів можливого світу (когерентна теорія 
істини). Тоді цілком логічним було б в оцінці дискурсу presse d’information спиратися 
на кореспондентну теорію істини (головний критерій – відповідність змісту вислов-
лення фактам емпіричної дійсності), а для сучасної presse d’opinion з її суб’єктив-
ністю інтерпретацій найбільш релевантною виявилася б когерентна теорія істини 
(основний критерій – смислова узгодженість компонентів можливого світу).

Проте й presse d’information неминуче вибудовує свої можливі світи під значним 
впливом суб’єктивних чинників – самого відбору фактів для повідомлення (модель 
«gatekeeper» Курта Левіна), повторенням меседжів, впливом контексту, дискурсив-
них практик тощо.

З погляду логічної семантики, засади побудови різних логічних систем можуть 
бути пов’язані зі специфікою об’єктів універсуму розгляду (чинників онтологічно-
го спрямування), а також можуть визначатися концептуальним апаратом суб’єкта 
пізнання – самими поняттями істинності, хибності, логічного випливання, що при-
ймаються як базові. Відповідно до цих двох типів теоретико-пізнавальних переду-
мов О. Д. Смирнова розмежовує два типи логічних законів: закони власне логіки, що 
є залежними від об’єктів універсуму розгляду, – та закони металогіки, пов’язані з 
поняттями істини, хиби, судження, тобто закони, які визначаються раціональними 
функціями суб’єкта пізнання, здатністю судження та висновку. При цьому дослідни-
ця – очевидно, в руслі загальної тенденції релятивізації наукового знання – показує 
можливість побудови логічних семантик на ґрунті визнання відносності й змінності 
законів металогіки, коли беруть за основу поняття частково визначених предикатів 
істинності та хибності і виходять з ідеї симетрії, тобто незалежності, понять істини 
та хиби (відповідно змінюється й розуміння логічного випливання) [14].

На противагу стандартній логічній семантиці, у модальній логіці оперують 
поняттями об’єктів різного роду: розглядаються як об’єкти реального світу, так і 
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об’єкти можливих світів. Семантика можливих світів як окрема логіко-філософська 
дисципліна була побудована в 1950–1960-ті роки незалежно С. Кангером, С. Кріпке, 
Р. Монтегю, Я. Хінтіккою та іншими логіками. Важливо, що під можливим світом у 
логічній семантиці розуміють світ, можливий відносно певної мови (природної або 
штучної, формалізованої). Фінський логік Я. Хінтікка наполягає не лише на тому, 
що завжди йдеться про певну множину світів, якими задається семантика мови. Не 
менш важливе й те, що число й характер цих світів задаються межами мови. Самі 
можливості виявляються можливостями мовними.

Можливий світ має дискурсивний, або текстуальний, характер і становить осо-
бливий спосіб опису ситуацій чи подій реальності. І саме поняття істинності в ок-
ремих можливих світах пов’язане з дискурсивною природою повідомлень: «Дискурс 
існує насамперед і головним чином у текстах, але таких, за якими постає особлива 
граматика, особливий лексикон, особливі правила слововживання й синтаксису, осо-
блива семантика, – в кінцевому підсумку – особливий світ. У світі кожного дискурсу 
діють свої правила синонімічних замін, свої правила істинності, свій етикет. Це – 
«можливий (а л ьт е р н а т и в н и й) світ» у повному сенсі цього логіко-філософського 
терміна. Кожен дискурс – це один з «можливих світів» [15, с. 44–45].

З погляду модальної логіки, істиннісну сутність висловлень або предикатів ви-
значає алетична модальність, операторами якої є «логічно необхідне», «логічно ви-
падкове», «логічно можливе», «логічно неможливе». Алетичний оператор «логічно 
можливе» задає, наприклад, різні інтерпретації події, що артикулюються різними 
ЗМІ, позиція яких, в аспекті прагматики, зумовлена власниками, редакційною по-
літикою, впливом тих чи інших політичних та бізнесових кіл. Різні інтерпретації 
однієї події – це, з позицій алетичної модальної логіки, різні її описи в побудованих 
«можливих світах».

Істинність (тобто логічна валентність) висловлення в медійному дискурсі вели-
кою мірою залежить від прагматичних факторів, які задають параметри побудовано-
го в конкретному повідомленні ЗМІ можливого світу.

Збалансованість впливу на реципієнта значною мірою мусить бути забезпечена 
системним оточенням великої кількості різноманітних ЗМІ, які дають змогу висвіт-
лювати різні події, висловлювати різні думки у зв’язку з конкретною проблемою.

Проте замкнутість ЗМІ на самореференції, тобто відсилання системи до самої 
себе (Н. Луман), передбачає, що ця система комунікації по суті відмовляє зовнішнім 
інстанціям у праві на визначення істини та встановлення оцінок. Подібна ознака опе-
раційної замкнутості певною мірою наявна і в аудиторії медіа, адже для реципієнта 
важливо передусім, наскільки «можливий світ» медійного повідомлення узгоджу-
ється з його власною системою знань, цінностей і переконань, і саме це впливає на 
оцінку істиннісної природи повідомлень.

Чи взагалі можливий при цьому конструктивний діалог між ЗМІ, які належать 
до різних медіахолдингів? Згадаймо Ж.-Ф. Ліотара: «Консенсус став застарілою цін-
ністю, він підозрілий. Однак справедливість до таких не належить. Отже, треба йти 
до ідеї й практики справедливості, яка не була б прив’язана до консенсусу» [16, с. 157].

Філософська парадигма постмодернізму тлумачить істину і знання як множин-
ні, контекстуальні та історично сформовані через дискурси. Трансформації постмо-
дерної свідомості віддзеркалені в словах і поняттях, що виникають і актуалізуються 
в новітню добу. 
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У 2005 році Американська лінгвістична асоціація назвала ключовим поняттям, 
яке визначає характер сучасного суспільства, truthiness («правдоподібність»), що його 
лінгвісти визначають як «властивість, притаманну сформульованій концепції, яку ін-
дивідуум приймає або воліє приймати за дійсність замість того, щоб вірити фактам». 

 А словом 2016 року, згідно з Оксфордським словником, стає post-truth («пост-
правда») – на позначення феномену, що виникає в результаті впливу численних 
джерел інформації, безлічі позірно правдивих висловлень, істинність яких потребує 
з’ясування.

Філософія постмодернізму, замість обговорення проблеми істинності вислов-
лень, зосереджується на самому тексті, дискурсі як самодостатній реальності. Істина 
при цьому виступає як певний «ефект» когнітивного вольового зусилля, і релевант-
ними виявляються передусім відношення влади в дискурсі (М. Фуко).

У маніпулятивному дискурсі зловживання владою означає «порушення фунда-
ментальних норм і цінностей в інтересах тих, у кого є влада, та проти інтересів інших 
людей» [17, с. 37]. І саме з’ясування форм і способів нелегітимного керування свідо-
містю та контролю над діями людей в аспекті відтворення влади становить завдання 
критичних дискурсивних досліджень, за визначенням Т. ван Дейка [17, с. 26].

Висновки. Особлива роль у розв’язанні проблеми встановлення істинності ви-
словлення належить розвитку рефлексивної свідомості та вихованню інформаційної, 
громадянської, моральної, психологічної культури медійної аудиторії. 

Людина постмодерної доби вчиться жити плюралістично, у багатьох можливих 
світах водночас, вчиться шукати істину, вслухаючись у багатоголосся мультимедій-
ного середовища, спираючись на відчуття правди й справедливості. Майбутнє за 
людиною, яка мислить нелінійно. З погляду синергетики, відкритість ментальної 
системи людини передбачає наявність у ній джерел та стоків у процесі інформацій-
но-енергетичного обміну з навколишнім середовищем. 

Цікавими видаються візуальні образи, що допомагають зрозуміти синергетич-
ну природу систем, які самоорганізуються. О. М. Князєва та С. П. Курдюмов зазна-
чають, що для таких систем мусить існувати не точкове, локалізоване джерело (як, 
наприклад, джерело, з якого починається струмок або ріка) – навпаки, необхідні так 
звані об’ємні джерела та стоки інформації, що мають місце в кожній точці системи. 
Прикладом можуть слугувати два середовища, які тісно прилягають одне до одного 
й проникають одне одного у своїй взаємодії: кора головного мозку, пронизана крово-
носними судинами, які живлять мозок; або ж місто з його своєрідною «кровоносною 
системою» – розгалуженою інфраструктурою транспорту й зв’язку, що забезпечує 
життєдіяльність міста в кожній його точці [18, с. 42–43].

Людина має бути відкрита до безлічі «об’ємних» джерел інформації, повин-
на вміти порівнювати, зважувати, критично оцінювати численні повідомлення, які 
надходять, формувати власне бачення подій та оцінку фактів. Необхідно формувати 
в сучасної людини здатність до стереоскопічного сприймання інформації. Саме це 
забезпечуватиме синергетичну вбудованість когнітивної системи людини в навко-
лишній світ, що стрімко змінюється, в тому числі й у світ медіа.

Перспективи подальших досліджень, зокрема в напрямі критичного дис-
курс-аналізу, пов’язані з розкриттям механізмів дискурсивного домінування, «ефек-
тів влади», представлених у медійному дискурсі, а також закономірностей «вироблен-
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ня» істини в дискурсивних практиках медіасфери; важливо також удос коналювати 
способи формування медійної культури аудиторії.
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During the transition to multimedia e-culture the concepts of truth and objectivity are 
problematizing sharply. Postmodern relativized media world is filled with polyphony of voices 
and pluralism of opinions. It exacerbates feeling of multidimensionality as well as uncertainty 
and fragility of truth. Especially that concerns sphere of mass media and patterns of real events 
formed in it.

Is it possible to speak of «pure facts» and their objective presentation in mass media at 
all? Because that sphere is based on the measure of person, depends on human mind and in its 
function it’s aimed at interaction with personal and public consciousness. 

The media-philosophical approach in analysis of truth and objectivity of content of media 
messages takes into account achievements of various fields of the humanities: philosophy, 
discourse analysis, communication theory, journalism. It considers the essence of the studied 
object (the message in terms of its truth) and the environment of its functioning (media sphere).

The article describes the possibilities of applying classical and non-classical philosophy 
in analysis of true nature of media messages. In particular, heuristic possibilities of well-known 
concepts of truth in classical philosophy such as correspondent and coherent theories of truth 
are analyzed. The specificity of the approaches of modal logic and the theory of possible worlds 
in assessing truth of messages is determined.

In the applied aspect, ways of solving the problem of truth from the positions of the 
recipient of media messages are proposed. Importance of reflexive thinking and respect for 
pluralism of thoughts is emphasized. In the aspect of synergetics, importance of developing 
non-linear thinking of the recipient of media messages, openness to numerous «voluminous» 
sources of information is emphasized.

Key words: truth, media discourse, correspondence and coherent theories of truth, modal 
logic, possible worlds.
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Статтю присвячено аналізу внутрішньотекстових зв’язків між частинами реклам-
ного тексту. Найпоширенішими є експліцитні засоби зв’язку, зокрема лексичний, гра-
матичний та синонімічний типи повторів. Поширення імпліцитних засобів зв’язку по-
яснюють намаганням економії мовних засобів та необхідністю підвищення сприйняття 
тексту. Імпліцитність є засобом згортання текстових конструкцій.

Ключові слова: рекламний текст, еспліцитні засоби зв’язку, імпліцитні засоби зв’яз-
ку, лексичний повтор, синонімічний повтор, семантичний повтор, координатний зв’язок.

Рекламний дискурс є складним соціокультурним феноменом; він охоплює різні 
сфери життя сучасного соціуму і , таким чином, взаємодіє з різними видами людської 
діяльності. Вивчення рекламного дискурсу пов’язують як з теорією комунікації, так 
і з теорією впливу. Але найбільше досліджень присвячено структурній організації 
рекламного тексту (Т.Волосожар, Х. Кафтаджієв, О. Медведєва, Т. Ліфшиць).

Рекламне повідомлення побудовано за стуруктурною схемою, що містить заго-
ловок, зачин, основний текст, слоган, коду. Зазавичай виділяють кілька етапів впливу 
реклами на споживача: привернути увагу, викликати цікавість, змусити запам’ятати 
основну думку, навести аргументи на користь товару чи послуги. Спочатку реклама 
зацікавлює підсвідомо, за допомогою закликів і лексичних повторів, потім висуває 
ряд аргументів, які підтримують цікавість.

Однією з найважливіших категорій тексту, зокрема й рекламного, є зв’язність. 
Сигналами зв’язності є повтори, синоніми, тематичні групи слів. Виділяють такі по-
казники зв’язності: сегментні, що об’єднують: 1) лексичні (повтори, синоніми, анто-
німи, однокореневі слова); 2) граматичні (сполучники, сполучні слова, ступені порів-
няння, вставні слова); 3) синтаксичні (порядок слів, частин, фрагментів); стилістичні 
(еліпсис, питальні речення, градація); суперсегментні (інтонація, пауза, наголос) та 
екстралінгвістичні (ситуація, асоціації) [ 5, С. 112].
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Т.А.Єщенко вважає, що категорія зв’язності виявляється у процесі структуру-
вання тексту, поєднання його частин та елементів. Вона розрізнює граматичну, се-
мантичну, ономасіологічну, смислову, структурно-композиційну, референційну та 
прагматичну зв’язність [1, С.146 ].

Категорії зв’язності, цілісності рекламного тексту досліджували С.Волосожар, 
Н.Коваленко, О.Зелінська, І.Кочан. О.Зелінська наголошує: «Рекламний текст був і 
є такою цілісною одиницею комунікації, якій властива завершеність внутрішньої 
та зовнішньої організації. Тобто він являє собою певну єдність лінгвальних та екс-
тралінгвальних засобів, націлених на інформування та здійснення максимального 
психологічного впливу [3,C.9].

Мета статті – проаналізувати імпліцитні та експліцитні засоби зв’язку, що нада-
ють цілісності рекламному тексту.

Рекламний текст – це не хаотичне нагромадження одиниць різних мовних рів-
нів, а упорядкована система, в якій все взаємопов’язано та взаємообумовлено. Фор-
мальну зв’язність тексту називають когезією (В.Дресслер), зовнішньою спаяністю 
(В. Кожевнікова). Когезію у рекламному тексті можна втілити як експліцитно, так й 
імліцитно. Серед експліцитних засобів вираження найчастотнішим є повтор, який 
передає додаткову інформацію, інтенсифікує емоційність мовлення, сприяє зв’яз-
ності та ритмізації мовлення, що підвищує вплив реклами на споживача. «Повтор – 
це також багаторазове відтворення різних лінгвістичних одиниць: фонем, морфем, 
лексем, слів, словосполучень, речень. Причому повтори – це не лише засіб, а й необ-
хідна умова (хоч і недостатня) зв’язності тексту. Вони беруть участь у горизонталь-
ній і вертикальній зв’язності, сприяючи внутрішній цілісності» [4, С.37].

М. І. Ільченко, яка досліджувала повтор як реалізацію сугестивної стратегії на-
віювання адресату електорального дискурсу певних смислів, наголошує , що повтор 
«полягає в рекурентній експлікації «тематичних» концептів, які адресат актуалізує 
в дискурсі з метою реалізації спонукальних стратегій позитивної самопрезента-
ції, солідарізації з народом або дискредитації опонента, збільшуючи ефективність 
сприйняття мовлення» [3, С.43]. За структурним критерієм М.Ільченко поділяє пов-
тори на контактні (повторювання одиниць в кінці й на початку суміжних відтінків 
мовлення), анафоричні (повторювання початкових частин суміжних відрізків мов-
лення), епіфоричні (повторювання кінцевих елементів відрізків мовлення) та рамкові 
(адресат спочатку називає те, що вважає найбільш важливим, потім розгортає зміст 
повідомлення і як емоційно-оцінний підсумок повторює початкову пропозицію у 
кінці свого мовлення). За частиномовним критерієм М.Ільченко розрізняє простий 
лексичний повтор (елемент повтору не зазнає формальних змін), словотвірний (пов-
торювані одиниці є спільнокореневими),синонімічний (повторювані одиниці нале-
жать до одного синонімічного ряду) та граматичний, що поділено на займенниковий, 
сполучниковий та синтаксичний (повторення словосполучень або цілих предикацій).

Більшість дослідників розрізняють лексичний, граматичний, синонімічний та 
семантичний типи повторів.

У мові реклами найпоширенішими є традиційно граматичні, які виконують 
текстоутворювальну функцію. До таких засобів насамперед належать особові, при-
свійні та вказівні займенники. У друкованій рекламі якщо не друге, то третє, чет-
верте речення пов’язане з попередніми за допомогою таких займенників. Наприклад: 
«Єшко» – відома міжнародна школа зі штаб-квартирою в Голландії. Її філії вже 
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протягом кількох років успішно проводять освітню діяльність у багатьох європей-
ських країнах; Протягом тисячоліть мед був єдиним доступним людині солодким 
продуктом. Його переваги оспівано в легендах Стародавньої Греції, оповіданнях Біб-
лії, сурах Корану. Він – божественний дар, що падає з неба разом з ранковою росою. 
Промед покращує роботу репродуктивної системи, його можна застосовувати при 
гінекологічних захворюваннях, простатиті, аденомі. Він має протизапальні, проти-
пухлинні й антибактеріальні властивості.

Сприяють цілісності реклами вказівні займенники, які відносяться до більшої 
частини тексту, пов’язують низку речень загальним змістом. Наприклад; Трапляєть-
ся, що у вас немає часу, аби зачекати, коли праска охолоне. Для таких моментів 
компанія Philips створила термозахисну насадку, яка повністю закриває підошву 
праски, Це означає, що праску можна одразу прибрати на зберіганння без ризику 
пожежі.

Поширений засіб граматичного зв’язку – єдність виду й часу дієслів- присуд-
ків. При змалюванні явищ одного змістовного плану (характеристика товару, особи) 
дієслова-присудки звичайно виражені формами одного виду і часу. Копірайтери, ха-
рактеризуючи товар чи послугу, використовують дієслова недоконаного виду тепе-
рішнього часу. Вживання таких дієслів дає змогу створити яскравий, неповторний 
образ об’єкта реклами; у споживача виникає враження, що він вже придбав те, про 
що йдеться в рекламі: Brillance – це перша стійка крем-фарба з Формулою колір 
Константа, що ідеально захищає інтенсивність кольору і забезпечує до 25% більше 
свіжості кольору. Для звабливих відтінків, що сяють так довго!

Вживання у всіх частинах рекламного дискурсу дієслів майбутнього часу не 
тільки пов’язує частини тексту, а й налаштовує споживача на те, що всі його мрії 
здійсняться: На всіх етапах придбання та використання віконних систем REHAU 
ви можете звернутися на інформаційну лінію, де знайдете допомогу в замовленні 
вікон, одержите консультацію експерта та рекомендації щодо вибору надійного ви-
робника вікон.

Дієслова минулого часу доконаного виду є засобом міжфразового зв’язку лише 
в рекламі-розповіді чи в рекламі, побудованій на контрасті: Дійсно, на Сході, де 5000 
тому народився цей духмяний напій, до нього ставилися як до справжньої дорого-
цінності, а хоробрі воїни отримували глечик чаю як винагороду за надзвичайні вчин-
ки і збирали рідних та друзів, щоб розділити з ними цей чудовий дар. Можливо, саме 
з цього почалася традиція чайних церемоній.

Найпоширенішим експліцитним засобом зв’язку є повторення слів, висловів, 
які можуть відрізнятися за певними формальними ознаками. До таких слів належать 
здебільшого власні іменники, що є назвами товару чи фірми. Ця назва функціонує в 
рекламному заголовку чи слогані, а потім неодноразово повторюється в рекламному 
тексті. Порівн.: Тільки ЛІНЕКС містить три види найбільш корисних бактерій, які 
природним чином відновлюють нормальну роботу кішківника. Саме тому ЛІНЕКС 
ретельно лікує дисбактеріоз та попереджує його прояви в майбутному. ЛІНЕКС 
лікує дисбактеріз та усуває його наслідки – кишкові розлади. ЛІНЕКС. Революція 
в животі відміняється!; Ніжна, немов дотик квітки, прокладка Naturella містить 
крем-бальзам з ромашкою. Naturella – захист, що також доглядає твою шкіру.

За словотвірного повтору зв’язок між частинами рекламного тексту втілено за 
допомогою слів, що входять до однієї словотвірної парадигми: Розвиток сучасної 
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медицини відкриває нові можливості в лікуванні геморою. Небагато людей знають, 
що є вже інші засоби, крім операції, щоб вилікувати цю прикру хворобу. Для пов-
ноцінного лікування, а також для запобігання рецидиву, необхідно відвідати лікаря 
декілька разів (лікар – лікування – вилікувати).

Запам’ятовується реклама, в якій однокореневі слова виконують функцію 
контекстуальних антонімів: Тільки Есенціале – високоефективний препарат, що 
містить фосфоліцин, насправді виліковує, а не заліковує печінку і відновлює її на 
клітинному рівні.

Найбільш ефективний засіб лексичного повтору синонімічний. Кожний новий 
зворот, що замінює лексичний повтор, додає нову рису до характеристики об’єкта 
реклами. Порівн.: Чай з присмаком весни. Ми вітаємо вас з настанням тепла і ба-
жаємо квітучої вроди, міцного здоров’я і приємного чаювання разом з чорним чаєм 
«Принцеса Нурі» Високогірний. Сподіваємося, що цей цілющий напій перетворить 
на свято будь-яке ваше застілля. А ще цей чай, вирощений під самими хмарами, на 
висоті 2500 метрів над рівнем моря, може входити до складу незвичних коктейлів.

Об’єктом реклами є чай «Принцеса Нурі». Але починається реклама з образного 
вислову «чай з ароматом весни». Образні вислови, вжиті в межах невеликого тексту 
(цілющій напій; чай, вирощений під самими хмарами), дають змогу не тільки поєд-
нати частини тексту, а й викликати захоплення чудовим напоєм.

Більш вдалий прийом – вживання на початку рекламного тексту синонімів до 
об’єкта реклами, потім назви товару і знову заміна її на синонім: «Божа роса» кольо-
ру невинності. Молоко «Галичина» – це чудодійний життєвий еліксир, який поєднує 
в собі цілющу силу альпійських лугів та турботу людей, що живуть у гармонії з при-
родою та власним серцем. Маючи в собі величезну вітамінну скарбницю, молоко «Га-
личина» є незамінним в щоденному раціоні тих, хто хоче мати непохитне здоров’я 
і випромінювати життєрадісність. Про людей, які п’ють цей чудодійний еліксир, 
можна сказати, що вони обрані силою природи і збагачені нею ж. Галичина. Життя 
серед вічних цінностей.

В основу цього тексту покладено такий синонімічний ряд: «божа роса» – моло-
ко «Галичина» – чудодійний життєвий еліксир – цілюща сила альпійських лугів – 
вітамінна скарбниця – вічна цінність.

Більшість копірайтерів починають рекламний текст з назви товару і, тільки пе-
реконавшись, що реклама асоціюється у споживача саме з цією назвою, добирають 
до неї синоніми: Кухонний комбайн ВОSCH – не лише надійний універсальний та по-
тужний помічник дбайливої господині. Він може слугувати унікальною прикрасою 
будь-якої кухні – незалежно від стилю та уподобань. Найпомітніша ззовні принада 
цього унікального агрегату – чаша з нержавіючої сталі, яка замінює традиційну 
пластикову. Додайте до цього «космічну» сріблясту панель, світлодіодні індикато-
ри режимів роботи – і ви одразу зрозумієте: для цього комбайна треба шукати 
найпомітніше та найпочесніше місце на кухні.

У тексті створено синонімічний ряд, що містить чотири компоненти: кухонний 
комбайн BOSCH, надійний, універсальний та потужний помічник дбайливої госпо-
дині, унікальна прикраса будь-якої кухні, унікальний агрегат. Домінантою цього 
ряду є назва товару, яка знайщла відображення у рекламному слогані: BOSCH. Вина-
ходження для життя.
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Семантичний повтор поєднує ознаки експліцитного та імпліцитного засобів 
зв’язку. Копірайтер вживає у тексті слова, що є компонентами того семантичного 
поля, до якого належить й ключове слово. Ключове слово, назва якого повторює наз-
ву семантичного поля, вжите у слогані чи у заголовку. Слова, що належать до цього 
семантичного поля, повертають нас до заголовка і пов’язують між собою частини 
тексту. Наприклад: Мульти-табс Актив – додай енергії. Сучасний спосіб життя 
ставить підвищені вимоги до стану здоров’я. Доволі часто доводиться боротися з 
навантаженнями та стресами і при цьому залишатися в хорошій формі. Багатьом 
з нас необхідна додаткова енергія. Ось чому новий Мульти-табс Актив містить 
максимальну дозу женьшеню. Женьшень має адаптогенний ефект, покращує енерге-
тичний обмін, підвищує фізичну та розумову працездатність. Вітаміни і мінерали, 
що входять до складу Мультитабс Актив, допомагають організмові долати стреси 
та навантаження, зміцнюють імунітет і дають ще більше енергії для життя!

Більшість слів, вжитих у цьому рекламному тексті, тяжіють до семантичного 
поля «енергія»: здоров’я, хороша форма, фізична та розумова працездатність, іму-
нітет, зміцнюють, адаптогенний ефект. Ключове слово енергія збігається з назвою 
семантичного поля; вживання його в заголовку дає змогу якнайтісніше пов’язати 
семантику заголовка з семантикою рекламного тексту.

Ефективний засіб міжфразового зв’язку – належність компонентів реклами до 
різних семантичних полів, які у тексті протиставлено.Так, тексти , в яких рекламу-
ють медичні препарати і послуги, побудовані на протиставленні понять «здоров’я» 
– «хвороба». З хворобою асоціюються такі слова, як неприємний, скаржитися, про-
блеми, поганий, стреси, млявий, нездатний тощо; зі здоров’ям – активізувати, віднов-
лювати, нормальний, благотворний, комфортний, повноцінний тощо. В оральній ре-
кламі (рекламі різноманітних страв, кондитерських виробів) протиставлено поняття 
«смачний» – «несмачний», «корисний» – «некорисний»; в анальній рекламі (реклама 
засобів для підтримання чистоти) протиставлено поняття «чистий» – «брудний»; у 
рекламі для нарцисів (реклама модного одягу, парфумів, кремів) протиставлено по-
няття «красивий» – «некрасивий».

Слова з негативною оцінністю протиставлено словам з позитивною оцінністю. 
Зісталення слів, протилежних за семантикою, поєднує частини тексту,сприяє його 
цілісності. Наприклад: Вам набридли гучні промови та марні обіцянки?! Ви здатні 
на більше?! Це для Вас! Ми допоможемо Вам засвоїти нові професії, реалізувати 
свої плани, зайнятися виробництвом і менеджментом. Ми навчимо Вас заробляти! 
Укладання угод, робота з клієнтом, доставка замовлень, складські операції та ще 
більше напрямів. Зроби своє майбутнє сам!

У цьому тексті протиставлено ключові прикметники «марний» та «новий». 
Менша частина слів пов’язана з семантичним полем «минуле» (набридли, гучні, мар-
ні) і має негативне забарвлення. Більша ж частина мовних одиниць пов’язана зі се-
мантичним полем «майбутнє» і є позитивно оцінною (нові, реалізувати, заробляти).

Компоненти реклами можуть належати до різних семантичних полів, але ці 
поля доповнюють одио одне, що дає змогу не тільки пов’язати частини тексту, а й 
подати всебічну характеристику об’єкта реклами. Іноді засобом поєднання частин 
тексту є протиставленість слів з позитивною оцінністю. Частині лексем, що є компо-
нентами рекламного тексту, притаманна гедоністична оцінність (те що подобається: 
приємний, смачний, привабливий, запашний, духмяний); інша група слів пов’яза-
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на з практичною діяльністю людини, дає раціоналістичну оцінку об’єкта реклами. 
Слова, що дають сенсорну оцінку товарів чи послуг, вживають у рекламі парфумів, 
харчових продуктів, одягу. Утилітарні оцінки поширені в текстах, об’єктом яких є 
побутова техніка, медичні препарати. Поєднання різних оцінок в тексті дає змогу 
всебічно схарактеризувати об’єкт реклами; це активізує увагу споживача і сприяє 
цілісності рекламного тексту. Наприклад: Користь від молока... Що може тішити 
маму більше, ніж здорова дитина? Тільки здорова та весела дитина! З кожним днем 
організм малюка потребує більше енергії та корисних речовин. В природі існує тіль-
ки один повноцінний продукт, в якому містяться всі необхідні для дітей речовини у 
найкращому для засвоєння поєднанні – це молоко. Молоко означає кращий апетит 
та гарний настрій, а що особливо важливо – міцний імунітет.

Але як переконати свого першокласника випити ще трішечки молока? Можна, 
звичайно, розповісти йому, що денна дитяча норма кальцію та вітамінів міститься 
у трьох склянках цього напію. Але слово «смачно» малюки розуміють набагато кра-
ще, ніж «корисно. Саме тому мами у всьому світі довіряють Nesquik: адже він має 
чудовий шоколадний смак, що так подобається дітям, поєднує в собі корисні мож-
ливості молока і какао, а також збагачений вітамінами. Вітаміни, які містить 
Nesquik, необхідні для повноцінного розвитку підростаючого організму, калоріії зна-
добляться для щоденного активного життя вашого малюка, а шоколадний смак – 
перевірений засіб для хорошого настрою!

Такі лексеми, як енергія, калорії, повноцінний, необхідний, кращий, гарний, 
міцний тяжіє до семантичного поля «корисний». Їм притаманна раціоналістична 
оцінка. Менша частина слів (чудовий, шоколадний,смачний, хороший) має сенсорну 
оцінку, належить до семантичного поля «смачний». У рекламі ці слова взаємодіють, 
доповнюють семантичну структуру одне одного. Ця взаємодія знаходить відобра-
ження у рекламному слогані: Якби все корисне було б таким смачним, як Nesquik!

Семантичні повтори поєднують ознаки експліцитного та імпліцитного засобів 
зв’язку.Однак у рекламному тексті поширюються й імпліцитні засоби внутрішньо-
текстового зв’язку, що пояснюють двома причинами: намаганням економії мовних 
засобів та необхідністю підвищення сприйняття тексту. Т.Єщенко наголошує, що в 
тексті існують імпліцитні (приховані) зв’язки. не виражені вербально. «Пропущени-
ми можуть бути певні члени речення (граматична імпліцитність), речення, частини 
речень (семантична імпліцитність). Імпліцитність є засобом згортання текстових кон-
струкцій, яку використовують здебільшого для економії мовних засобів» [1, С.148].

Бажання економії мовних засобів зумовлює елімінацію експліцитно поданих 
засобів внутрішньотекстових зв’язків, тобто сприяє виникненню імліцитного змісту. 
Порівн.: Увага! Активне сонце шкідливе для Ваших очей. Сонцезахисні контактні 
лінзи.

Пропущено поєднувальні компоненти між другим і третім реченням, та це ак-
тивізує увагу читача, дає йому змогу самостійно встановлювати зв’язок між цими 
реченнями. Пошуку інформації сприяє порядок розташування частин речень та на-
явність експліцитно поданих компонентів внутрішньотекстового зв’язку (сонце – 
сонцезахисний). Вербалізація пропущеного компонента дає змогу виявити зв’язок 
між фактами дійсності, про які йдеться в цих реченнях. Одне із можливих рішень: 
Сонцезахисні контактні лінзи врятують Вас від шкідливих сонячних променів. Але 
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це не єдине рішення, можливі інші: Сонцезахисні контактні лінзи є в продажу; Ку-
пуйте сонцезахисні контактні лінзи.

Більшість рекламних текстів розраховано на мимовільну увагу споживачів, 
тому оформлення та зміст рекламного тексту повинні зацікавити та утримувати 
увагу потенційного споживача. Для цього використовують різноманітні графічні 
засоби, значки, що виділяють початок кожного значущого фрагменту інформації. 
Намагання полегшими сприйнятття тексту призводить до порушення різних типів 
когезії. Але це протиріччя можна вирішити шляхом імплікації деяких типів зв’язку. 
Принцип кращого та легшого сприйняття тексту реклами стає основною причиною 
поширення в рекламному дискурсі імпліцитних внутрішньотекстових зв’язків.

Т. Лівшиць вважає, що одним із специфічних засобів імпліцитного внутріш-
ньотекстового зв’язку є координатний зв’язок. Суть його полягає в тому, що як пер-
ше речення в рекламі використовують номінативне речення і співвідносять з ним 
наступні речення, що наводять рекламні аргументи. Замість багаторазового повтору 
відбувається співвіднесеність (координація) кожного наступного речення з першим, 
яке містить назву товару чи послуги.

Ехінацея-ратіофарм
• перший в Україні препарат Ехінацеї у формі таблеток
• позитивний вплив на очищення судин на капілярному рівні, що пришвидшує кро-

вопостачання
• відновлення коронарного та мозгового кровообігу
• сприяння зменшенню набряків кінцівок.

Назва об’єкта реклами в сильній позиції стає компонентом, що пов’язує всі ча-
стини тексту. Координатний зв’язок постійно використовують в рекламних текстах, 
тому що це дає змогу зафіксувати увагу на об’єкті реклами через необхідність ретро-
спективного звернення до назви товару, сприйняття кожного наступного аргумента 
на користь того, що рекламують. Кожний аргумент виділено графічно, що дає змогу 
оцінити переваги товару.

Таким чином, структура рекламного тексту містить експліцитні та імпліцитні 
плани. Експліцитні зв’язки передано вербально, за допомогою різноманітних типів 
повтору. Імпліцитні зв’язки – це мисленнєва операція, яка поєднує вербальні та не-
вербальні складові тексту. Ці зв’язки актуалізуються за допомогою підтексту та ав-
торської інтенції.

Серед експліцитних засобів зв’язку поширені повтори різного типу. Але специ-
фічною ознакою рекламного дискурсу треба визнати різноманітні види імпліцитних 
зв’язків, що пояснюємо тенденцією до економії мовних засобів, а також намаганням 
підвищити сприйнятття тексту. Специфічним засобом є координатний зв’язок, що 
відновлює пропущені частини тексту.
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Advertising text is not a chaotic accumulation of units of different language levels, but 
an ordered system in which everything is interconnected. The formal connectivity in the 
advertising text can be implemented both explicit and impartially. Among the explicit means 
of expression of cohesion, the most frequent is the repetition that transmits an additional 
information, intensities the emotionally of speech, promotes connectivity of speech, which 
increases the impact of advertising of consumer.

The repetition is the accumulation of the same type of language units within the text. The 
explication of thematic positively, which the addressee actualizes in the discussion with the aim 
of implementing incentive strategies for positive self presentation of discrediting the opponent. 
Increasing the efficiency of speech perception.

Most researchers distinguish lexical, grammatical and semantic types of repetitions. All 
these types of repetitions are traditionally used in a advertising discourse. The lexical repetition 
is divided into a simple one, word-building and synonymous.

The semantic repetition combines signs of an explicit and implicit connection. We explain 
the spread of implicit means of communication for two reasons an effect to save languages 
resources and need to increase the perception of the text. Specific means of implicit are coordinate 
communication. The explicit connections are transmitted verbally, implicit communications are 
a thought-based operation the combines verbal and non-verbal components of the text.

Key words: advertising text, explicit communication means, implicit means of 
communication, lexical repeat, synonym repeat, semantic repeat, сoordinate communication.
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Автор досліджує експресивні мовні форми у мас-медійному дискурсі аналізу воєн-
ного конфлікту, опираючись на поняття «сценарію» як форми організації знань про ситу-
ацію та контекст протистояння. Виокремлено основні тематичні й функціональні групи 
образних засобів, за допомогою яких міжнародні та українські медіадискурси відтворюють 
геостратегічні інтереси учасників боротьби, впливаючи на сприйняття аудиторії та пер-
спективу ухвалення рішень.

Ключові слова: політичний дискурс мас-медіа, інформаційна війна, риторика про-
паганди, репрезентація конфлікту, когнітивна схема, сценарій, тропи, фігури, концепту-
альна метафора, евфемізми.

Слова, вжиті в переносному значенні, так само як і логіко-структурні засоби 
виразності, – це традиційний ресурс впливу у сценаріях боротьби інтересів та їхніх 
репрезентацій у медіа. Закономірно, що тропологічний потенціал масової комуніка-
ції завжди привертав увагу дослідників. Ґрунтовні праці висвітлюють проблематику 
політичної метафори в медіадискурсі [3; 12], а у контексті гібридної війни набуло ак-
туальності явище евфемізації [10]. Однак аналіз експресивних означників у дискурсі 
репрезентацій воєнного конфлікту є новою дослідницькою темою, до розгляду якої 
долучається ця стаття, присвячена особливостям фігуральних компонентів ритори-
ки у зв’язку зі спрямованістю сучасних політичних і мілітарних геостратегій.

Методологічні інструменти для осмислення експресивно-образного компонен-
ту конфліктної комунікації розробляє як класична риторика, для якої тропи й фігу-
ри – традиційний об’єкт інтересу, так і сучасні когнітивно-прагматичні напрями, які 
трактують лінгвістичні явища у тісному зв’язку зі «сферами буття». Когнітивний 
підхід у студіях тропологічних засобів мови, поштовхом до розвитку якого стала 
відома праця Дж. Лакоффа і М. Джонсона «Метафори, якими ми живемо» [16], про-
понує розглядати метафору як ментальну схему й засіб концептуалізації соціального 
світу і таким чином дає лінгвістиці додаткові можливості для розуміння сутності 
«симетрій» між мовою і життям соціуму. 

© Павлюк Л., 2019
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Переосмислення метафори в риториці аналізу конфлікту особливо актуальне, 
оскільки експресивно-виразові інструменти цього виду дискурсу безпосередньо 
залучені до розв’язання стратегічних завдань, формують мережу соціокультурних 
концептів і слугують емоційними маркерами сценарію – основної робочої одиниці 
аналізу в когнітивному підході. З погляду завдань сценарію метафора – не оздоба, а 
органічний компонент системи аргументації. Якщо ідеться про системний розгляд 
засобів персвазії в аналітичному тексті, то не лише метафоричні, а й раціонально-ло-
гічні аргументативні складники мас-медійного наративу про конфлікт варто інтер-
претувати в когнітивних термінах – добору, корекції і зміни сценаріїв. 

Типовою концептуальною метафорою в розумінні Дж. Лакоффа й М. Джон-
сона є вислів «геополітична шахівниця», використаний у заголовку цієї статті. За 
фактичним походженням це парафраз, переформульований варіант ключового обра-
зу відомої книги З. Бжезинського «Велика шахівниця. Американська першість та її 
стратегічні імперативи» [14] (власне, радше семантична, аніж ідеологічна алюзія до 
«прототипної» книги). Розширення метафори «шахівниці» в назві статті полягає у 
додаванні терміна «фігури», а трансформація первинного образу – у зіставленні клі-
ше «риторичні фігури» й «шахові фігури», що створює певний ефект каламбуру, гри 
слів, але також має функцію змістового «доважку». Якщо метафора «шахові фігури» 
стосується усіх можливих інструментів геополітики, то терміносполука «риторичні 
фігури» у властивому сенсі означує мовні інструменти впливу на масову свідомість. 

З’ява книги про події на політичній сцені-«шахівниці» у свій час підкреслила 
практично універсальну застосовність ідеї гри для соціального аналізу. Серед ро-
дових груп метафор, що їх використовують медіа, зокрема й міжнародні медіа, для 
окреслення рамок сценарію теперішньої російсько-української війни, образ «гри» є 
одним із найбільш поширених макро-фреймів. Звичними атрибутами у медійно-ри-
торичній репрезентації конфлікту виступають загальномовні метафоричні означни-
ки «гри як такої» – «гравці», театральної гри – «актори», азартних ігор – «ставки 
у грі» тощо. Окрім того, під метафоричною рубрикою «гри» з’являється багато ін-
дивідуальних, нестандартних сценаріїв. За допомогою цієї тематичної транспозиції 
автори намагаються знайти відповіді на вельми серйозні запитання: Про який вид 
гри йдеться? Що говорить гра про наміри учасників? Що собою становить гравець із 
російського боку? Наскільки схильний дотримуватися правил? Які результати цієї 
гри? Таким чином, різні аспекти метафоричного сценарію з різних боків віддзерка-
люють сутність того, що відбувається. 

Варто зазначити, що саме поняття гри є дещо евфемістичним, тобто пом’якшу-
вально-ухильним з огляду на дійсність реальних воєнних подій. Війна – це в прин-
ципі анти-гра. Образ ігор «з доброю репутацією» ще більш евфемізує іміджі усіх 
причетних до сценарію. Чимало закордонних аналітиків, особливо на початку роз-
гортання воєнної агресії Росії, намагалися інтерпретувати дії Кремля, вдаючись до 
образу гри в шахи. Це свідомо чи несвідомою раціоналізувало поведінку Путіна, а до 
певної міри і виправдовувало, хоча б через те, що з такого погляду російський пре-
зидент виступає у рольовій позиції «гравця-стратега», а не кримінального злочин-
ця. Зате у пізніших гротескно-негаційних варіантах шахова метафора підкреслює 
брутальне ставлення кремлівського правителя до міжнародного права, його зневагу 
до норм коректності та спроб іноземних партнерів грати в «ігри» на раціональній 
основі: «(Путін) …змів усі фігури зі столу і вдарив весь світ дошкою по голові, анек-
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сувавши Крим, розв’язавши війну на сході України і налагодивши свою злочинну про-
пагандистську машину на відверто фашистський лад» [9].

Більш психологічно вмотивованим щодо відтворення суті міждержавних сто-
сунків, які набувають конфліктних форм через агресивну політику одного з учасни-
ків, є образ іншого типу ігор – картярських. У термінах картярської гри, Путін не 
гребує шулерськими методами, а також блефує, тобто вдає, що виступає із сильних 
позицій, маючи добрі карти. На думку Г. Каспарова, прийоми гри в покер давали 
змогу російському президентові отримувати очікуване через нерішучість світових 
гравців: «А навпроти (Путіна) в грі сидять люди, які при першому підвищенні ста-
вок, скидають карти, незалежно від того, які карти у них в руках» [8]. У доповнен-
ня до маніпуляцій із картами, Кремль нав’язує світові іще більш ризиковану забаву, 
відому як «російська рулетка», що передбачає авантюризм великих ставок і повсяк-
часну загрозу гравцям. Реальний зміст гри в геополітичну рулетку розкриває дода-
ний атрибутив «ядерна». Образ «ядерної рулетки» означає залякування й примушу-
вання до поступок: «Путін веде себе на міжнародній арені як божевільний, і його 
погрози ядерною зброєю схожі на виклик демократичному Заходу зіграти з Москвою 
у «російську рулетку» [4]. Таким чином через посередництво метафор гри дискурс 
аналізу конфлікту здійснює моніторинг безпекової ситуації у світі. Градація форм 
гри за ознакою доданого ризику «шахи – покер – рулетка» є тією концептуальною 
рамкою, яка підкреслює зростання рівнів загроз на глобальній сцені.

Характерно, що геостратегічний дискурс часто показує нахабну і нечесну гру 
Росії як таку, що нав’язана Заходові. А неохочу, інертну, поступливу реакцію світо-
вої спільноти на агресивно-маніпулятивний натиск пояснює метафоричний фрейм 
«піддавки»: «Захід, не знаючи, як поводитися з Росією і остерігаючись її образ, по-
годився грати з нею в піддавки» [11]. Помітне наростання розгубленості у стосунках 
міжнародних акторів віддзеркалила метафора «головоломки», взята за основу назви 
доповіді для 55-ї мюнхенської конференції із безпеки 2019 року. У контексті «вели-
ких і малих криз» (насправді – воєн), згадана транспозиція виконує звичну функцію 
евфемізму, причому – як свідчить супровідна метафора «підбирання деталей» – із 
відтінком непевності щодо ролей і зобов’язань міжнародних інститутів: «Як завжди 
конференції передувала аналітична доповідь Munich Security Report про ситуацію 
з безпекою в світі. У нинішньому році вона називається «Велика головоломка: хто 
підбере деталі?» [2]. 

Метафори «гри» важливі для розуміння командно-змагальних засад функці-
онування соціуму. Але безперечно, цей образ є не єдиною рамкою, що програмує 
спосіб розуміння конфлікту. Образні визначення на основі інших сценаріїв так само 
привертають увагу до основоположних, у тому числі й «конфліктогенних» соціаль-
них атрибутів. Природними для інтерпретації розвитку спільнот завжди були ор-
ганічні метафори – народження, зростання, занепаду, як і різноманітні характери-
стики фізичних станів на бінарній осі «норма» – «патологія». Оскільки у випадку 
воєнних дій ідеться про крайнє загострення суперечностей і спробу розв’язати їх 
силовими засобами, то актуальними в репрезентаціях такої екстремної форми кон-
флікту стають оцінки в термінах деструкцій соціального «організму». На означу-
ванні клінічних станів і ресурсів для «терапії» спеціалізується медична метафора, 
з усім її розмаїттям видів і тематичних «файлів»: «Донбас треба очистити й вилі-
кувати» (О. Степова), «гангрена кримської неправди» (В. Портников) «геополітична 
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«біла гарячка» Москви» (В. Каспрук). Часто у публіцистичній діагностиці автори ви-
користовують медичний термін «синдром» (сукупність ознак патології) у поєднан-
ні з назвою геополітичного симптому-символу: «веймарський синдром», «синдром 
Бісмарка», «мюнхенський синдром».

У когнітивних моделях риторичної комунікації, насамперед образних одиниць 
дискурсу, є два важливі компоненти – власне засоби означування та об’єкти, що 
підлягають означуванню. Логіка когнітивного підходу передбачає уважне ставлен-
ня до фрагментів реальності, які стають змістовими «екранами» для транспозицій. 
Отож у наступному викладі матеріалу прослідкуємо, які політичні реалії описані в 
метафоричних термінах, відзначивши ті клітинки «шахівниці», що мають вагу для 
комплексного аналізу сценарію конфлікту. Для цілісного бачення стратегії опору 
країни, яка зазнала нападу й агресії, варто опертися на засадниче (і для політології, 
і для дискурсного аналізу в традиції М. Фуко) поняття «влади», виокремивши такі 
її осередки, важливі з огляду на роль у сценаріях конфлікту, як законодавча, судова, 
інформаційна, економічна, військова. Ці типи влади репрезентують державу як сто-
рону конфлікту, а також є структурними характеристиками усієї акумульованої по-
літичної потуги міжнародної спільноти. Зрозуміло, що діяльність «четвертої» влади 
в час міждержавного конфлікту реалізовується у форматі інформаційної війни. Ок-
рім того, ідею впливовості інформації доповнює уявлення про «п’яту владу», тобто 
роль експертів і аналітичних центрів. Поширеним також є поняття «м’яка влада», 
що підкреслює впливовість культурних ресурсів, як і небезпеку їхнього впливу в 
час воєнного протистояння, адже суб’єкти такої влади позиціонують себе як позапо-
літичні, і в багатьох випадках саме так сприймаються у свідомості реципієнтів, але 
виконують функцію «троянського коня» вартостей ворожої держави. Так, російська 
«м’яка влада» усвідомлено формує в зарубіжних аудиторіях прошарок «корисних 
ідіо тів», які вважають себе симпатиками культури Росії, не бажаючи усвідомлювати 
політичних наслідків дій її керівництва. 

Оскільки російсько-український конфлікт є асиметричним за ресурсною осно-
вою, а до того ж супроводжується порушенням великої кількості міжнародних угод, 
його вислід великою мірою залежить від риторики й прагматики у політично-ди-
пломатичній сфері: певним чином – від двосторонньої комунікації (обмін нотами, 
заявами), а ще більшою мірою – від результатів перемовин за участю глобальних 
лідерів та позиції міжнародних зібрань. Саме міжнародні гравці тримають у руках 
ключі до впливу на агресора, раз по раз сигналізуючи про перспективу обмежуваль-
них заходів, метафорично означену як «встановлення червоних ліній». Теоретично 
вагомим інструментом миротворчої діяльності мало би бути обговорення конфлік-
ту на європейських платформах, а також в Організації Об’єднаних Націй. Але біль-
шість інституцій, попри напругу баталій («дипломатичних війн») на своїх сценах, не 
виходить за рамки ухвалювання декларацій і не має зобов’язувальних інструментів 
для порушників правил глобального добросусідства. Рішення міжнародних зібрань 
у задоволенні запитів української сторони часто виявляються нерадикальними, ком-
промісними ще й тому, що заради цих компромісів працює російська дипломатична 
служба й зовнішня пропаганда, висуваючи найабсурдніші формулювання, щоб зго-
дом досягти поступок для себе.

 На 73-й сесії Генеральної асамблеї ООН у вересні 2018 року співробітникам 
Секретаріату з прав людини довелося спілкуватися із «колегами», «російськими 
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правозахисниками», які насправді були «відповідальними» за ігнорування прав гро-
мадян на окупованих територіях: «Це чуже ім’я [правозахисник] співробітники РІА 
Новости навіщось присвоїли Александру Молохову, чия посада називається «керів-
ник робочої групи з міжнародно-правових питань при постійному представництві 
республіки при президентові». Тобто чиновник окупаційної адміністрації, прикоман-
дируваний до ставки верховного окупанта» [13]. Автор фактично демаскує два рівні 
неадекватності означників – «ушляхетнювальний» евфемізм («правозахисник») та 
евфемізм-офіційний термін («координатор з міжнародно-правових питань»), проти-
ставляючи їм реальне трактування ролі – «представник окупаційної влади». Харак-
терно, що згадані «правозахисники» прибули в ООН для того, щоб «поскаржитися 
на санкції США і Євросоюзу проти Росії і конкретно проти окупаційної адміністра-
ції Криму», як і не менш симптоматично, що врешті-решт чиновники Секретаріату 
пішли на поступки російській делегації у питанні права виступу [13]. 

Тактика прямої анексії в мілітарно-політичних діях, «відтискання» в економіч-
ній сфері та пропагандистський натиск в зовнішній інформаційній політиці виявля-
ються цілковито корелятивними методами російської «геополітики». Відповідальні 
представники міжнародної спільноти дедалі більше усвідомлюють загрози агресив-
них перемовних практик і чинять опір ідеології Кремля та розширенню впливу його 
агентів. Критична позиція політиків, які засвоїли уроки спілкування з РФ, стає на 
заваді просуванню російських кандидатур на керівні посади в міжнародних органі-
заціях. Окремі випадки такого запобігання кадровій експансії залишили для історії 
виразне риторичне маркування. Наприклад, американські сенатори критику росій-
ського кандидата сконцентрували в порівнянні-алегорії: «Обрати генерал-майора 
Александра Покопчука на посаду президента Інтерполу – це щось подібне до того, 
як запустити лиса в курник» [15]. 

Інформаційна війна і пропаганда як потужне доповнення до воєнної стратегії 
РФ (спочатку відносно автономна прелюдія, а в часі бойових дій – її прямий аком-
панемент) мають свої внутрішні рівні й міжнародну сцену. При транспозитивному 
означенні масштабу впливів російської пропаганди на внутрішню аудиторію і її 
токсичності автори мас-медійних контр-дискурсів традиційно звертаються до об-
разів наркотичної залежності: «Путін збільшуватиме пайку ура-патріотичного ге-
роїну для російського народу» (Т. Возняк). Пропаганда для внутрішнього вжитку, 
як і для потенційно солідарних груп зі зовнішнього світу, оминає раціональні аргу-
менти, покладається на засоби прямої сугестії і потребує примітивної «наочності». 
Саме тому її творці розширюють ресурс символіки, водночас матеріально виразний 
та ірраціонально-зобов’язувальний. Сенс створення символів – це віднаходження 
форм, які дають життя ідеям. Коли ідеї нав’язує тоталітарна держава, використання 
символічних засобів стає максимально утилітарним, а їхній зміст примітивізується 
до конфірмацій солідарності з режимом. Тотожність символів підкреслює ідентичну 
політику й світогляд, а обмін монументальними втіленнями тоталітарних ідей ви-
конує функцію прямої експансії, матеріального транспортування ідеології: «Гоблін 
подарував Асаду копію «пам’ятника ввічливим людям». Цілком логічний подарунок 
для «русского мира», від одного кривавого режиму – іншому. Ці виродки що в Сирії 
людей знищують, що в Україні. І називають це – «ввічливістю» [6]. 

У пошуку засобів означування воєнних стратегій публіцисти звертаються до 
історичного й географічно «іншокультурного» матеріалу, віднаходячи аналоги й 
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прецеденти теперішніх сценаріїв війни в координатах «транстемпорального» гео-
політичного досвіду. Деякі масштабні образи-історичні транспозиції, як наприклад, 
порівняння агресії РФ і нацистської Німеччини, пронизують медійний дискурс про-
тягом усього часу оглядів воєнних перипетій, починаючи із 2014 року. Залишається 
цей макросценарій доповнювати новими епізодами. На думку автора одного з ме-
дійних описів-компаративів, сучасна Росія подібна до гітлерівського Рейху уже не 
початкового етапу – часу анексій і завоювань, а пізнього періоду – для якого були 
характерні внутрішні, хоча й мало помітні ззовні, конфлікти: «Росія все більше нага-
дує Третій Рейх в 1944-1945 роках, коли його різні «вежі» також вели перемовини з 
Великобританією, США і СРСР, і намагались прибрати Гітлера. Але зовні усе було 
як зазвичай: Геббельс продовжував базікати як Лавров, і запис у загони гітлерюген-
ду йшов, як у козаки і в кадетські класи в РФ» [5].

Коли у листопаді 2018 року українські парламентарі готувалися до ухвалення 
постанови про тимчасовий воєнний стан, як захід у відповідь на посилення агресії 
РФ і загострення ситуації в Керченькій протоці, медіа й соціальні мережі активно 
продискутували таке рішення. Частиною публічного діалогу й риторичних обґрун-
тувань пропонованого кроку стали історичні й культурно-географічні компаративи 
в аргументативно-легітимаційній функції. По-перше, автори коментарів розглянули 
українську ситуацію в «рамці» міжнародного досвіду. «Хочу поцікавитися, – пи-
сав на своїй сторінці у Фейсбукові Почесний Консул Держави Ізраїль у Західному 
регіоні України Олег Вишняков, – а чи знають песимісти «пораженці», що в Із-
раїлі режим надзвичайного стану практично не припинявся з 1948 року? Загроза 
тероризму стала в Ізраїлі рутиною. Всюди військові й поліцейські, в країні діють 
ретельно розроблені заходи безпеки і методи контролю». З іншого боку, дзеркалом 
для оцінки рішення слугувала для українських громадян власна історія, із перспек-
тиви якої паралелі як покликання на аналогічні випадки в минулому – це й образ-
ний ресурс, і практична модель, і спосіб акцентування реальної, сутнісної тяглості 
традицій: «Рівно 100 років тому, в саме в цей день – 26 листопада – була підписана 
Постанова Директорії УНР про воєнний стан, в зв’язку з агресією від Московії та 
Криворізько-Донбаської республіки, котра існувала в ті часи... 26 листопада 1918 – 
26 листопада 2018. Боротьба продовжується!!! Слава Україні!!!» [7]. 

Із тематикою економічних важелів регулювання конфлікту пов’язані впізнавані 
тропи, які пояснюють джерела фінансового впливу на зарубіжних політичних ак-
торів, масштаби стимулювання, суть взаємних зобов’язань донорів та реципієнтів 
(«фінансовий флірт із РФ», «привілеї для «путінських гаманців», «європейці стали 
заручниками російських ресурсів», «на російській газовій голці»). За допомогою тро-
пів-афоризмів та авторських парафразів публіцисти поціляють у критичну мішень 
під назвою «подвійні стандарти європейських політиків»: «В сучасній европейській 
політиці з кожної сумнівної оборудки проглядають російські вуха. Крим став на-
ріжним каменем, на якому тримається архітектура міжнародного права. Але він 
одночасно перетворився і на «отруєне яблуко», яке має приспати всю систему єв-
ропейських цінностей. Таких як демократія, свобода, цінність людського життя, 
та непохитність права власності. Саме їх воліють не помічати «друзі Путіна» у 
Європі…» [1]. В аналізові програми санкційного стримування публічний дискурс 
використовує метафоричні образи, які зауважують слабкість уже впроваджених за-
ходів («санкції мають «косметичний» характер»), але також і окреслюють перспек-
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тиву посилення економічних обмежень для держави-агресора: «санкційний Рубікон», 
«драконівські санкції», «санкції з пекла», «готують санкційну бомбу для Кремля». 

Риторика традиційно була впливовою у такій сфері реалізації влади, як юри-
дичні можливості вирішення конфлікту. За аналогією до «інформаційної війни» го-
ворять і про судові, юридичні війни («lawfare»). Для означення збірного образу судо-
вих інституцій, зазвичай у зв’язку із нагадуванням про потребу покарати агресора, 
у дискурсі українських мас-медіа використовують символічні образи «Нюрнберга» 
й «Гааги». Ці символи мають конкретну фактичну основу. Для історичного Нюрн-
берзького процесу над керівниками нацистської Німеччини був створений спеціаль-
ний орган – Міжнародний військовий трибунал 1945-1946 років. А образові «суду 
в Гаазі», що його публіцисти наполегливо обіцяють Путінові, символічного змісту 
надала історія Міжнародного кримінального трибуналу для колишньої Югославії, 
який виносив вирок особам, відповідальним за порушення міжнародного гуманітар-
ного права у час воєнних конфліктів на Балканах. Окрім того, є сучасні інституції 
права в Гаазі, що діють на постійній основі, – Міжнародний суд ООН і Міжнародний 
кримінальний суд, – прямо причетні до розгляду українсько-російського конфлікту. 
Новини, які медіа приносять із юридичного «фронту», свідчать про те, що росій-
ська сторона приготувалася до тривалої софістично-маніпулятивної «облоги» між-
народних інституцій. Її судовий дискурс наводнюють евфемізми, гіперболи, фейки 
та інші засоби розхитування, розмивання і спотворення суті. Звісно ж український 
контр-дискурс реагує на це за допомогою фактичних спростувань, а також давно 
відомої і широко застосовної риторичної процедури корекції термінів.

Хотілося б вірити, що ця рушниця вистрілить. 
Такі види влади, як інформаційна, економічна, юридична, у ситуації реальних 

воєнних дій стають «співфункціональними» з мілітарними стратегіями, працюють 
синергійно, реалізовуючи оборонні та ідентифікаційно-консолідаційні завдання. 
Сценарій, який має не лише спільну подієву сцену, а й мету – перемогу, об’єднує 
учасників і слугує камертоном сенсів для текстів різних типів. Кожна зі сфер, які ма-
ють вплив на перебіг подій, пов’язаних із конфліктом, формує власну комунікативну 
мережу і мапу стратегій, на якій червоними прапорцями можна позначити риторич-
ні фігури, символічні «згущення», конденсовані елементи, що демонструють суть і 
спрямованість процесів боротьби за незалежність. 

Аналіз образів-транспозицій у дискурсі аналізу воєнних сценаріїв, здійснений 
у структурно-площинному вимірі, відтворює картину подій за сферами буття. Не 
менш інформативним є огляд експресивних мовних форм у часовому континуумі, 
що дає змогу зробити висновки про напрям розвитку конфлікту, стан ресурсної бази 
і перспективи його учасників. Скажімо, медична метафора сигналізує про наростан-
ня симптомів деструкції й патологій у свідомості й господарських структурах дер-
жави-агресора. Динамічний аналіз метафор із тематичної групи «гри» демонструє, 
що члени світової спільноти дедалі реалістичніше сприймають політику РФ, став-
ляться до рішень її керівництва як таких, що створюють системні загрози для світо-
вої безпеки. 

Експресивно-образні засоби в дискурсі аналізу конфлікту мають і діагностич-
ну, і конструктивну мету. Риторика прямо причетна до медіативної комунікації, яка 
протистоїть агресії, допомагає уникати небажаних дій, зокрема ескалації воєнного 
протистояння, – за допомогою перемовин. Тропологічні ресурси належать до ефек-
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тивних знарядь перемовного процесу, що дозволяє мінімізувати наслідки силових 
дій і досягти вирішення конфлікту.
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The article studies rhetorical expressive means in the discourses that analyze military-
political conflict between Russia and Ukraine within the context of its global hybrid «extension» 
and the feedback from the international community. It describes various thematic and functional 
groups of tropes and figures that are instrumental in representation of geostrategic interests and 
determine the prospect of decision-making and finding solutions to the conflict. 

The main object of analysis is relationship between selective strategies of the authors 
that describe scenarios of war and pragmatic objectives of these presentations relating to the 
their role in information wars and rhetoric of propaganda. The study focuses on explanation of 
particular tropes in connection to certain fragments of the scenario and also reconstructs the 
networks of tropes within «pragmatic spheres» that fulfill the task of resisting aggression and 
countering disinformation.

In dealing with linguistic material, the author applies concepts and approaches of 
cognitive linguistic, in particular the theory of frame as a model of representation and cognitive 
interpretation of metaphor that explains how tropes conceptualize social knowledge and shape 
attitudes. The implications of the metaphoric scenarios surrounding the concept of «game» can 
have either legitimizing or critical practical intention behind the trope. 

The workings of rhetorical means are shown in relation to different layers and types of 
power that forms the cumulative potential for the resilience of the state. The article focuses on 
the synergetic contribution of information, diplomatic, economic, and judicial power into the 
implementation of the society’s goals in the struggle for independence. It explains how different 
types of power are accessed from metaphorical perspective and what means they use in the 
conditions of military mobilization and consolidation of identity.

Key words: political discourse in mass media, information war, rhetoric of propaganda, 
representation of conflict, cognitive scheme, scenario, tropes, figures, conceptual metaphor, 
euphemisms.
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Простежено особливості подання газетного заголовка з погляду виразності. Проаналі-
зовано випадки неправильного розподілу газетного заголовка на рядки, зосереджено увагу 
на смисловому значенні кожного рядка заголовка. Розглянуто приклади подання у газетних 
заголовках цифр. Акцентовано, що форма заголовка як головного елемента газетного мате-
ріалу не має шкодити його змісту, а повинна робити його більш виразним і привабливим. 
Від цього значною мірою залежить вплив на читачів як заголовка, так і публікації в цілому.

Ключові слова: газетний заголовок, рядок заголовка, оформлення, смислове зна-
чення.

Загальна проблема та її науково-практичне значення. Велика роль заголовка 
у сприйнятті, розумінні та інтерпретації тексту. Його називають зовнішнім індика-
тором тексту, ядром ідеї твору [8: 59–60]. Заголовок виконує домінантну функцію 
тексту, метою якої є сформувати чітке уявлення про зміст повідомлення та звернути 
на нього увагу. В газетному заголовку зосереджені найважливіші пункти повідом-
лення в легкій і стиснутій формі [10: 72]. Водночас заголовок «налаштовує на певний 
спосіб осмислення порушеної проблеми, задає емоційно-оцінну тональність її по-
трактування» [2: 153].

На думку дослідників [4: 66], заголовок дає змогу читачеві зробити вибір, що 
читати; спонукає прочитати той чи інший текст; дає можливість структурувати сто-
рінку газети; впливає на імідж видання. 

Заголовок у газеті ми читаємо найперше, дізнаючись про зміст надрукованих 
матеріалів. Його написання повинно відповідати мовним, поліграфічним та видав-
ничим нормам. З огляду на це «працювати над заголовком журналіст повинен з осо-
бливою вимогливістю до себе» [9: 34]. Водночас заголовок потребує особливої уваги 
літературного редактора (коректора). Науковці зазначають [1: 10], що у тексті, набра-
ному великим шрифтом, легко пропустити помилку. Під час читання такого тексту 
набагато важче зосередити увагу, ніж під час читання звичайного набору. Редактор 
(коректор) повинен зважати на цю особливість і бути особливо уважним під час ви-
читування заголовків, підзаголовків і різних шрифтових виділень. 

© Ріпей М., 2019
Наукове керівництво, редагування і рекомендація до друку – доц. Капелюшний А. О.
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Аналіз досліджень і публікацій. Про оформлення газетних заголовків пишуть у 
своїх працях В. Іванов [6]; А. Капелюшний; Т. Крайнікова; А. Кулаков [9]; Е. Лаза-
рева [10]; А. Мільчин [13]; З. Партико; М. Феллер, І. Квітко, М. Шевченко [14] та ін. 

Ставили за мету простежити особливості подання газетного заголовка з погля-
ду виразності. 

Аналізований фактаж дібрано із газети «Волинські новини» (https://www.
volynnews.com)1. Період дослідження – від 1 вересня 2018 року до 1 лютого 2019 року.

Виклад матеріалу. У структурі газетного тексту заголовок відіграє важливу 
роль. Гарний заголовок надає матеріалу «силу і блиск» [3: 15]. Як зазначає В. Іванов, 
«гарний газетний заголовок має впливати на читача, і тому в його основі завжди 
лежать відповідність змістові, ясність, точність, яскравість, виразність» [6: 109–110].

1. Емоційний вплив публікації значною мірою залежить від форми газетного 
заголовка. Вона особливо важлива тоді, коли заголовок складається з декількох ряд-
ків. Під час поділу заголовка на рядки треба звертати увагу на те, щоб кожен рядок 
мав свій акцент, свій сенс [5: 118].

На сторінках «Волинських новин» трапляються випадки, коли кожний рядок 
заголовка не має смислового значення. Особливу увагу варто звернути на заголов-
ки, у яких розриваються тісно пов’язані між собою слова, що значно ускладнює їх 
сприйняття. Зокрема, «солодка ягода», «відомий спортсмен», «дім молитви», «робо-
чі суботи», «нові технології», «українська церква». У разі правильного написання ці 
заголовки були б чіткіші й зрозуміліші. Наприклад:

Неправильно Правильно
Любитель солодкої
ягоди посіяв… гриби 
(17 січня 2019 р.)

Любитель солодкої ягоди
посіяв… гриби

На Волині в ДТП загинув відомий
спортсмен
(17 січня 2019 р.)

На Волині в ДТП
загинув відомий спортсмен

За підпал дому
молитви – під суд 
(17 січня 2019 р.)

За підпал дому молитви –
під суд

У грудні – дві робочі
суботи 
(1 листопада 2018 р.)

У грудні – 
дві робочі суботи

У майбутнє – з новими
технологіями 
(29 листопада 2018 р.)

У майбутнє – 
з новими технологіями

1 Інформаційне агентство «Волинські новини» – один зі «старожилів» електронного інформацій-
ного простору Волині. Перші публікації видання почало транслювати з 22 травня 2008 року, а в 
загальному доступі для користувачів працює з 28 липня 2008 року. Це найперший електронний 
ЗМІ Волині, який сформував власну багатотисячну аудиторію. Видання, згідно зі статистикою 
пошукових систем, читають не лише на Волині, а й по всій Україні та в інших країнах світу. 
Щодня ресурс відвідує понад 30 тисяч відвідувачів. У 2016 році видання отримало Міжнародний 
сертифікат «Leader of the branch 2016», медаль «Leader of the branch», орден «Decus oeconomicae», 
медаль «Bene merenti de professione», Міжнародний сертифікат «Employee of the year 2016» (https://
www.volynnews.com/about).
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Неправильно Правильно
Більшість прихожан – за українську
церкву, священик – проти
(24 січня 2019 р.)

Більшість прихожан – за українську церкву, 
священик – проти

Варто звернути увагу на заголовки

Для постави – соляні
мішечки, для очей –
тренажер Базарного
(22 листопада 2018 р.),

які умовно складаються з двох частин: головним словом (чи словами) першої 
частини (для кращого сприйняття ми їх виділили жирним шрифтом) є «для поста-
ви», «для очей»; «гол динамівця»; «публічність і відкритість»; а другої (для кращого 
сприйняття ми їх підкреслили) – «мішечки», «тренажер»; «життя індуса»; «принци-
пи». Однак вони графічно поділені на три частини. Емоційний вплив цих заголовків 
був би сильніший за такого варіанта їх розміщення:

Для постави – соляні мішечки,
для очей – тренажер Базарного

Як гол легендарного динамівця
змінив життя шотландського індуса

Ігор Гузь: «Публічність і відкритість –
головні принципи роботи»

2. Рядок заголовка не може закінчуватись прийменником або сполучником [9: 
45; 14: 182], а також прислівником [13: 292] і займенником [6: 118], їх треба переносити 
в наступний рядок. Бо не буде досягнуто результативності, яку в масовоінформацій-
ній діяльності розглядають, зокрема, як спосіб дохідливості і засіб впливу [11: 189].

Виявляємо випадки, коли рядок газетного заголовка закінчується прийменни-
ком, сполучником і займенником. Наприклад:

Неправильно Правильно
Які хустки носили на
Волині сто років тому
(10 січня 2019 р.)

Які хустки носили 
на Волині 
сто років тому

Вакцинація рятує від
смерті
(24 січня 2019 р.)

Вакцинація рятує 
від смерті

Яке Різдво без
ковбаси і шинки?
(27 грудня 2018 р.)

Яке Різдво 
без ковбаси і шинки?

Пройти через пекло і
залишитися людиною
(31 січня 2019 р.)

Пройти через пекло
і залишитися людиною

Як гол легендарного 
динамівця змінив життя 
шотландського індуса
(24 січня 2019 р.),

Ігор Гузь: «Публічність
і відкритість – головні 
принципи роботи»
(20 грудня 2018 р.),
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Неправильно Правильно
Волинські короваї
ділять в Італії та
Німеччині
(31 січня 2019 р.)

Волинські короваї
ділять в Італії та Німеччині

Майстриня, яка
вишиває майбутнє
(13 грудня 2018 р.)

Майстриня, 
яка вишиває майбутнє

Українці мають свій
фен-шуй – трипільський
(17 січня 2019 р.)

Українці мають свій фен-шуй – 
трипільський

3. Важливу роль у творенні виразних заголовків відіграє заперечення, яке надає 
заголовкам полемічного характеру, оригінального та експресивного звучання. «Такі 
заголовки інтригують читачів, спонукають їх до неупередженого та критичного 
осмислення проблем» [2: 157].

Як зауважують дослідники, щоб не виникали труднощі у сприйнятті заголовка 
читачами, його рядки потрібно розташовувати так, щоб головний зміст був у полі 
ясної видимості [7: 47]. Коли ми переводимо зір з одного рядка на інший, то зосе-
реджуємо увагу на змісті іншого рядка, не завжди помічаючи останні букви попе-
реднього. Особливу увагу потрібно звертати на заперечення у газетних заголовках, 
зокрема, щоб частка «не» не була у кінці попереднього рядка заголовка [12]. Під час 
переведення погляду з одного рядка заголовка на наступний заперечна частка «не» 
може виявитися непоміченою, що спричинить помилкове сприйняття як заголовка, 
так і публікації в цілому. Наприклад:

Неправильно Правильно
Українець не
пропустив жодного
уроку за 11 років
(6 січня 2019 р.)

Українець не пропустив жодного уроку
за 11 років

Бард Володимир Козачук: 
«Чотири роки не 
співаю російською»
(6 січня 2019 р.)

Бард Володимир Козачук:
«Чотири роки 
не співаю російською»

Перевів гроші
мамі, щоб не 
конфіскували
(1 листопада 2018 р.)

Перевів гроші мамі, 
щоб не конфіскували

4. У заголовку не можна переносити власні імена (або ініціали й прізвища) 
[6: 118; 9: 45], бо порушується ясність читацького сприйняття [15: 5–6]. Як, напри-
клад, у такому заголовку: 

Неправильно Правильно
У пам’ять про боксера Василя
Лотоцького – міжнародний турнір 
(6 січня 2019 р.)

У пам’ять про боксера Василя Лотоцького – 
міжнародний турнір
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Завдяки написанню власних імен (або ініціалів і прізвища) в одному рядку за-
головок стає ціліснішим і змістовнішим. 

5. У газетних заголовках часто наводять цифри. Адже «цифра – це не тільки 
знак для позначення кількості», а засіб яскравого факту, емоційного звучання, обра-
зного розкриття [5: 98–100]. Вибір цифрової форми написання зумовлений вимогою 
прискорити і покращити сприйняття, адже у цифровій формі число є помітніше і 
схоплюється читачем набагато швидше, оскільки, «мабуть, не прочитується, не пе-
реводиться подумки у словесну форму, а саме схоплюється поглядом, що спрощує 
процес сприйняття тексту» [13: 62].

Варто звернути увагу на заголовок
За 100 км «Запорожець»
брав шість літрів бензину
(1 листопада 2018 р.)
зважаючи на те, що, по-перше, числа подано у цифровій («100») і буквеній (про-

писом) формі («шість»), по-друге, одиниці вимірювання написано скорочено («км») і 
повністю («літрів»). На нашу думку, написання заголовка 

За 100 км «Запорожець»
брав 6 л бензину
пришвидшило б і покращило б сприйняття чисел у тексті, зробило б його ви-

разнішим.
Трапляються випадки, коли заголовки «страждають» від неправильного напи-

сання відмінкового закінчення порядкових числівників, що ускладнює читання. На-
приклад:

Україна – на 88 місці у
рейтингу якості життя
(4 жовтня 2018 р.)

Спочатку читач вимовляє подумки «вісімдесят вісім», «двадцять вісім», але, 
читаючи дальше «вісімдесят вісім місці», «двадцять вісім місці», змушений зупи-
нитися і поправитися – перевести числівники у потрібний відмінок («на вісімдесят 
восьмому місці», «на двадцять восьмому місці»). Водночас таке написання підсвідо-
мо запам’ятовується читачами. 

Як зазначають дослідники, «відмінкове закінчення у порядкових числівниках, 
позначених арабськими цифрами, повинно бути однолітерним, якщо останній лі-
тері передує голосна, або дволітерним, якщо останній літері передує приголосна» 
[13: 66–67]. З огляду на це правильно так писати: 

Україна – на 88-му місці
у рейтингу якості життя

що покращить сприйняття чисел у заголовках газетних публікацій. 

Український
паспорт – на 28
місці у світовому
рейтингу 
безвізових країн
(13 грудня 2018 р.)

Український паспорт – 
на 28-му місці 
у світовому рейтингу 
безвізових країн
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6. Що робити у тих випадках, коли під час набору газетного заголовка обраним 
шрифтом «рядок не входить у форму»? Відповідь на це запитання дає В. Іванов: «Не-
обхідно змінити кегль, накреслення чи навіть гарнітуру шрифту, аби тільки зберегти 
правильний змістовий розподіл на рядки» [6: 118].

Висновки. На підставі вищезазначеного та власного редакторського досвіду 
можемо підсумувати, що газетний заголовок повинен відповідати поліграфічним 
та видавничим нормам. Добираючи й опрацьовуючи заголовки, автори, редактори 
повинні усвідомлювати свою відповідальність за слово, звернене до читача. Якщо є 
сумнів, то заголовок треба прочитати двічі або й тричі, промовити вголос, щоб пе-
реконатись у його правильному написанні. Як радять дослідники, «ласкайте кожен 
заголовок доти, поки він не усміхнеться. Спочатку вам, а потім всім читачам» [3: 95].

Аналізуючи випадки неправильного розподілу газетного заголовка на рядки 
у виданні «Волинські новини», а також приклади подання цифр, наводили, на наш 
погляд, правильні відповідники, коли заголовки газетних публікацій були б більш 
виразними. Щоб це могли взяти до уваги під час літературного редагування і підго-
товки до друку наступних номерів видання. Бо, як писав І. Франко, «тільки виска-
зання слабих сторін в однім ділі може поправити автора [у нашому випадку – літера-
турного редактора, верстальника газети. – М. Р.] на другий раз» [16].

Отже, форма заголовка як головного елемента газетного матеріалу не повинна 
шкодити його змісту, а, навпаки, робити його більш виразним і привабливим. Від цьо-
го значною мірою залежить вплив на читачів як заголовка, так і публікації в цілому.
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THE EXPRESSION OF THE NEWSPAPER HEADLINE
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The article traces the features of presenting newspaper’s headline in terms of expression. 
Article’s emotional affect mostly depends on its form of headline. It is especially important 
when the headline is rather long. When splitting a headine into different, one must remember to 
keep the main message in each of them.

The headline’s line cannot end with a preposition or conjunction, as well as an adverb and 
pronoun; they should be transferred to the next line. The main message of the headline should 
be placed in the center of a line, so that readers don’t have problems guessing what the article 
is about. When people read headlines they manage to focus on something specific, and tend to 
forget what they’ve read a couple of lines before.

Also it’s important to never put the negative «no» part at the end of a line. 
People’s initials, surnames should be placed in one line, so that readers don’t get confused. 

In order to make a headline easier to understand one can use the digital form of writing numbers.
A newspaper headline has to conform to the printing and publishing standards. The authors 

and editors (proofreaders) should be aware of their responsibility for the word addressed to the 
reader when they select and work up the headlines.

Headline’s form as a main newspaper element is supposed to make the article more 
understandable and appealing. Because it also determines the impact both the headline and 
article have on readers.

Key words: newspaper headline, headline’s line, form, semantic value.
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Автор – викладач і журналіст з багаторічним досвідом роботи у мас-медіа – розгля-
дає актуальні питання якісної професійної підготовки студентів під час проходження 
ними навчально-виробничої практики. Свої судження аргументує думками як автори-
тетних науковців-теоретиків, так і досвідчених журналістів-практиків. У цьому аспекті 
йдеться також про досвід плідної співпраці факультету журналістики ЛНУ імені Івана 
Франка з редакціями всеукраїнських та регіональних ЗМІ.

Ключові слова: майстерність журналіста, студентська практика, «Молодь Укра-
їни», «Ленінська молодь», «Молода Галичина», «День», «Високий Замок», Західний 
регіо нальний медіа-центр Міністерства оборони України.

«Як і в інших сферах людської діяльності, в журналістиці кожен проходить 
певні етапи професійного становлення. Талант же творчого працівника формується 
поступово, внаслідок насамперед самостійної праці, самостійного досвіду. Не можна 
навчити писати – цього можна навчитися, повторимо ще раз. Тим паче не можна на-
вчити стати майстром у творчій справі. Майстри народжуються у процесі поєднання 
природних здібностей, знань, наполегливої праці, терпіння», – таким є початок роз-
ділу «Складові журналістської майстерності» хрестоматійного підручника В. Й. Здо-
ровеги «Теорія і методика журналістської творчості» [2, с.26].

Якісна професійна підготовка журналістських кадрів є не лише завданням про-
фільних факультетів вищих навчальних закладів, які готують їх, а й предметом за-
цікавлення редакцій ЗМІ, які прагнуть отримати висококваліфікованих спеціалістів. 
Тому не буде перебільшенням твердити, що студентська практика – ще один, тре-
тій семестр кожного навчального року, після якого іспит – можливо, найголовніший 
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з-поміж усіх інших – складають не тільки студенти, а й певною мірою їхні універ-
ситетські викладачі.

«Складністю самого характеру журналістської праці пояснюється складність 
самої системи підготовки фахівців для цієї сфери духовного виробництва», – під-
креслює В. Й. Здоровега [3, с.79]. І зазначає: «Тому надія на редакції, на практику. 
Може, найбільша складність організації навчального процесу і дозування зусиль са-
мого студента полягає у вмілому поєднанні навчання і посильної участі у практич-
ній журналістській роботі». [3, с. 80].

Дуже часто під час цього третього семестру майбутній журналіст переконуєть-
ся: навіть найменші нюанси журналістського фаху, на яких наголошували на занят-
тях викладачі і які здавалися не такими вже й суттєвими, підтверджуються об’єктив-
ними вимогами практичної роботи у мас-медіа. Це і практичне застосування різних 
методів збору інформації, і мовна підготовка, бо ж мова є не просто інструментом 
журналістського ремесла, а й засобом мислення, і беззастережно оперативна і вчас-
на підготовка матеріалів. Недарма І. М. Лубкович цілком слушно констатує: «Після 
першої ж виробничої практики не така вже й мала частина студентів робить висно-
вок: за час практики я дізнався про журналістику більше, ніж за два роки навчання 
на факультеті». [4, с.256]. 

Випускниця факультету журналістики ЛНУ імені І.Франка 2002 року, власний 
кореспондент телеканалу «1+1» у Херсонській області Олена Ваніна зазначає: «Влас-
не журналістику ми вивчали на практиці. Так, літня практика – найважливіший пе-
ріод навчання. Перший етап – знайти, хто візьме. Домовишся, а потім тебе факультет 
офіційно скерує. Звичайно, хотілося, щоб тебе поняньчили, знайшли, рекомендува-
ли. Але те, що ти сам знайшов і ще й довів, що ти класний і тебе треба взяти на прак-
тику, – великий здобуток для студента. І той місяць вартий року теорії». [7, с. 84].

«Попри те, що за совєцьких часів ЗМІ, у Львові зокрема, можна було полічити 
на пальцях, на факультеті дуже мало студентів не мали стосунку ло тієї чи іншої 
редакції, – свідчить випускник факультету журналістики ЛНУ імені І.Франка 1984 
року, лауреат премії Львівської організації НСЖУ імені В. Здоровеги «Сучасність», 
заступник головного редактора газети «Високий Замок» Ігор Гулик. – Не тому, що 
там проходили обов’язкову практику, а тому, що мейнстримом вважалося публіку-
ватися на шпальтах «Вільної України», «Ленінської молоді» або ж виходити в ефір 
Львівського обласного радіо. Тому, як на мене, у нас було значно більше так званих 
«творчих дипломів», тобто дипломних робіт, написаних на підставі власних доробків 
випускників факультету. Якщо я помиляюся, то хай мене поправлять компетентніші. 
Однак досвід головування у ДЕКах наштовхує мене саме на такий висновок» [7, с.60].

У радянські часи існувала чітка й злагоджена система проходження студентами 
практик. Після першого курсу – тритижнева навчально-ознайомлювальна у бага-
тотиражних газетах, які були на кожному великому підприємстві. Після другого – 
навчально-виробнича у редакціях районних і міськрайонних газет. І тільки після 
третього – також тривалістю місяць – у редакціях обласних газет, радіо і телеба-
чення, у відділеннях інформагентства РАТАУ (нині Укрінформ). У них же, а також у 
редакціях республіканських ЗМІ, п’ятикурсники практикувалися два місяці у верес-
ні-жовтні, оскільки у липні-серпні студенти – представники сильної статі проходили 
завершальний, «полігонний» етап трирічної підготовки на військових кафедрах уні-
верситетів і складали державний іспит на отримання першого офіцерського звання.
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Відповідною була й кількість та жанрова палітра опублікованих за час практи-
ки матеріалів.

Ті, хто працював над творчими дипломами, які передбачали захист власних 
журналістських матеріалів з теоретичним обґрунтуванням (на превеликий жаль, це 
тепер майже не практикується), мали можливість протягом місяця під час останнього 
семестру пройти ще одну практику в редакціях обласних чи республіканських ЗМІ.

Така ступенева схема була цілком логічна, виправдана і доцільна. Як і в будь-
якій галузі людської діяльності, вивченні наук чи ремесла, практична (як і теоре-
тична під час навчальних семестрів) підготовка здійснювалася за принципом «Від 
простішого до складнішого». Студент мав право вибору із запропонованих факуль-
тетом місць практики, можливість після третього курсу перевірити свої творчі упо-
добання й орієнтацію на певний різновид мас-медіа (газета, радіо, телебачення, ін-
формагентство).

Щодо суто організаційних аспектів, то тоді не виникало жодних проблем. У 
радянські часи журналісти вважалися передовими бійцями ідеологічного фронту 
партії. Тому факультетське скерування на практику було своєрідною «охоронною 
грамотою», а для очільника ЗМІ – органу партійного чи комсомольського комітету 
того чи іншого рівня – керівництвом до всілякого сприяння.

Не могло бути й мови, щоб студента не прийняли на практику, як це, на жаль, 
трапляється тепер. Редактор районної газети за неписаним табелем про ранги був 
четвертою-п’ятою особою в районі, членом бюро райкому партії, тому під час прак-
тики студенти не мали побутових проблем. Їм, наприклад, за вказівкою «згори» на-
давали окрему кімнату в порожньому на час літніх канікул гуртожитку місцевого 
профтехучилища. У Києві студенти зі Львова (тоді в Україні було лише два факуль-
тети журналістики – у столичному та Львівському університетах), які практикува-
лися у республіканських партійних газетах, мешкали в гуртожитку видавництва 
ЦК КПУ «Радянська Україна» (нині «Преса України»), стажери «Молоді України» і 
«Комсомольского знамени» – органів ЦК комсомолу України – в гуртожитках уні-
верситету чи інших столичних вишів, у комітети комсомолу яких також надходила 
вказівка з головного комсомольського штабу УРСР.

Звертаємо увагу на ці, здавалося б, далеко не першорядні побутові питання, бо 
сьогодні в організації студентської практики вони стоять вельми гостро. В тім числі, 
у фінансовому плані. Адже за місце в гуртожитку ПТУ райцентру там, де вони ще 
залишилися, студентові тепер потрібно платити, а цих видатків йому ніхто не від-
шкодовуватиме.

Тепер у цьому багатоступеневому процесі втрачено перший і найпростіший 
для студента щабель: багатонакладних газет нині просто немає. Є районні, які ледь 
животіють, і лише окремі з них перебувають «під крилом» районних рад чи адмі-
ністрацій. У їх редакціях до мінімуму скорочено штат працівників і періодичність 
виходу – раз на тиждень замість колишніх трьох. Якщо зросла кількість полос, то 
тільки тому, що значне місце на них займає реклама місцевого масштабу, а деякі 
газети друкують і програму телепередач. З огляду на це, другокурсникові вельми 
проблематично надрукувати протягом місяця 5-6 передбачених програмою практи-
ки власних матеріалів, причому не тільки інформаційних, а й аналітичних жанрів.

Водночас збільшилася кількість газет вищого рангу, теле- і радіокомпаній. Але 
зросли й вимоги до професійної готовності студента до стажування у них. Студент 
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тепер в основному сам шукає редакцію ЗМІ і домовляється з її керівництвом про про-
ходження практики. Нерідко його місцем стають щойно створені маловідомі місцеві 
інтернет-агентства, де вимоги до журналістського професіоналізму явно занижені.

Обласні та регіональні, тим більше всеукраїнські ЗМІ висувають значно вищі 
критерії. Добре, коли вже після першої ж практики студента запрошують на працю 
(навіть позаштатну) в ту редакцію, де він її проходив. Такі прецеденти на факультеті 
журналістики ЛНУ імені І.Франка непоодинокі. Уже на другому курсі стаціонару 
(2016/17 навчальний рік) студентка Дар’я Бавзалук працювала кореспондентом най-
популярнішої львівської регіональної газети «Високий Замок». В одному з її номерів 
у 2017 році було надруковано зразу вісім (!) вагомих за обсягом і тематикою її мате-
ріалів інформаційних, аналітичних та художньо-публіцистичних жанрів. Великий 
читацький інтерес викликали її репортажі з лінії фронту на Донбасі у «Високому 
Замку» у березні-квітні того ж року. Одночасно працювала також власкором «Укра-
їни молодої» по Львівській області. А після закінчення другого курсу ще й очолила 
прес-службу дирекції львівського Форуму видавців. У червні 2017 року була удо-
стоєна премії для молодих журналістів «Перша удача» Львівської організації Націо-
нальної спілки журналістів України.

Учорашньому першо- чи другокурсникові не так легко практикуватися на радіо 
чи телебаченні, адже він через об’єктивні причини навчального процесу ще не міг 
бути досконало обізнаним зі специфікою їх роботи. Йому доводиться терміново опа-
новувати, що таке «підводка» і «синхрон», особливості співпраці з телеоператором, 
режисером монтажу, редактором.

З психологічної точки зору, для студента практика, особливо перша, є неаби-
яким випробуванням. Адже він (для дуже багатьох це стається вперше в житті) з 
помірно структуризованого членства в соціальній групі, яким є членство в студент-
ській академгрупі, потрапляє у ситуацію жорсткого членства в команді професіо-
налів, чим є редакція ЗМІ. Важливо не тільки те, як зарекомендує себе студент з 
першого ж дня практики у редакційному колективі, а й морально-психологічний клі-
мат у ньому, функціонально-рольові стосунки, взаємоповага як основний принцип 
внутріредакційного спілкування. Також і ставлення до нього з боку керівника ЗМІ 
і того журналіста, під кураторство якого він потрапив, як типів лідера соціальної 
групи (докладніше див.: 5, c.25–71).

Авторитет – якість, яку можна тільки набути. Але, як і університетський викла-
дач, журналіст-професіонал, під чиїм керівництвом практикується студент, володіє 
нею вже первісно. Добре, якщо такий журналіст пам’ятає, що й сам колись був прак-
тикантом, своїх учителів, помилки, які робив і виправляв, те, що справжній майстер 
неодмінно є і справжнім учителем, який у жодному разі не повинен вдаватися до 
менторства. «Учень іде вчитися до майстра, – зазначав письменник К.Федін. – Май-
стер навчає, як уникати помилок, які колись сам робив, а потім навчився їх не роби-
ти. У нього теж були свої вчителі, і до того, чому він навчився у них, він додав і свій 
досвід, Учневі треба не тільки засвоїти знання вчителя, а неодмінно на додачу до них 
набути власний досвід. Тоді майстерність буде вдосконалюватися, зростати. Наука 
зупинилася б, якби вчені заспокоїлися на тому, що вони одержали від попередни-
ків. Відкриття народжується там, де закінчується знання вчителя і починається нове 
знання учня». [8, с.349].



359
Міщенко М.
ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2019. Випуск 46

Студентові не слід сліпо наслідувати свого наставника у зразках, він повинен 
вчитися у нього методам дослідження, вміння бачити і розуміти. Армійський прин-
цип «Роби, як я» потрібно застосовувати не буквально, а творчо, як цього й вимагає 
журналістська професія.

Практика буде успішною тоді, коли студент, збагатившись певним досвідом, 
усвідомлюватиме, що про журналістику він іще мало що не знає. І це спонукатиме 
його до самовдосконалення і творчих пошукувань.

Написання будь-якого матеріалу, як і журналістика загалом, – це пізнання но-
вого. 

Перед інтерв’ю з незнайомою людиною журналіст повинен знати про неї якомо-
га більше. Готуючи кореспонденцію з фермерського господарства чи з трамвайного 
депо, треба знати про них також якнайдокладніше, як і про фермерство, валовий 
збір і ціну зернових, надої і собівартість молока, поголів’я худоби, свиней і птиці в 
регіоні і в Україні загалом; про проблеми міського транспорту і про думки про нього 
мешканців. 

Журналіст не може бути досконало обізнаним у всіх сферах, тому й існує поділ 
на тематичні відділи, напрями, спеціалізації. Навіть у спортивній журналістиці один 
добре пише про футбол чи коментує його в ефірі, не знаючи, однак, правил тенісу, 
інший – про фехтування і гімнастику, майже не розрізняючи стилі плавання, ще 
хтось – про біатлон і лижні гонки, маючи туманне уявлення про такі зимові види, 
як фристайл, сноуборд і фігурне катання. Якраз практика допоможе початківцеві 
визначити коло його професійних уподобань, відтак – напрямки вдосконалення у 
певній тематиці.

На практиці студент переконується у правильності основоположних у профе-
сії журналіста постулатів. Стіл з комп’ютером у редакційному кабінеті – далеко не 
основне його робоче місце. Неможливо написати нарис чи інтерв’ю, не поспілкував-
шись з їх героями, звіт чи репортаж – не побувавши особисто на місці події, корес-
понденцію – не дослідивши ситуацію на місці. Жодні інтернет-джерела не замінять 
цього, до того ж, вони самі нерідко містять хибну інформацію. Цього практикант по-
винен навчитися і у свого редакційного наставника, і на власному досвіді. Як і тому, 
що робочий день журналіста триває постійно, хіба що з нетривалою паузою на сон.

«Справжній журналіст насамперед – свідок події, – переконаний відомий пу-
бліцист, письменник і драматург Генріх Боровик. – Цими подіями він переймається, 
і про події ці, а точніше, про людей у цих подіях він і хоче розповісти читачеві як-
найшвидше, тому що це важливо і це потрібно. Тоді – безпосередність. Тоді – при-
родність і правда» [1, с.6].

Існує вірогідність, що за свої критичні матеріал студент-практикант зазнава-
тиме переслідувань з боку об’єктів цієї критики. Особливо, якщо він, як і належить 
справжньому журналістові, рішуче налаштований на утвердження правди і спра-
ведливості. Як актуально звучать слова: «Тепер журналіст на одну чверть склада-
ється з уміння написати статтю, а на три чверті – з уміння відстояти те, через що її 
написав». [6, с. 14]. А думку цю висловив відомий журналіст і письменник Сергій 
Львов у своїй книзі «П’ятдесят рядків у номер» більш як півстоліття тому. У цьому 
контексті йому належить також дуже слушне визначення: «Журналіст – це той, хто 
пише про те, що знає, а не про те, що від нього хочуть почути». [6, с. 180]. Цих рис 
студент може набути лише у практичній роботі. 
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У цьому контексті вартий уваги багаторічний досвід заслуженого журналіста 
України Петра Савчака (Львівське ТБ). Практиканта молодших курсів, іще не пов-
ністю обізнаного зі специфікою телебачення, він спочатку брав із собою на підго-
товку свого власного інформсюжету – поспостерігати, як працює на події він сам і 
його колега-телеоператор, потім – як відбувається монтаж сюжету в студії. Наступне 
завдання П. Савчак доручав практикантові, але неодмінно сам був присутній на по-
дії, готовий будь-якої миті підказати, допомогти. А вже на третє завдання студент 
вирушав самостійно разом з оператором.

Аналогічні принципи, що базуються на взаємоповазі, готовності майстра до-
помогти учневі, застосовують у керівництві студентською практикою інші відомі 
львівські журналісти – Н. Балюк, Г. Вдовиченко, І. Гулик, Ю. Ліщенко, І. Фаріон, 
Р. Іванчук (газета «Високий Замок»), П. Дворянин (ТРК «Люкс»), В. Павлишин і 
Р. Цюняк (газета «Спортивка»), С. Ровенчак («Львів-ТБ»), М. Шиманська («ЗІК»). Не 
дивно, що практика студентів у цих журналістів є особливо продуктивною.

Натомість прикро читати у звітах і щоденниках студентів про практику іноді 
делікатні, а часом і відверті нарікання на те, що «керівник практики просто відмах-
нувся від мене», «матеріал повернули без будь-яких пояснень», «завдань жодних не 
давали», «коли набирала матеріал, мене просто вигнали із-за комп’ютера». Прикмет-
но, що такі випадки трапляються у тих ЗМІ Львівщини, які мають значно нижчий 
рейтинг, ніж згадані вище популярні видання і ТРК.

У контексті ефективності практики студентів-журналістів доцільно проілю-
струвати це конкретними прикладами. 

У 1970-х роках редактором газети «Молодь України» був світлої пам’яті Ігор 
Лубченко, а тираж цього популярного видання, що виходило 

п’ять разів на тиждень, становив близько 800 тисяч примірників. Він радо при-
ймав на практику, зокрема, і студентів факультету журналістики Львівського уні-
верситету, всіляко опікувався ними, за умов жорстко визначеного штатного розпису 
примудрявся влаштовувати їх на ставки стажерів, вирішував питання із житлом. 
Зустрівши таке ставлення керівника, як і приязність інших штатних і здебільшого 
молодих за віком працівників, студенти відчували свою відповідальність, сумлінно 
виконували редакційні завдання, виявляли власну ініціативу, ставали повноправни-
ми членами згуртованого редакційного колективу.

Це сприяло стрімкому професійному зростанню студентів-журналістів. Се-
ред колишніх практикантів «Молоді України» Ігоря Лубченка – відомий журналіст, 
письменник і педагог рівнянин Віктор Мазаний, а світлої пам’яті Володимир Боден-
чук після закінчення львівського журфаку отримав від «МУ» запрошення на роботу 
і пройшов там усі щаблі від кореспондента до головного редактора.

Львівська газета «Ленінська молодь» (від 3 квітня 1990 року – «Молода Галичи-
на») у 1970-1990-х роках мала найбільший серед обласних молодіжних газет усього 
СРСР тираж, який сягав 240 тисяч примірників. Упродовж багатьох років вона була 
справжньою кузнею талантів. Тут гострили пера майбутні Шевченківські лауреати 
В. Маняк, В. Яворівський, Я. Гоян, Р. Лубківський, відомі вчені, письменники. Піс-
ля закінчення ІІІ курсу в її редакції пройшов практику майбутній декан факультету 
журналістики і завідувач кафедри теорії і практики журналістики ЛНУ імені І.Фран-
ка М. П. Присяжний, а на четвертому курсі став уже штатним працівником, пройшов 
до переходу на науково-педагогічну роботу в університеті шлях від кореспондента до 
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відповідального секретаря. Там практикувалися нині професор кафедри зарубіжної 
преси та інформації ЛНУ імені І.Франка М. Г. Житарюк, головний редактор газети 
«Високий Замок» Н. Балюк, фотограф Президента України М. Марків, шеф-редактор 
телерадіокомпанії «Люкс» П. Дворянин, власкор УТ-1 у Львові О. Крупник, власкор 
каналу «1+1» у Херсоні О. Ваніна, багато інших відомих журналістів.

«Двічі – після третього і четвертого курсів – я проходив практику у «Ленінській 
молоді», – згадує співзасновник і перший генеральний директор інформагентства 
УНІАН, народний депутат України і Львівської облради перших демократичних 
скликань, заслужений журналіст України М. І. Батіг. – Обидва рази практикуван-
ня «за взаємною згодою сторін» – моєю і редактора Петра Путія – затягувалося до 
кінця серпня і перевиконувалося за обсягом. А на п’ятому курсі, готуючи дипломну 
роботу на тему «Моральний клімат виробничого колективу», кілька місяців успішно 
поєднував навчання з роботою стажера «ЛМ». І трирічний зв’язок з редакцією дав 
свій закономірний результат, мрія здійснилася – перед захистом диплому (у 1981 
році – прим. авт.) отримав редакційне запрошення на роботу заввідділом учнівської 
і студентської молоді. Зрозуміло, що й адаптація молодого спеціаліста у творчому 
колективі пройшла безболісно, адже тут я вже давно був своїм» [7, с.50]. Додамо, що 
у грудні 1984 – січні 1993 року М. І. Батіг був редактором цієї газети.

Надзвичайно цікаву і потрібну форму професійної підготовки майбутніх жур-
налістів запровадила редакція газети «День» – Літню школу журналістики. Потра-
пити туди не так просто – потрібно перемогти у заздалегідь оголошеному конкурсі. 
Для його лауреатів така практика в авторитетній інтелектуальній газеті є не тільки 
літньою, а вищою школою практичної журналістики. Вже саме перебування про-
тягом місяця у столиці для студента з іншого міста – подія небуденна. До того ж, 
редакція забезпечує для них житло.

Слухачі школи безпосередньо, зсередини знайомляться з редакційною «кух-
нею». Чи не щодня «День» влаштовує для них зустрічі з провідними політиками, дер-
жавними діячами, інтелектуалами, послами іноземних держав в Україні. Вислідом 
їх стають надруковані у «Дні» матеріали авторства тих же слухачів Літньої школи.

У процесі підготовки кваліфікованих журналістів один із важливих чинників – 
не тимчасовий (на час організації практики), а постійний тісний зв’язок «факуль-
тет-ЗМІ». Від 2003 року таку співпрацю факультет журналістики ЛНУ імені І. Фран-
ка налагодив з тоді прес-центром Західного оперативного командування, а нині 
Західним регіональним медіа-центром Міністерства оборони України який очолює 
полковник Олександр Поронюк. До слова, від початку бойових дій на Донбасі він 
двічі, у 2015 та у 2017 роках у процесі ротації був начальником прес-центру АТО.

З його ініціативи влітку 2005 року четверо студентів, які тоді закінчили щойно 
ІІ курс, протягом трьох тижнів працювали кореспондентами прес-центру міжнарод-
них миротворчих навчань за участю 23 країн на Яворівському полігоні за програмою 
НАТО «Партнерство заради миру». У тім числі, разом з українськими і зарубіжними 
журналістами брали активну участь у випуску 8 номерів ілюстрованої двомовної 
(українською та англійською) газети, яка докладно інформувала про перебіг навчань 
та їх учасників. Зарекомендувавши себе з якнайкращого боку, всі четверо на урочи-
стому закритті навчань отримали сертифікати військових журналістів НАТО.

Редактором газети навчань був прес-офіцер австрійської армії капітан Міхаель 
Маєрбьок. Улітку наступного, 2006 року з його (вже майора) ініціативи одна із тих 
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студенток – Олена Малосняк, яка вільно володіє німецькою мовою, протягом місяця 
стажувалася у прес-службі Збройних сил Австрії у Відні.

Така співпраця факультету і медіацентру, ефективність якої очевидна, триває 
і розвивається. Традиційними стали зустрічі студентів і викладачів з прес-офіцера-
ми Збройних Сил України, Національної гвардії, Прикордонних військ, зокрема, які 
воювали у зоні АТО, а також армій США і Канади, акредитованими у Міжнародно-
му центрі миротворчості та безпеки Національної академії Сухопутних військ імені 
Гетьмана Петра Сагайдачного на Яворівському полігоні. За сприяння офіцерів ме-
діа-центру полковників Олександра Поронюка, Володимира Скоростецького, Тараса 
Греня у 2017 році капітан американської армії і водночас магістр зі зв’язків з громад-
ськістю Кейла Крістофер виступила на факультеті з ґрунтовною лекцією про специ-
фіку роботи служб із зв’язків з громадськістю США, надання достовірної інформації 
з військової тематики, зокрема в умовах бойових дій. У 2018 році фотожурналістка 
агентства «Франс прес» Гаель Жірб, акредитована в Міністерстві оборони України, 
провела для студентів майстер-клас про особливості роботи журналіста в умовах 
війни і представила виставку своїх знімків, зроблених у зоні бойових дій на Донбасі. 
Тож закономірно, що чимало тем курсових, бакалаврських та магістерських робіт 
студентів в останні роки присвячено саме військовій журналістиці.

Не можна обійти увагою такий аспект підготовки журналіста, як оволодіння 
ним майстерності дизайну, макетування і верстки газети. Ця ділянка навчального 
процесу в останній час послабилася, хоча, як свідчить практика, фах відповідально-
го секретаря, дизайнера, верстальника сьогодні стає ще дефіцитнішим, ніж раніше. 
Саме під час практики у газеті студент може і повинен опанувати ці ази. Але чи 
можна вимагати у практиканта зроблених ним самим макетів числа газети, як це пе-
редбачено програмою практики? Та й жоден досвідчений викладач зі стажем роботи 
у газеті не повірить, що студентові молодших курсів довірили самотужки зробити 16 
чи й 24 макети шпальт номера такої поважної газети, як «Високий Замок».

Без сумніву, спираючись на набутий досвід, організація студентської практики 
як чинника професійного становлення молодого журналіста потребує вдосконален-
ня і модернізації. На факультетах журналістики – на лабораторних і практичних 
заняттях із курсів «Теорія і методика журналістської творчості», «Журналістська 
майстерність», «Секретаріат сучасної газети», у набутті необхідних навичок на базі 
факультетських навчальної газети, телерадіостудії, у диференціації скерування сту-
дентів у ЗМІ відповідно до рівня знань, професійної та мовної підготовки. У самих 
ЗМІ – у зацікавленні в отриманні кваліфікованих кадрів, а отже – у забезпеченні з 
їх боку максимальної продуктивності третього семестру для кожного практиканта. 
Відтак – у подальшому зміцненні і поглибленні взаємозв’язків і співпраці універси-
тетських факультетів та редакцій ЗМІ.
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In the article, the author, who is a teacher and also an experienced journalist with many 
years of work in media, examines the important aspects of the professional training of students at 
the faculties of journalism in different universities, in particular during their annual educational 
and industrial practices in publishers of newspapers, radio, television, news agencies and media 
centers. He argues his conclusions with the opinions of famous scientists, for example professor 
V. Zdoroveha, I. Lubkovych), and also journalist-practitioners (M. Batih, I. Gulyk, O. Vanina, 
H. Borovyk, S. Lvov). Positive examples of cooperation between the faculty of Journalism of 
the Ivan Franko National University of Lviv and the editorial staff of newspapers and TV, 
with the Western Regional Media Center of the Ukrainian Defense Ministry (head colonel 
O. Poronyuk) are presented. The result of such fruitful cooperation is that while studying, a lot 
of students have a journalist work, even receive certificates of NATO military journalists. The 
author draws attention to the need to involve experienced journalist-practitioners in teaching 
students, points the important role in this process of the mentor, the leader. Without the closest 
relationship between theoretical and practical training it is impossible to prepare a highly 
professional journalist, the author concludes, calling the period of student practice another full-
fledged third semester of the academic year.

Key words: journalist’s skill, student practice, «Molod Ukrainy», «Moloda Halychyna», 
«Den», «Vysokyi Zamok», Western Regional Media Center of the Ukrainian Defense Ministry.
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У статті досліджено формування іміджу України засобами масової інформації 
Франції. Визначено чинники, що впливають на тональність публікацій, та труднощі у 
створенні позитивного образу України. Проаналізовано праці, які стосуються образу 
України у мас-медіа Франції.

Ключові слова: образ України, міжнародний імідж, інформаційний простір, Фран-
ція, ЗМІ.

Вступ. Від політичної модернізаціїї держави та суміжних процесів залежить 
ступінь демократичності інформаційно-комунікативних потоків, а також формуван-
ня і розвиток позитивного іміджу. Це є важливою умовою соціальної стабільності 
всередині країни та успішного міжнародного співробітництва за її межами [9]. По-
зитивний образ держави та її громадян у масовій суспільній свідомості потрібний 
передусім для успішного просування та реалізації національних інтересів.

Об’єктом статті обрано французькі мас-медіа не випадково. Франція, як одна 
з найвпливовіших країн Європи, учасниця Нормандської четвірки та одна із сторін 
Мінських угод, є постійним партнером України в міжнародних відносинах. Вона 
є свідком політичних змін в Україні. Тож підтримка та лобіювання важливих для 
нашої держави питань-відповідей залежить й від іміджу України як серед політич-
ної верхівки, так і звичайних французів. Для більшості європейських громадян осо-
бисте знайомство з Україною є неможливим, тому саме преса, радіо й телебачення 
формують уявлення про нашу країну.

Постановка проблеми. Сьогодні перед Україною стоїть завдання створення 
ефективного бренду й формування позитивного образу на міжнародній арені. Су-
часний український інформаційно-культурний простір за його нинішньої структури 
та наповненості не адаптований до вирішення такого суспільно значущого завдан-
ня. Аби утвердити позитивний образ й розвінчати негативні стереотипи, потрібно 
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проаналізувати, що саме знають, чують, читають та бачать французи про суспільне 
й політичне життя українців. Основним завданням є створення сучасного образу 
України у світі, що є важливим складником і національної безпеки. Роль ЗМІ в цьому 
контексті досліджена недостатньо і побіжно. Тому наше завдання – чітко окреслити 
шлях до формування позитивного образу Української держави у свідомості світу 
крізь призму французьких ЗМІ. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Над дослідженням цієї теми 
працювали як українські науковці (Б. Цимбалістий, О. Семченко, Я. С. Калакура, 
О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій, О. Петкова, О. Зубик), так і зарубіжні (Філіпп де 
Лара, О. Ігнатова, А. Реан). Зокрема, ментальний вимір української цивілізації ви-
вчали Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій [3]. Найновіші дослідження 
впливу ЗМІ на свідомість слухачів і глядачів у контексті інформаційної безпеки й 
незалежності держави зібрані й систематизовані у книзі професора В. Лизанчука 
«Інформаційна безпека України: теорія і практика» [4]. На базі досліджень О. Зубик 
«Імідж України з-за меж» та Ю. Кирилова «Бренд України в глобалізованому сві-
ті: визначення перспективних образів» деякі спеціалісти політико-інформаційного 
менеджменту вивчали також висвітлення подій в Україні французькими ЗМІ, проте 
тема сьогодні майже не досліджена [12]. 

Мета статті – проаналізувати праці науковців, що порушували тему висвітлен-
ня подій в Україні французькими мас-медіа; систематизувати чинники, що вплину-
ли на формування образу України засобами масової інформації у Франції. 

Виклад основного матеріалу. Ментальне обличчя української цивілізації фор-
мувалося історично – про це говорять такі дослідники, як Ярослав Калакура, Олег 
Рафальський та Михайло Юрій. Від Княжої доби, коли давньоукраїнська держава 
творила владно-політичний менталітет під впливом християнства й основ етнічної 
самосвідомості, до Галицько-Волинського князівства, де ці риси утверджувалися. 
У козацько-гетьманські часи українці започаткували глибинні зв’язки й усвідоми-
ли себе наступниками Києворуської держави. Доба Австро-Угорської та Російської 
імперій сформували, з одного боку сприйняття України як «Малоросії», а з іншо-
го, створила образ нації, що прагне свободи. Саме тому поряд із демократичністю, 
толерантністю і лагідністю українському народові притаманна певна відчуженість, 
інтровертивність та анархізм [3]. 

Про ці історичні особливості ментальності треба знати, та їх не варто перебіль-
шувати, адже однією з найважливіших функцій держави є зміцнення ідей, що стоять 
на сторожі національного ядра народу, ідей, які формують імідж держави у світі. 
Безпосередній обов’язок уряду перед своїми громадянами – сприяти утвердженню 
національної ідентичності та оберігати цілісність держави. У цій сфері уряд спи-
рається на діяльність ЗМІ, що всією своєю сутністю відповідають визначеній меті. 
Саме тому мас-медіа й найбільше впливають на формування бренду й іміджу держа-
ви як на внутрішньому, так і на зовнішньому рівні. Адже вони постійно взаємодіють 
із чинниками, що творять образ країни. 

Імідж держави формується за допомогою низки чинників, а саме: природний 
потенціал; національна і культурна спадщина; геополітичні фактори; історичні фак-
тори; форма державного устрою і структура управління; соціально-психологічний 
стан суспільства; форми суспільно-політичної інтеграції; морально-етичні аспекти 
розвитку суспільства; стійкість економіки; правовий простір; функції, повноважен-
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ня і механізми державного регулювання різних сфер суспільного життя; ефектив-
ність владної конструкції [5, с. 13].

На міжнародній медіаарені на зміну тривалому ігноруванню українського фак-
тора західними ЗМІ прийшло зосереджене спостереження за цим уламком постра-
дянського простору, де розгорталася політична криза, яка набрала форми силового 
зіткнення між альтернативними баченнями сьогодення та майбутнього [13]. Робота 
дипломатів над іміджем України залишатиметься неуспішною доти, доки позитивне 
сприйняття держави буде залишатися здобутком лише окремих верств політичної, 
бізнесової та журналістської еліти, яка співпрацює з владою, а не буде опиратися на 
консенсусне бачення, виражене в оцінках експертів і в настроях суспільної думки. 
Інакше кажучи, позитивний імідж держави не може стати фактом внутрішньої само-
оцінки суспільства. Утвердження негативного сприйняття держави в міжнародних 
інформаційних потоках, агресивний культурний колоніалізм, зросійщення, глобалі-
зація і хаотичний мультикультуралізм мають небезпеку нівелювання власної іден-
тичності, вважає професор В. Лизанчук [4]. І, звичайно, загрожує її цілісності та 
незалежності, в чому нас переконали події 2014-2018 років. 

Саме тому існує нагальна потреба аналізу українських та закордонних вчених 
на тему висвітлення подій, що відбуваються в Україні, і їхній вплив на формуван-
ня образу нашої держави. На жаль, досліджень не так і багато, хоча нас поєднує 
із Францією постійне партнерство ще з часів Анни Ярославни і до Мінських угод. 
Дослідник О. Бутирський зазначає, що зображення України в західних ЗМІ зі здо-
буттям незалежності можна поділити на кілька періодів: політична криза, Україна 
як плацдарм боротьби за сфери впливу між двома гігантами – Росією та США, збли-
ження України та Росії, зміна українського уряду, візит папи Римського в Україну, 
Україна ювілейна: 10 років незалежності, Україна кримінальна: справа Солтиса [1]. 
Тобто образ українця 10 років після здобуття офіційної самостійності був східно-
центричний. Там нас сприймали як уламок радянщини. І сприяло цьому телебачен-
ня й радіомовлення, до того ж сусідське.

Інформаційну присутність України у двох найпопулярніших французьких газе-
тах «Le Figaro» та «Le mondе» за період 2004-2009 років розглянули І. Стукан, І. Со-
піга у статті « Імідж України у французьких і німецьких друкованих засобах масової 
інформації» [6]. У більшості публікацій, як зазначають дослідники, Україна згаду-
ється лише побіжно, у матеріалах, основною темою яких є повідомлення про події у 
світі або про події в конкретній країні. Хоча навіть суміжне повідомлення створює 
інформаційний привід, що допомагає популяризації країни. Тому в разі негативних 
повідомлень автоматично спотворюється й український «образ». Публікації з «укра-
їнськими питаннями» в ЗМІ Франції неоднорідні: після певної паузи і відсутності 
повідомлень щодо України, згодом з’являється значна кількість статей. Впливають 
на це, звичайно, суспільно-політичні зміни в нашій державі, а також у міжнародних 
відносинах [6]. Помаранчева революція 2004 р. на деякий час змінила на краще став-
лення світу до українців. Ця революція розвінчала багато міфів і стереотипів про 
Україну. Змінилися політичні стереотипи: «кучміз», «радянськість», «злочинність» 
на «помаранчева Україна», «помаранчева опозиція», «цінності майдану»; економіч-
ні: «Україна – Росія №2», «підніжка Москви», «ворог ЄС» на «євро пейська держа-
ва», «партнер ЄС» [11]. Найбільшу увагу приділяють політичному життю держави, 
а також міжнародним відносинам України. Спортивні події та культурно-науковий 
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розвиток висвітлюють лише в період великих спортивних змагань або під час масш-
табних культурних подій чи візитів [11] . 

Ще одним доказом, що у французьких ЗМІ Україну згадують лише побіжно, є 
інформаційно-бібліографічний бюлетень «Фонду Президентів України» «Україна у 
відгуках зарубіжної преси». У цьому бюлетені подано оперативну інформацію про 
Україну, опубліковану на сторінках зарубіжних ЗМІ. Щомісяця, починаючи із січня 
2012 р., тут висвітлюють події та подають аналіз процесів, що відбуваються в Укра-
їні, зокрема діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влади, місцевого 
самоврядування, актуальні питання міжнародного співробітництва та суспільно-по-
літичного життя. Публікації зібрані з електронних ресурсів 77 зарубіжних періодич-
них видань країн Європи, Азії та Америки [8].

Показово, що у першому січневому випуску бюлетеня 2012 року про Україну 
у Франції згадали лише два рази, у рубриках «Політична боротьба» та «Інформа-
ція». Газета «Le Figarо» та паризька «France Soir» написали про нашу державу в 
контексті згадки про доньку Юлії Тимошенко та її запрошення в Сенат США, що 
є позитивом для образу України і через отруєння сина президента Франції Ніколя 
Саркозі в Одесі. Стаття додала негативу уявленню про Україну [15]. Натомість уже 
в 2014-му ситуація починає змінюватися, представники західних ЗМІ активно пра-
цюють в Україні і подають досить зважену інформацію, проте є певні проблеми, 
на які варто звернути увагу. Про це зазначає медіаексперт Володимир Єрмоленко, 
представник «Інтерньюз- Україна», викладач Києво-Могилянської Академії, пише 
«Media Sapiens». За його словами, однією з проблем є особливий акцент на україн-
ських ультраправих рухах, про які згадують чи не всі закордонні медіа. Хоча подібні 
статті врівноважуються матеріалами інших видань, котрі «мають суттєво відмінну 
тональність і називають речі своїми іменами». Те саме можна сказати і про фран-
цузькі ЗМІ, які навіть «симпатизують нашій революції» [6]. 

Після Революції Гідності Україну перестали сприймати як країну в затінку Ро-
сії. Вона нарешті почала по-справжньому «існувати» в головах європейців, а вони 
неочікувано для себе «відкрили» її. Філіпп де Лара – філософ, професор Універси-
тету Париж ІІ, керівник програми «Сучасність і тоталітаризм». Співпрацює з ви-
данням «Український тиждень» [11]. Він зазначає, що до 2014 року для французів 
України не існувало. Ставлення французів (і не лише французів) до України відпо-
відає феномену «стрічки Мебіуса», коли можна спокійно переходити з одного боку 
на інший, від екзальтації до упередження і навпаки. Окрім того, є багато міфів, які 
підсилює російська маніпулятивна пропаганда. З одного боку, для французів Укра-
їна – це європейська нація, і зміни, які відбуваються, відповідають духові Європи, 
але, з іншого боку, події в Україні відповідають найгіршим зразкам націоналістич-
них рухів. Путін – імперіаліст, диктатор, а українці для деяких французів – це лише 
різновид росіян. За словами професора, ЄС та його члени перебувають зараз в гли-
бокій кризі – кризі ідентичності. Науковець виокремив три хвороби, які стосуються 
кризи Європи. Перша – це забуття і нерозуміння феномену кордонів. Друга – євро-
пейці перестали розуміти сенс нації. Третя хвороба – це забуття комунізму. Україні 
доводиться постійно маневрувати для того, щоб не дозволити надягти на неї чужий 
піджак – «піджак російського імперіалізму» насамперед. Протягом останніх двох 
років українські військові та волонтери відіграли найважливішу роль у формуванні 
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іміджу України, оскільки зуміли відстояти суверенітет України та продемонструва-
ти, що вона існує [11]. 

Проте є й зовсім протилежні погляди у французьких дослідженнях. До при-
кладу після перегляду достатньо поважного французького сайту «Центр досліджень 
глобалізації» ми зрозуміли, що практично всі статті одного із авторів висвітлюють 
відносини України та світу із погляду «проросійського». Постійний автор ще з 2014 
року П’єр Ван Гандерберк , який отримує найбільше переглядів і вважається експер-
том в «українському питанні», очевидно, має особливо негативний погляд. Візьмімо 
до перегляду матеріал «Україна та глобальні медіа: західна пропаганда проти Путі-
на», де дослідник аналізує, чому ж західні, і зокрема французькі медіа, працюють 
проти Росії. Називає дві причини: протистояння поміж США та Росією і нацистські 
погляди України. Себто французи постійно читають про те, що єдиним виходом із 
кризи ХХІ сторіччя, із можливої небезпеки з боку Росії є федералізація України та її 
недопуск в НАТО та ЄС [9]. Проте це добре спланована маніпуляція, яка не має ні-
якої протидії із боку України та її медіа. Образ нашої держави постає для французів 
дуже неоднозначним: неонацисти ми, чи жертви, чи європейці, або ж націоналісти?! 
Та ми надто далеко інформаційно, щоб подолати цей бар’єр швидко. 

Французька «Обсерваторія журналістики», яка «пише про тих, хто пише», себ-
то про мас-медіа у Франції, на жаль, засуджує лояльність французьких ЗМІ до Укра-
їни. Такий погляд має також автор статті «Французькі ЗМІ в українській кампанії» 
Матіас Реймонд. Автор статті вважає, що французькі медіа дуже швидко обрали 
українську сторону в конфлікті Україна − Росія, і це виглядає навіть гротескно, зва-
жаючи на помпезні слова політиків та заголовки матеріалів журналістів. «Путін – не 
Гітлер, але…», – каже М. Реймонд, але ЗМІ у Франції зробили його таким [10]. 

Незважаючи на це, про Україну у Франції говорять тепер частіше й більше. Про 
це свідчить останній випуск Інформаційно-бібліографічного бюлетеня 2019 року, де 
за два тижні нового року про нас згадали аж тричі. І це вже матеріали про Україну, 
а саме про її суспільно-політичну ситуацію. Перший матеріал стосується виборів 
2019 року й, вважаємо, є глибоким, адже аналізує не лише кандидатів у Президенти, 
а й другі політичні ролі. Наступна згадка – це порівняння протистоянь у Франції та 
Майдану в Україні, а останній матеріал розповідає про Різдво та Томос [14]. 

Інформація – носій демократичних, культурологічних засад, тому події життя 
українців мусять з’являтися частіше на екранах телевізорів, у радіоефірі, показувати 
їх треба сміливо та цікаво, бо тільки так можна відшукати аналітично мислячих 
людей, спеціалістів у галузі стратегії бізнесу, економіки, політики, державності, а їх 
залучення може принести економічний успіх, і тоді не треба буде шукати «трагічних 
оптимістів, жертовних патріотів і розв’яжеться проблема плинності кадрів. Україна 
має великий економічний та інтелектуальний потенціал, який нині використовують 
недбало, а почасти й злочинно. І завдання засобів масової інформації в тому, щоб 
задіяти цей потенціал, сформувати нормальні суспільні відносини, інтегруватися в 
міжнародні структури як цивілізована держава [8]. 

Висновки. У час гібридної війни Росії проти України інформація відіграє і 
стратегічну роль. Тому журналісти повинні зайняти українськоцентричну позицію 
й своєю працею формувати образ України як серед її жителів, так і серед іноземних 
реципієнтів. Наше коротке дослідження свідчить, що незважаючи на те, що сьогод-
ні 21 століття і отримати інформацію можна багатьма способами, люди все ж під-
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даються звичайній маніпуляції, бо їм важко, «затратно» перевірити те, що почули, 
побачили чи прочитали. Тож образ й імідж України формують повідомлення, які 
іноземні держави отримують у звичному режимі: через побіжні матеріали новин, 
згадки у статтях, розповідях у блогах та із досліджень неукраїнських вчених! Саме 
тому ми повинні об’єднати всі наші сили, щоб протистояти як ворогові, так і незнан-
ню та байдужості. 

По-перше, потрібно створити інституцію, яка б об’єднувала або координува-
ла всі, які вже існують: Нацраду з телебачення та радіомовлення, РНБО України, 
Міністерство інформаційної політики, до якої б надходила ця інформація, яка би 
розробляла такі меседжі, робила моніторинг та аналіз. Це може бути МЗС, Інститут 
іміджу (як у багатьох країнах Скандинавії), інформаційна служба Президента.

По-друге, пропрацювати іміджеву програму, за допомогою якої можна залу-
чати до країни туристів, інвесторів та мігрантів, але підходи як до цих груп, так і 
до різних країн мають бути різними. Потрібно робити цільові програми на цільову 
аудиторію.

По-третє, потрібно виходити на міжнародну арену, створивши потужний ме-
діаканал, який би говорив як українською, так і іноземними мовами, давав погляд 
зсередини. І, звичайно, нам потрібно почати співпрацювати з іноземними телераді-
оорганізаціями й журналістами, започаткувавши єдиний канал інформаційних по-
відомлень, щоб їх було цікаво використовувати у випусках новин. І щоб наші сусіди 
нарешті перестали говорити замість нас!

REFERENCES

1. Бутирський О. А. Україна у дзеркалі західних ЗМІ / А. О. Бутирський // Вісник 
Київського національного ун-ту імені Тараса Шевченка. Сер. Журналістика. 2003. 
Вип. 11. С. 53–54. 

2. Гребініченко О. Ю. Міжнародні рейтинги України як фактор впливу на націо-
нальну безпеку держави: дис. на здобуття ступеня кандидата політ. наук : 21.01.01 
/ Гребініченко Олександр Юрійович. К., 2008. 221 с.

3. Калакура Я.С., Рафальський О.О., Юрій М.Ю. Ментальний вимір української ци-
вілізації / Я.С. Калакура, О.О. Рафальський, М.Ю. Юрій – Київ: Генеза, 2017. 560 с. 

4. Лизанчук В. В. Інформаційна безпека України: теорія і практика: підручник / Ва-
силь Васильович Лизанчук. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. 728 с. 

5. Петкова О. Методичні аспекти дослідження іміджу країни / О. Петкова // Полі-
тичний менеджмент. № 5. 2008. С. 168-174. 

Інтернет-ресурси 

6. https://ms.detector.media/ethics/standards/frantsuzki_zmi_simpatizuyut_ukrainskiy_
revolyutsii_a_nimetski_bilsh_vivazheno_pishut_pro_ukrainu_volodimir_ermolenko/

7. https://naub.oa.edu.ua/2010/imidzh-ukrajiny-u-frantsuzkyh-i-nimetskyh-drukovanyh-
zasobah-masovoji-informatsiji/ 

8. https://www.libr.dp.ua/PDP/ua1.PDF 
9. https://www.mondialisation.ca/ukraine-et-medias-dominants-propagande-occidentale-

contre-poutine/5399726 



370
Ворончук С.

ISSN 2078-7324. Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2019. Випуск 46

10. https://www.ojim.fr/les-medias-francais-et-lukraine/ 
11. https://www.prostir.ua/?focus=obraz-ukrajiny-za-kordonom-yak-strichka-mebiusa 
12. http://www.experts.in.ua/analytics/document7779.shtml 
13. http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1878 
14. http://nbuviap.gov.ua/images/ukraina_y_vigykax/2019/1.pdf 
15. http://nbuviap.gov.ua/images/ukraina_y_vigykax/2012/1.pdf

THE IMAGE OF UKRAINE IN THE FRENCH MEDIA

Sofiia Voronchuk
Ivan Franko National University of Lviv, 

Generala Chuprynky Str., 49, 79044, Lviv, Ukraine
e-mail: sofiavorontchouk17@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-7204-8431

The article deals with the problems of forming the image of Ukraine by the world 
mass media, on the example of France’s mass media. The factors influencing the tonality of 
publications, and the difficulties in creating the external image of Ukraine in the French media 
are determined. The article is aimed at the study of theoretical studies on the image of Ukraine 
in the mass media of France. The paper also examines literature that reveals the mental image 
of Ukrainian civilization, and presents a study on this topic. It also indicates the influence of 
positive and negative features of the socio-political situation in Ukraine on the international 
image and the formation of a national image. In particular, the issue of the image of the state, 
which is shaped by the media and their role in this process, is considered in the paper. Attention 
is paid to the features of the information component of the image of the state. The attention 
is paid to the basic methods and means of forming an image, as well as the influence of 
information technologies and mass media on the creation of this or that image of the state. The 
features of media relations and political image of the state are revealed. The communication of 
the socio-political situation and information that exists in the information-only France, which 
serves as a partner in many important issues for Ukraine, is systematized. The article also 
examines the growing role of the media in shaping the country’s internal and external course. 
The article comprehensively examines the features of the coverage of Ukrainian events in the 
French media, the factors of their formation and methods of influencing the public opinion of 
the external information space. The values of the Ukrainian factoring for interethnic processes 
through the materials of mass media in France and its use for creation of the foreign policy 
image are determined.
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У статті порушено проблему занепаду правди і творення «своїх правд» в сучасному 
інформаційному просторі, подано аналіз останніх досліджень та викладено результати по-
шуку сутності і природи правди та «своєї правди» в соціально-аксіологічному контексті 
Біблії, описано причиново-наслідкові закономірності дії правди/«своєї правди» у соціаль-
нокомунікаційній взаємодії.

Ключові слова: правда, своя правда, журналістика, соціальні комунікації, постжур-
налістика, соціальнокомунікаційна взаємодія, Біблія, розпад правди.

Актуальність теми. Спостерігається тенденція: журналістика, як вид соціаль-
нокомунікаційної діяльності, поступово розчиняючись у «постжурналістиці» доби 
постмодерну, замість донесення суспільству й відстоювання правди продукує й по-
ставляє на медіаконвеєр різновиди «своїх правд». Така медіареальність входить у 
протиріччя з соціальноорієнтованою місією журналістики, визначеною В. Різуном: 
«У журналістики немає іншої місії в суспільстві, ніж служити своєму народові через 
його правдиве інформування, захищаючи тим самим інтереси людей, їхні традиції, 
спосіб життя, їхню культуру» [1: 313]. З цим корелює позиція І. Михайлина: «Жур-
налістика повинна служити суспільству правдою» [2: 28]. Проте очевидним є інше: 
під тиском комерціалізованих й політизованих «своїх правд» з появою новітніх ін-
струментів впливу та розвитком маніпуляційних технологій сучасна журналістика 
створює віртуальну реальність, відмінну від існуючої. Під поняттям «своя правда» 
розуміємо різновиди інтерпретацій дійсності (фактів, подій, явищ тощо), керовані 
суб’єктивними сприйняттями та інтересами. Актуальність посилюється тим, що 
«сьогодні, коли кожна людина, а особливо – телеглядач, стикається з проявами ін-
формаційної війни, конче необхідно навчитися відрізняти правду від брехні, а ще як 
уберегти себе від чужих інформаційних впливів» [3: 2].

Постановка проблеми. Російська агресія в Україні, «гібридна війна» виявили 
приховані смисли й мотиви інформаційних воєн, спрямованих на розум людини й 
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людства. Будь-яка інформаційна війна маніпулює поняттям правда, базуючись на 
природній потребі людини й суспільства знати правду, при цьому виплоджує по-
трібні маніпуляторам інтерпретації, міфи, фейки, уміло маскуючи неправду різного 
ґатунку під правду. Таким чином в інформаційних війнах, як правило, беруть участь 
псевдоправди, іншими словами – «свої правди». Поняття «своя правда» (у різних ва-
ріантах) стрімко набуває популярності в постмодерному суспільстві та активно де-
формує зміст правди, розмиваючи її сутність і суспільне значення. З одного боку, це 
наслідок постмодерного релятивізму, з іншого – результат інформаційних кампаній 
і воєн, для яких культивація «своїх правд» є ефективним каталізатором конфліктів, 
сприяє невідворотності та перманентності цих воєн і формує потужний інтелекту-
альний інструментарій впливу на свідомість мас. 

Одну з головних проблем вбачаємо у свідомому або несвідомому нехтуванні 
трансцендентною природою правди як феномену та відмежуванні правди від її 
метафізичних смислів в суспільній та особистісній свідомості. З цим пов’язані 
труднощі пізнання, сприйняття, застосування правди (правдивого чину), передусім, 
в журналістиці. Поняття правди є розмитим, чітко не визначеним, поліваріантним і 
не може бути ефективно застосованим як мірило якості, ціннісний стандарт і кри-
терій морального вибору в журналістській діяльності. Не досліджено і не обґрунто-
вано принципи дії правди, що не дозволяє усвідомлено й конструктивно залучати 
цей трансцендентний феномен в соціальнокомунікаційну взаємодію. В цих умовах 
розмноження «своїх правд», що спостерігається нині в журналістиці та навколо неї, 
є логічним наслідком, який закономірно призводить до соціальної деструкції. 

Виклик, що стоїть перед журналістикою, – пізнати правду, навчитися її до-
шукуватися у кожній конкретній ситуації та відділяти правду від різновидів «сво-
єї правди», зберегти правду та неспотвореною донести до суспільства – можливо 
реалізувати за умови усвідомлення природи і сутності правди. Ключовими є три 
питання: 1) що таке правда (природа, сутність і смислова структура); 2) що спільного 
і що відмінного у правди та «своєї правди»; 3) як взаємодіють правда та «своя(ї) прав-
да(и)» у соціальнокомунікаційному процесі. 

Аналіз останніх досліджень з проблематики роботи. М. Маринович у статті 
«Ми впритул наблизилися до Армаггедона» проблему правди визначає так: «Вина-
ходом «гібридної» війни… стала фейкова бомба. Це також зброя масового ураження. 
Вона залишає незаторкнутими будівлі, інфраструктуру й навіть людські тіла. Вра-
жає натомість лише людську душу… Її жертви – розгублені люди, які неспроможні 
відрізнити правду від брехні». І далі він робить висновок: «Найголовнішою жертвою 
цієї війни стає Правда» [4]. 

Спостерігаючи стрімкий розвиток новітніх медіа, медіатехнологій та пов’я-
заних з цим трансформацій, новоутворень, деформацій, розмиття етичних меж і 
руйнацію професійних стандартів, викликаних релятивізмом сучасної епохи, до-
слідники соціальних комунікацій та журналістикознавці визначають нинішній 
стан журналістики як «постжурналістика». Про це пишуть, зокрема, М. Бутиріна, 
О. Вартанова, Г. Почепцов, С. Сладковський, М. Титаренко, М. Чабаненко. В цих 
умовах «інформування перетворюється на створення штучної медіа-реальності, що 
впливає на суспільство, медіатизуючи життя громадян», а «формування громадської 
думки та управління масовими емоціями відбувається, знову ж таки, викривлено – 
на основі штучних віртуальних побудов» [5]. І хоч саме слово «правда» не є клю-
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човим у більшості текстів, з підтексту витікає, що межа між справжнім і фальши-
вим, конструктивним і деструктивним, зрештою – добром і злом, лежить на лінії 
правди. Про трансформації правди пише Г. Почепцов: «Фейки прийшли як відобра-
ження багатьох змін, що їх зазнає людська цивілізація. Під час цих трансформацій, 
які відбуваються на наших очах, по суті, і зникла правда, щоб потім відродитися у 
вигляді множинності фейків, де кожен може обрати правду до душі. І це вже зовсім 
інша правда, оскільки вона створюється під споживача інформації, а не об’єктивно 
(виділення наше – С.П.)» [6]. Дослідник звертає увагу на схильність соціуму обира-
ти «правду до душі» («свою правду»), «іншу правду», а не дошукуватися справжніх 
смислів правди. Те, яким чином «своя правда» корелює (чи не корелює) з правдою, 
розглянемо в цій статті нижче.

Тенденція підміни правди «своїми правдами» спостерігається не лише в Укра-
їні чи країнах пострадянського простору, а й у світовому масштабі. Дослідники 
американської корпорації RAND визнали, що «межа між фактом і вигадкою в аме-
риканському суспільному житті стає нечіткою», а це, на їхню думку, несе загрозу 
політиці й демократії та негативно впливає на «громадянський дискурс у Сполу-
чених Штатах» [7]. Вивчаючи причини і наслідки такого явища як «розпад прав-
ди» («Truth Decay»), вони вказують на чотири тенденції, що характеризують його: 
1) збільшення розбіжностей між фактами та аналітичними інтерпретаціями фактів 
і даних; 2) розмивання межі між думкою і фактом; 3) зростаючий відносний обсяг 
і, як наслідок, вплив думки та особистого досвіду на факт; 4) зниження довіри до 
раніше авторитетних джерел фактів [8]. Ця ж «небезпека розпаду правди загрожує 
всій Європі» [9], що підтверджують дослідження Інституту Рейтер та Оксфордсько-
го університету [10], в яких одним з найнебезпечніших аспектів визнана дезінфор-
мація, що стосується конкретних подій, проблем або історій, які можуть, як віруси, 
охопити потенційно велику аудиторію людей.

Про «розпад правди» і тотальний наступ «своєї правди», свідчать результати 
досліджень незалежної аналітичної платформи Vox Ukraine. Зокрема, здійснений 
колективом дослідників аналіз правдивості висловлювань відомих політиків у 2018 
році виявив, що серед 9 найрейтинговіших з них (нині – кандидатів у президенти 
України) немає жодного правдомовця. Більше половини з 1962 перевірених вислов-
лювань містять брехню, маніпуляції та перебільшення, причому у кількостях від 
майже 30% – до більше 70% [11]. Таким чином ЗМІ, транслюючи та/або цитуючи 
повідомлення політиків, поширюють неправдиву, маніпулятивну та перебільшену 
інформацію, спотворену самим джерелом – політиком як мовцем. 

Про «кризу правди» в суспільстві писав І. Михайлин [12], який здійснив спро-
бу пошуку критеріїв правди [13]. Науковець наголошує, що «коли мова йде про за-
садничі для журналістики категорії правди й істини» (виділення наше – С.П.), 
дослідник соціальних комунікацій має «бачити проблеми своєї науки в ширшому 
полі філософських шукань доби» [12: 122]. Певний крок у цьому напрямку зробили 
представники львівської школи журналістики. Зокрема, В. Лизанчук відстоює необ-
хідність – і особливо в умовах агресії Російської Федерації проти України – «утвер-
дження історичної правди як духовного поняття (виділення наше – С.П.)» [14: 49]. 
Й. Лось, Т. Лильо визначають правду як фундаментальну норму [15: 248], «базове для 
будь-якої світоглядної системи поняття» [16: 6], наголошуючи на тому, що в журна-
лістиці «існує постійна потреба відрізняти правду від брехні. Або правда – або брех-
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ня, або добро – або зло… Брехня – це смерть журналістики». Й. Лось підкреслює: 
«Друге ім’я правди – добро. Для того, щоб журналіст міг чесно служити людям, 
мусить відрізняти добро від зла у кожній конкретній ситуації (виділення наше – 
С.П.)» [15: 248]. Дослідник виходить за межі іманентних значень правди і окреслює 
її метафізичну природу. Він стверджує: «Метафізична правда – це і є Дух Божий. 
Правда як вартість абсолютна черпає свою могутність з віри» [115: 235]. Проте за 
окресленням метафізичної природи правди її сутність залишається нерозкритою і 
недослідженою, а тому складною для пізнання й оперування в реальній журналісти-
ці. Так само складно зрозуміти, на чому утверджені вартісні абсолюти правди, яким 
чином правда діє і за якими критеріями можна відрізнити правду від «своєї правди» 
й правдиво застосувати в соціальних комунікаціях. Ці питання й сформували нашу 
пошукову мету і завдання. 

Мета. У цій статті на підставі сучасних наукових досліджень та власних роз-
відок коротко окреслимо головні результати наукового пошуку природи й сутнос-
ті правди та «своєї правди», їхньої взаємодії у соціальнокомунікаційному процесі. 
Завдання – з’ясувати природу, сутнісні ознаки, властивості правди і «своєї правди», 
простежити взаємозалежності, співвідношення та причиново-наслідкові закономір-
ності соціальнокомунікаційної дії правди / «своєї правди». Об’єктом дослідження є 
правда в абсолютних її вимірах, предметом – сутнісні ознаки, властивості й харак-
теристики правди в соціальнокомунікаційній взаємодії та природа, закономірності 
й наслідки появи «своїх правд». Виходячи з гіпотези, що правда має метафізичну 
природу, а її сутнісні значення значно глибші й об’ємніші, ніж академічне тлума-
чення науки радянської доби, і не достатньо досліджені, джерелом пізнання сут-
ності правди та принципів її соціальнокомунікаційної дії ми обрали Біблію (Книги 
Святого Письма Старого й Нового Заповіту). Цей вибір базується на трьох головних 
критеріях: 1) слово і поняття «правда» у Біблії є ключовим, його зміст, абсолютні 
значення й виміри розкриваються в межах усього біблійного дискурсу; 2) Біблія є од-
ним з найдавніших історико-аксіологічних писемних джерел [17: 79], що створюва-
лося протягом більш як 1600 років (від 1513 р. до н. е. до 98 р. н. е.) і включає 66 книг 
різних авторів, як уважається, Богом натхненних, в яких розкриваються духовні, мо-
ральні й соціальні закони, закономірності взаємодії людини і суспільства, спрямова-
ні на суспільне й особистісне добро; 3) виходячи з соціального і морально-етичного 
дискурсів Біблії, це джерело дане людині для пізнання й осмислення сутності буття 
людини та суспільства, абсолютних законів і закономірностей суспільної взаємодії і 
варте дослідження з погляду соціальнокомунікаційного підходу.

Результати досліджень. «Словник української мови» подає шість визначень 
слова правда: 1) те, що відповідає дійсності, істина; 2) правдивість, правильність; 
3) справедливість; порядок, який ґрунтується на справедливості, протилежне крив-
да; 4) ужив., як назва кодексів середньовічного права; 5) у значенні присудкового 
слова справді, насправді; 6) у значенні вставного слова справді [18: 497-499]. 

У межах дисертаційного дослідження проблеми правди як соціальнокомуні-
каційної категорії журналістики нами здійснено ряд наукових розвідок. Зокрема, 
методами аналізу (компаративного, концептуального, дискурсивного) й узагальнен-
ня досліджено значення та смисли правди в текстах і соціальних контекстах Біблії, 
визначено сутнісні ознаки, концептуальні характеристики та смислові складники 
поняття правда у біблійному дискурсі; методами дедукції й синтезу встановлено 
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зв’язки між ними, здійснено пізнання предмету як єдиного цілого. На підставі отри-
маних результатів методами ідеального моделювання й узагальнення створено іде-
альну модель правди (ІМП), здійснено проекцію ІМП на соціальнокомунікаційну 
діяльність (СКД) і журналістику зокрема. У процесі дослідження виявлено механізм 
дії правди та зроблено спробу дослідити принципи і закономірності його функціону-
вання; з’ясовано природу «своєї правди» та її різновидів. 

У результаті здійсненого аналізу підтверджено припущення, що правда за сво-
їми сутнісними ознаками й характеристиками має глибший зміст, ніж значення, 
закріплені словниками та укорінені в масовій свідомості, що пояснюється її мета-
фізичною природою. Для аналізу використовували український текст Біблії в пере-
кладі проф. І. Огієнка, російський (Синодальний), англійський (Біблія короля Якова) 
та тексти мов оригіналу: грецький (Септуагінта), давньоєврейський (Масоретський). 
Аналіз значень лексеми правда в українському тексті Біблії та порівняння їх з від-
повідними місцями російського, англійського та текстів мов оригіналу, виділення 
концептуальних характеристик правди з біблійного контексту, привів до таких уза-
гальнень1: 

1. Правда є цілісним, непорушним, багатокомпонентним і багатовимірним 
трансцендентним феноменом, що має метафізичну природу. 

2. Сутністю правди, її ядром, є істина, що нерозривно (базово) пов’язана з аб-
солютним Законом (у Біблії – Закон Божий). Ця непорушна єдність Істина-Закон в 
своїй сукупності розкриває зміст і регулює абсолютну дію фундаментальних мо-
ральних принципів, причиново-наслідкових закономірностей і механізмів міжосо-
бистісної та суспільної взаємодії, спрямованих на суспільне добро.

3. Правда сукупно вміщає сутнісні ознаки (смислові компоненти), такі, як іс-
тинність, вірність, милість, добро, незмінність, надійність, твердість, справедли-
вість тощо. Ці смислові компоненти є концептуальними характеристиками правди 
як багатовимірного, багатокомпонентного і непорушного феномену.

4. Правда є сутнісною ознакою кожного зі смислових компонентів (п.3) як само-
стійних понять: без правди як основи і фундаментального принципу ці поняття втра-
чають свою справжність та стають близькими до відповідних опозицій (псевдовір-
ність, псевдомилість, псевдодобро, псевдоістинність, псевдосправедливість тощо). 
Незважаючи на непорушний зв’язок цих складників з правдою, жоден з них не можна 
ототожнювати з нею, а варто розглядати лише як сутнісну невід’ємну ознаку та/або 
характеристику. 

5. В абсолютних вимірах правда пов’язана з Особистістю Бога як Вищої Духов-
ної Субстанції, Творця світу й людини, є фундаментальною основою Божого Слова, 
що й визначає феноменальне поєднання окреслених сутнісних ознак та концепту-
альних характеристик. 

6. Апріорі правда є ціннісною моральною основою особистості, створеної «на 
образ Божий», а відтак – критерієм морального вибору в житті. 

7. Правда реальна, конкретна, чинна (оживляє, відновлює, судить, розсуджує, 
освячує, очищає, звільняє, дає свободу), має відповідний механізм дії, що базується 

1 Результати аналізу опубліковані в статті: Петренко С. Семантика лексеми «правда» у текстах 
Біблії у площині розуміння місії журналістики / «Стиль і текст». – К.: Інститут журналістики, 
2018. – 190 с. – С. 88-109.
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на абсолютному Законі та відповідних причинно-наслідкових закономірностях. На-
слідком чину правди завжди є справедливість і добро.

8. Правда абсолютно не сумісна з агресивністю, ворожістю, будь-яким відчу-
женням (винятком є зло, з яким правда, як добро за своєю суттю, перебуває в антаго-
нізмі), лицемірством, лукавством тощо, але корелює з чистістю, чесністю, щирістю. 

Виходячи з викладеного розуміння правди, в контексті Біблії «своя правда» 
трактується як «своє», суб’єктивне сприйняття індивідом правди, що тісно пере-
плітається зі «своєю волею» (свавіллям) і, здебільшого, вживається саме в такому 
сполученні слів. Якщо суб’єкт розглядає і сприймає правду як «свою» і розуміє 
«по-своєму», не пізнає і не дошукується її абсолютних значень, – правда перестає 
бути нею за сутністю. Біблія подає приклади з життя народів (суспільств), які, нех-
туючи правдою, чинили «волю свою», і кожен робив те, що вважав добрим у власних 
очах. Це була їхня «своя правда». Таким чином, будь-яка соціальна група і суспіль-
ство можуть мати «свої правди», керуватися ними в соціальних взаємозв’язках та ко-
мунікаціях, і відповідно до абсолютних закономірностей дії правди мати адекватні 
наслідки. У Біблії про це написано: «Не обманюйтеся, – Бог осміяний бути не може. 
Бо що тільки людина посіє, те саме й пожне!» [19: 1298]. Як правило, наслідки цьо-
го – індивідуальна й соціальна дисгармонія й деструкція. Логічно припустити, що 
«своя правда», як би її не інтерпретували, перебуває в певному (активному чи пасив-
ному) антагонізмі з правдою. Тож, коли суб’єкт соціальнокомунікаційної взаємодії 
не усвідомлює сутності абсолютної правди, не прагне її пізнати, не дошукується в 
конкретних життєвих ситуаціях і не керується нею на рівні свого буття, а схильний 
розуміти й сприймати правду обмежено, через оптику власного світосприйняття, 
мотивів та інтересів, – логічно очікувати, що сприйняття та оцінка дійсності цим 
суб’єктом СКД буде спотворена його «своєю правдою». 

Природу «своєї правди» Біблія пояснює так: у момент гріхопадіння людини її 
божественна природа була порушена і замість закону добра й любові почав діяти 
закон егоїзму, наслідком якого є «своя воля» і відповідно «своя правда». Справжня 
свобода – тільки у гармонії волі людини з правдою, що є основою Слова Божого. 
Біблійний постулат вказує на причинно-наслідковий зв’язок «Слово – навчання (пі-
знання) – правда – воля»: «…Як у слові Моїм позостанетеся, тоді справді Моїми уч-
нями будете, і пізнаєте правду, – а правда вас вільними зробить!» [19: 1192]. У Біблії 
йдеться про «науку правди» [19: 1322], яку означено ще як «здорова наука» [19: 1317, 
1323], «добра наука» [18: 1319], якою варто оволодівати, бо «вірне це слово, і гідне 
всякого прийняття» [19: 1319], «Богом надхнене, і корисне до навчання, до докору, 
до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до вся-
кого доброго діла готова (виділення наше – С.П.)» [19: 1323]. Правда подається як 
тверда основа правильного вибору й дії, що веде до добра (на шляху можуть бути 
труднощі, але він обов’язково приведе до доброго завершення, якщо пролягатиме в 
фарватері правди), а тому правда – міцна ціннісна опора й критерій морального 
вибору особистості / групи / суспільства, у той час як релятивна «своя правда» ви-
правдовує практично будь-які дії й наміри. І це ми спостерігаємо в дійсності.

Цілі народи живуть за «своєю правдою». Приклад – Російська Федерація, народ 
якої значною мірою вірить у «правду Путіна» [20]. Оскільки «правда Путіна» – це 
та сама узурпована ще радянською ідеологією правда тоталітарного режиму, але ви-
дозмінена й замаскована під «демократію» і «особливу місію» РФ у всесвітньому 
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масштабі. Це – правда віртуальна, що формується в розумі людей посередництвом 
мас-медіа й соціальних мереж, і насправді є різновидом «своєї правди», а в багатьох 
аспектах – відвертою брехнею, що має на меті маніпулятивні цілі. Фактично у ни-
нішньому інформаційному просторі ми спостерігаємо не переважання правди (і тим 
більше – не пошук абсолютних її смислів), а жорстку і часом досить цинічну, битву 
«своїх правд». Про різновиди «своїх правд» та їхнє протистояння в інформаційних 
війнах описано нами в попередніх публікаціях2. 

Порівнявши природу, ознаки, властивості правди і «своєї правди», головні ха-
рактеристики ми відобразили в таблиці:

Правда «Своя правда»
Трансцендентна, метафізична природа Іманентна, егоцентрична природа
Абсолютна Релятивна
Конструктивна Деструктивна
Багатовимірна, багатокомпонентна, 
цілісна, непорушна сутність (ознаки, 
властивості, принципи дії), що є твердою 
ціннісною основою

Поліваріантна (кожного разу – «своя»), 
змінна сутність, основою якої є «свої» 
(егоцентричні) бачення, сприйняття, 
цінності

Пріоритет – всезагальний (суспільний) 
інтерес

Пріоритет – індивідуальні / групові 
інтереси 

Результат – мир, стабільність, гармонія, 
розвиток, суспільне добро

Результат – конфлікт інтересів, 
нестабільність, дисгармонія, деструкція, 
суспільне зло

Справжня свобода (залежність тільки від 
правди)

Несвобода, залежність від свого его та його 
маніпуляцій 

Істинні смисли понять, речей, явищ Спотворені смисли, підміна понять, 
фальшування сутності понять, речей, явищ

Використовує нейтральні та позитивні 
конотації та мовно-стильові конструкти

Використовує негативні конотації, 
мовно-стильові конструкти, вдається до 
застосування низькопробної лексики, 
патогенного текстотворення

Викриває фальш, замасковану неправду, 
виводить на світло – просвітлює

Маскує неправду під правду, фальшує й 
спотворює правду, заводить у пітьму

Продукує стабільні психоемоційні стани, 
що сприяють критичному осмисленню 
дійсності через призму суспільних 
інтересів

Обмежує здатність критично мислити 
«своїм» баченням, розумінням, 
сприйняттям та інтересом, викликає 
нестабільні психоемоційні стани

Сприяє духовному, моральному і 
фізичному розвитку особистості, здійснює 
позитивний вплив на спосіб життя і 
світогляд людської спільноти, нації

Сприяє моральній і психічній деградації 
особистості, здійснює негативний вплив 
на спосіб життя і світогляд людської 
спільноти, нації

Тенденції до стрімкого зростання «своїх правд» та «розпаду правди» набира-
тимуть темпів, а їхній руйнівний вплив дедалі більше загрожуватиме суспільному 

2 Петренко С. Правда, її різновиди та сутність в інформаційних війнах / Інформаційний прос-
тір. Українські реалії: проблеми військової журналістики та освіти : матеріали VІІ Міжнар. наук.- 
практ. конф., Київ, 27 грудня 2017 р. – Київ, ДП «Експрес-Об’ява», 2018. – С. 129-135.
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3 Результати цієї розвідки опубліковані в статті: Петренко С. І. Еволюція правди: від пражурна-
лістики – до постжурналістики / Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвит-
ку: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 жовтня 2018 р.) [наук. ред. 
В. М. Каленич]. – Вінниця, 2018. – C. 76-84.

розвитку, якщо людство, і передусім – журналістика, журналісти як професійні со-
ціальні комуніканти, не повернуться обличчям до пошуку й пізнання абсолютних 
смислів правди і не вибудують своє життя на її цінностях. Як показало проведене 
нами дослідження еволюції поняття правда в історично-соціальнокомунікаційному 
контексті (від пражурналістики – до постжурналістики)3, з розвитком капіталістич-
них відносин, становленням політико-правових систем, освіти, науки тощо поняття 
правда зазнавало поступових трансформацій: від близьких до абсолютних значень – 
до видозмінених сприйняттям та інтерпретаціями «своїх правд». Цей процес набув 
прискореного зростання в умовах науково-технічного прогресу, узурпації правди 
панівною ідеологією і особливо стрімкого – в нинішню цифрову, інформаційну еру, 
коли політичні й бізнесові чинники стали надто впливовими, а суспільний інтерес 
до правди слабко вираженим і розмитим.

І ще один висновок: пізнання й усвідомлення сутнісних ознак, властивостей і 
характеристик метафізичної правди дає мудрість розрізняти правду від її опозицій, 
робити моральний особистісний і професійний вибір, силу протистояти брехні та 
безкомпромісно відстоювати правду. Прикладом може слугувати життя, позиція й 
творчість Євгена Сверстюка, ціннісним фундаментом особистості якого була пізна-
на ним метафізична правда – правда Божа, що керувала його життєвим і професій-
ним вибором і потужно реалізувалася в позиції публіциста [21].

Змінюються ідеологічні системи, видозмінюються релятивні «свої правди», а 
правда, що має метафізичний денотат, залишається цілісною, непорушною, спра-
ведливою. Порушним все більше і більше стає світ, що обрав шлях деструктивного 
релятивізму і посередництвом сучасних мас-медіа (в яких нині розчиняється про-
фесійна журналістика) відстоює власні інтереси, творить і захищає «свої правди». 
Тож сьогодні перед журналістикою стоїть виклик: чи стане журналістика під захист 
Правди чи, тиражуючи «свої правди», розчиниться у хаосі релятивної постжурна-
лістики? Адже саме до журналістів, кому доручена соціальновідповідальна місія – 
правдиво інформувати й служити суспільству правдою – можна звернути біблійні 
слова: «Уважай на самого себе та на науку [правди – С.П.], тримайся цього. Бо чи-
нячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає!» [19: 1319]. «Бо це добре й 
приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися, і прийшли до 
пізнання правди» [19: 1317]. «Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, праців-
ником бездоганним, що вірно навчає науки правди. Стережися ж базікань марних, 
бо вони ще більше провадять до безбожности, а їхнє слово, як рак, буде ширитися» 
[19: 1322].

«Наше суспільство переживає стан кризи правди. І не тільки українське – світо-
ва спільнота так само. У добу постмодернізму будь-яка константа може бути оголо-
шена релятивною, ба й спростованою. Чи змирилося з цим людство? Чи погодилося 
жити в ситуації, коли бракує однозначних моральних засад, можливості сприймати 
інформаційні повідомлення як правду, мати сталі уявлення про історичні факти?» 
[12: 121] 
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Перспективи подальших досліджень. Проблема пошуку й розуміння справж-
ніх смислів правди та їхнього застосування в СКД є соціальноспрямованою і вима-
гає комплексних, системних наукових досліджень. Зокрема, визначення й описання 
критеріїв пошуку, ідентифікації правди в практиці журналістської діяльності; до-
слідження механізму соціальної дії правди у соціальнокомунікаційній взаємодії, а 
також дослідження правди як цінності та визначення її місця й ролі у системі про-
фесійних стандартів, професійній етиці, системі ціннісних орієнтацій особистості 
журналіста й журналістики в цілому. Результати досліджень матимуть практичне 
значення у системі журналістської освіти та практичній журналістиці. 
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The article discusses the current problem of truth decadence and threatening tendency 
of «own-truth» creations in the modern information space as well as gives the analysis of the 
latest Ukrainian and world researches on this topic and the main results from a number of 
author’s studies on truth search and truth’s nature clarification. The conclusions of the study on 
the absolute meaning of truth in the socio-axiological context of the Bible, accomplished by the 
methods of comparative, conceptual, discursive analysis and generalization, are provided. There 
are defined the essential features, conceptual characteristics and meaning components of the 
truth concept in the biblical discourse; the methods of deduction and synthesis established the 
connections between them and realized the cognition of the subject as a whole. It is confirmed 
that the truth is a holistic, monolithic, immutable, multicomponent and multidimensional 
transcendental phenomenon that has a metaphysical nature. It is detected that the essential core 
of the truth is veracity, inextricably connected with the absolute Law. This immutable unity 
«Truth (Verum) – Law» reveals the essence and regulates the absolute effect of fundamental 
moral principles, causal and consequential patterns and the mechanisms of interpersonal and 
social interaction, aimed at public good. The truth is socially oriented phenomenon. In the 
study process, the egocentric nature of «own-truth» and its types was revealed as well as the 
essence and social consequences. The article shows the nature of the truth antagonism (absolute 
values) and «own-truth» (the relative values). The causal and consequential patterns of the truth 
and «own-truth» action are described in social communication interaction. The comparative 
table of the truth and «own-truth» characteristics is given. The author concludes that cognition 
and awareness of essential features, qualities and metaphysical truth characteristics, above all, 
journalists as professional social communicators, allows the subjects of social communication 
interaction to distinguish the truth from its opposition, to make socially oriented moral 
assessments and professional choice, to confront the falseness and manipulations as well as to 
disseminate the truth among the society.

Key words: truth; own-truth; journalism; social communications; post-journalism; social 
communication interaction; the Bible; truth decay.
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У статті йдеться про долі Франкових дітей – Андрія, Тараса, Петра і Анни, що своїми 
життєтворчими історіями репрезентують покоління «Молодої України». У розгляді їхніх 
біографій акцентується на їх творчих здібностях та умовах формування їх як особистостей 
на тлі тогочасної доби: виховання на лоні природи, заняття спортом, підбір правильної жит-
тєствердної лектури, лібералізм у спілкуванні між собою та з батьками.

Ключові слова: творча династія, Франки, генерація «Молодої України».

У пору, коли відзначаємо сторіччя національно-визвольних змагань 1917–1921 рр., 
дуже знаменно, що згадуємо про вибір, покликання та життєві долі Франкових дітей, 
а разом із ними і про цілу генерацію молодих людей, які на початку ХХ ст. визначили 
долю України. 

Ця генерація здобула в історії назву «Молодої України», а своїм духовним бать-
ком обрала Івана Франка, який задав їй головні орієнтири поступу: ідеал національ-
ної самостійності і чітке розуміння того, що цей ідеал не стане сущим без наполег-
ливої праці та боротьби за власні національні інтереси. 

Утім, генерації «Молодої України» Франко віддав не лише енергію своєї думки. 
Він віддав їй те, що було у нього найдорожче: своїх дітей – Андрія, Тараса, Петра 
і Анну. Про них радянська історіографія воліла мовчати, заклеймувавши їх тавром 
«найгірших творів великого Каменяра». Одначе сьогодні маємо відновити історичну 
справедливість і сказати правду… Бо Франко залишився жити не лише в текстах та 
ідеях, але й у чині, який реалізували його діти, спадкоємці його роду і народу – спад-
коємці і біологічні, і духовні!

Осмислення творчого доробку дітей Івана Франка сьогодні тільки розпочина-
ється. Яскравим прикладом цього є увага громадськості та франкознавців до кни-
ги, яка умістила спогади про Івана Франка, художні та публіцистичні твори доньки 
письменника Анни Франко-Ключко, що вийшла під назвою «Для Тебе, Тату» в упо-
рядкуванні та з передмовою проф. М. Шалати 2010 р [8]. Окремим виданням того-та-
ки 2010 р вийшов також художній доробок та мемуари Петра Франка [5]. 2015 р. по-
бачив світ двотомник Тараса Франка [7]. А 2017 р. уперше з я̓вилися, зібрані у одній 
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книзі, тексти пера найстаршого Франкового сина – Андрія [1]. А поза тим, життєпи-
си Франкових нащадків мають на сьогодні ще багато нез я̓сованих лакун. Прикрим 
залишається і те, що не зібрано повністю, розпорошене у вирі кривавого ХХ ст. і їхнє 
листування між собою та з провідними культурними і політичними діячами того 
часу. Білими плямами позначені також і епізоди їхньої творчої біографії. 

Долі Франкових нащадків є символічною проекцією шляхів існування укра-
їнської інтелігенції у ХХ ст. Вони репрезентують непрості моделі життєвих сцена-
ріїв українців у надскладних умовах історичних катаклізмів: фізичне винищення 
радянською системою (доля сина Петра Франка), проживання в під я̓ремній Україні, 
«на нашій, не своїй землі» (шлях Тараса Франка) та еміграція (шлях доньки Анни 
Франко-Ключко). Винятком є хіба передчасно обірвана життєва історія найстаршого 
сина Андрія (1887 р. н.), безвідмовного і найдорожчого батькового помічника, його 
секретаря й опікуна у часі хвороби, який першим відійшов у вічність у віці 26 років 
у квітні 1913 р., так і не встигнувши повністю реалізувати себе як творча особистість 
[див.: 1, с. 7–50]. 

Іван Франко як батько 4-х дітей не виховував їх під якимось формальним іде-
ологічним диктатом, не був для них нав я̓зливим ментором. Він став для них най-
вищим авторитетом та взірцем. Наснажені його власним прикладом, від нього вони 
перейняли величезну працелюбність і працездатність, громадську і громадянську 
активність, чесність, гаряче і щире серце. «Так-то нас, четверо «Франчат», – писала 
Анна Франко-Ключко, – виростали під дбайливим оком батька, ведені люблячою 
рукою мами» [9, с. 43]. Діти зростали в атмосфері крайнього демократизму (навіть лі-
бералізму) та пошани до творчості. Мати, Ольга Федорівна, «ні в чому їм не відмов-
ляла» [7, т. 1, с. 742] і ніколи їх фізично не карала, батько ж був взірцем щоденної не-
всипущої праці для загального добра і поступу. «В нас вдома не було ані змушувань, 
ані побоїв, ані тілесно переконуючої тростини», – свідчила донька Анна [10, с. 317]. 

Натомість батьки заохочували своїх дітей до пізнання і творчості власним при-
кладом. Обоє сповідували принцип свободи руху і творчості, а тому у дошкільному 
віці не заганяли дітей до книжки (ба більше: Іван Франко вважав, що читання для 
дошкільнят «шкодить тілесному і духовому здоровʼю дітей» [2, с. 60]). Натомість 
найкращою книгою дитячого родинного виховання вважали природу. Усі – і дорос-
лі, і малеча – надзвичайно любили прогулянки лісовими околицями Львова, а вліт-
ку – мандри мальовничими прикарпатськими селами та гірськими масивами Карпат. 
Невипадково Івана Франка називають зачинателем туризму у Галичині.

Активний спосіб життя на лоні природи у Франчат у підлітковому і юнацькому 
віці переріс у гаряче замилування до руханки і спорту. Відтак сини Івана Франка – 
Петро і Тарас – стали фундаторами українського спортивного та скаутського руху 
(поруч з Іваном Боберським, Степаном Гайдучком, Олександром Тисовським, Іва-
ном Чмолою та ін.). 1911 р. з ініціативи Петра Франка утворено організацію «Пласт». 
Захоплення спортом не минуло даремно. І Тарас, і Петро Франки були не лише чле-
нами спортивних товариств «Сокіл-Батько», «Січ», «Україна», а й залишили також 
у галузі тіловиховання численні розвідки з теорії та історії руханки й змагу, які 
сьогодні чекають ще на свого уважного дослідника і видавця. Одначе участь синів 
Івана Франка у спортивному русі тогочасної Галичини – це не лише причинок до 
історії розвитку фізкультурного руху України поч. ХХ ст., це вагомий факт історії 
національно-визвольних змагань. Бо саме спортивні і скаутські організації, до яких 
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належали Франкові сини, були не тільки школою гартування тіла і духу, а й базою 
національної консолідації української молоді на поч. ХХ ст. «Рішучість, енергію і 
відвагу [пластуни. – Н. Т.] виробляють собі серед миру, аби на случай війни були 
готовими на кожний поклик», – писав Петро Франко [6].

Змалечку Іван Франко виховував своїх дітей ретельно підібраною і продума-
ною лектурою. Письменник сам створив для своїх дітей казки збірки «Коли ще звірі 
говорили», неперевершеного «Лиса Микиту», «Абу-Касимові капці» та ін. Усі ці тек-
сти були написані так, щоб сформувати у молодого (навіть можна сказати – малого) 
тоді ще покоління «образовання сильного і до життя спосібного характера» [2, с. 61]. 
У творчому доробку Івана Франка нема жодної чарівної казки, бо, за його переконан-
ням, не потрібно «розбуркувати молоду фантазію дивоглядними образами заклятих 
замків, царів, розбійників, драконів та демонів» [3, т. 20, с. 74]. Натомість лектура 
для дітей і молоді повинна розвивати розум, формувати шляхетність духу, зобра-
жаючи життя правдиво, без прикрас. Найкращим зразком такої лектури для малечі 
письменник вважав казки про тварин.

На Франкових творах виростали не лише його діти. На них зростало ціле по-
коління. Покоління майбутніх спортовців, пластунів, усусусів – борців за волю 
України. «Наше все життя – війна є» [3, т. 4, с. 131], ‒ ці жорстко правдиві слова з 
Франкової казки «Лис Микита» молоде покоління увібрало з молоком матері. Адже 
в умовах бездержавної нації вижити, перемогти і утвердити власну державу могло 
лише покоління сильне (фізично і психологічно, інтелектуально і світоглядно), здат-
не до змін та до опору, готове до боротьби та до самопожертви.

Тож не дивно, що з початком Першої світової війни домівка Івана Франка спо-
рожніла… Тарас і Петро Франки взяли до рук зброю і пішли боронити свій край. 
Петро як четар Українських січових стрільців, а Тарас спершу як вояк австрійської 
армії, а згодом як сотник УГА. Тоді Іван Франко, життя якого неухильно котилося 
до скону, як ніколи, гостро відчував і розумів, що свобода нації і її власної держави 
повинна бути окуплена високою ціною, ціною жертв та крові. Він передбачав це ще 
у своїй поемі «Мойсей». Зараз же він бачив страшні сновидіння, у яких ввижалася 
йому доля власних нащадків. Одне із таких сновидінь зафіксоване у поезії «Чи ві-
щий сон?», датованій 13 грудня 1915 р. Зболеному поетові уві сні явився син Петро, 
який в той час перебував у лавах УСС, «явився темний весь, мов темний дух, / В 
одній сорочці темній, як все тіло» і «провалився в чорну яму, мов у тісну криницю 
квадратову». «За ним рукою я сягнув – і не спіймав», ‒ пише Франко [4, т. 52, с. 296]. 
Що це? Сконденсований згусток хвилювань за долю власної дитини, відчуття не-
відворотності і неминучої смертельної катастрофи, яка чигала над головою Петра 
Франка, чи страшне пророцтво? Пророцтво, до сповнення якого він не дожив, але 
яке таки сповнилося. «Чорна яма» радянської системи затягнула Петра Франка у 
свою криваву глибину. 

На фронтах Першої світової війни Петро Франко відзначився як умілий розвід-
ник, відважний вояк та летун, засновник української військової авіації. По війні він – 
успішний видавець та педагог, учений-хімік (який здійснив 36 винаходів з обробки 
і переробки молока), плідний письменник, а за своїми думками і переконаннями ‒ 
«убежденный украинский националист» (у формулах радянських спецслужб). Його 
слова і вчинки носили виразний антирадянський характер. Він був гідним продов-
жувачем ідей свого славетного батька та великим патріотом своєї землі. Відтак під 
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час примусової евакуації зі Львова з початком Другої світової війни тоталітарна 
система сталінського режиму фізично знищила Петра Франка. 

Сьогодні можемо з певністю назвати імена убивць Франкового сина. А це – 
Микита Хрущов, за особистим наказом якого було арештовано Петра, Павло Мешик 
(нарком держбезпеки УРСР у 1941 р.), Всеволод Меркулов (нарком (міністр) держ-
безпеки СРСР), Лаврентій Берія (Голова НКВС та Генеральний комісар держбезпеки 
СРСР). Про це зберігся документ, який сьогодні розсекречений, документ із грифом 
«совершенно секретно», датований 6 липня 1941 р., у якому Павло Мешик вважає 
«целесообразным» «расстрелять» Петра Франка, Кирила Студинського та оперного 
співака Михайла Донця.

Доля старшого сина Тараса також склалась непросто. Після розгрому УГА він 
улітку 1920 р. потрапив у підмосковний концтабір Кожухів, у 1921–1922 рр. став 
свідком голодомору у Харкові, постійно перебував під недремним оком російсько-
го окупанта. З початком Другої світової війни як кореспондент газет «Самостійна 
Україна» та «Станіславське слово» відверто відстоював ідею незалежної України, 
а як член союзу українсько-галицьких комбатантів їздив з лекціями та агітував мо-
лодь до вступу у дивізію СС-«Галичина». Звісно, що з приходом радянської влади в 
Україну допити, доноси, стеження за сином великого Каменяра стали буденними об-
ставинами його життя. Усіляко не сприймав радянську владу, бунтував і не знаходив 
компромісу. Часто «высказывает клеветнические измышления о советской действи-
тельности» [11], – неодноразово значилося у доносах на нього. 

Так, Тараса Франка не знищили фізично, як його молодшого брата Петра. Одна-
че, мешкаючи в Україні, він змушений був мімікрувати і ховати свою справж-
ню духовну сутність, сутність українського патріота, за маскою радянського фран-
кознавця. І мало хто здогадувався, що насправді його єство залишилося таким, яким 
воно було завжди. Розраду знаходив у класичній літературі та малюванні аквареля-
ми. А поза тим, як свідчила сестра Анна, у своєму органічному українстві «він був 
прямолінійним і до дрібничковості послідовним. Купував виключно в українських 
крамницях, говорив всюди по-українському, приятелював виключно з українцями, 
належав до українських організацій. ˂…˃ За свою правдомовність не був люблений, 
але він з’єднував собі людей делікатністю й культурним виступом» [9, с. 92]. Жив в 
Україні, але підневільна, уярмлена Батьківщина неймовірно боліла йому…

Емігранткою та бранкою ностальгії судилося стати наймолодшій доньці Іва-
на Франка Анні. Ще перед початком Першої світової війни, у червні 1914 р. вона 
поїхала на запрошення своєї тітки Олександри Ігнатович з Хоружинських до Ки-
єва. Додому повернутися уже не змогла. У Києві працювала сестрою милосердя у 
шпиталі, провадила курси української мови для вояків та неграмотних громадян. Її 
часто бачили на маніфестаціях, мітингах на підтримку соборності та незалежності 
держави. У добу міжвоєння мешкала у с. Довге на Закарпатті, а 1939 р. переїхала зі 
сім’єю до Відня. Коли у Відні 1945 р. енкаведисти арештували її чоловіка, лікаря 
Петра Ключка, нібито за співпрацю з нацистами, доклала великих зусиль, щоб виз-
волити його з в’язниці. Це їй вдалося. Одначе після жорстоких тюремних тортур, 
із підірваним здоров’ям Петро Ключко прожив уже недовго. Відтак 1948 р. (після 
смерті чоловіка) Анна з синами виїхала жити до Торонто (Канада). 

Діяльною була в культурно-суспільному житті українських емігрантів, часто 
виступала з доповідями, брала участь у різноманітних виставках, конференціях, зу-
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стрічах з громадськістю, публікувалась у діаспорних виданнях і невимовно марила 
Україною та поверненням до отчого дому. Ностальгія стала невідступною супутни-
цею усього її життя… Але у підрадянській Україні була небажаною гостею. Спец-
служби СРСР не дозволили приїхати їй і на столітній ювілей Івана Франка. Змогла 
відвідати Україну лише двічі: 1967 та 1971 р. Доживала віку на чужині, в Торонто. 
Думки знову линули на Батьківщину… Марила домом… і Україною. 

Завершуючи головну свою працю – книгу споминів «Іван Франко та його ро-
дина», – Анна писала: «Наш народ <…> шукає втраченого раю по цілому світі, а 
рай – тільки в Батьківщині. І, втративши його, ми далі мандруємо й далі шукаємо» 
[9, с. 129]. Не знайшла раю на чужині. Залишила його на Батьківщині. Батьківщині 
своїй та своїх батьків. Свого роду й свого народу. Батьківщині, яку зберегла у своєму 
серці.

* * *
Взоруючися на життєвий і творчий чин Івана Франка, Франчата стали гідними 

дітьми свого великого батька. 
Франкові діти змалечку усвідомлювали ту велику відповідальність, яку покла-

ла доля на їхні плечі разом із прізвищем їхнього славетного батька. Доля була до них 
жорстока. Не всім їм вдалося повною мірою зреалізувати власні таланти, дорівня-
тись до власного покликання. А все ж печать франківського духу вони гідно пронес-
ли через усе життя – як клейнод, як хоругву, як заповіт. Франчата виросли, щоб стати 
Франками. І їм це таки вдалося, всупереч усім історичним та життєвим випробуван-
ням. Тож сьогодні, коли Україна знову в огні воєнного лихоліття, коли все нові й нові 
герої багрянять стяг української свободи своєю молодою кровʼю, і ми маємо твердо 
пам я̓тати непроминальні франківські заповіти. Настала наша черга усвідомити себе 
дітьми Франка. Від цього залежить майбутнє тепер уже наших дітей. 
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The article considers the fate of Franko’s children – Andriy, Taras, Petro and Anna, who 
belonged to the generation of «Young Ukraine». The study of their biographies focuses on their 
creative abilities and the conditions of their formation as individuals against the background of 
that time: education in the bosom of nature, sports, selection of the right life-affirmation lecture, 
and liberalism in communication with each other and with parents. Children grew up in an 
atmosphere of democracy and respect for creativity, they were never punished physically. All of 
Franko’s family were very fond of travel and leisure in nature. Active lifestyle later grew into 
great sympathy for the sport. As a result, the sons of Ivan Franko – Petro and Taras – became 
the founders of the Ukrainian sports and scout movement (along with Ivan Bobersky, Stepan 
Haiducko, Olexander Tysovsky, Ivan Chmola, etc.). In 1911, on the initiative of Petro Franko, 
the organization «Plast» was formed. Both Taras and Petro Franko were not only members of 
the sports societies «Sokil-Father», «Sich», «Ukraine», but also left numerous scientific works 
about the upbringing of the body in the field of the theory and history of sport. From a young 
age, Ivan Franko brought up his children with a carefully selected and thoughtful lecture, such 
that should develop the mind, form the nobility of the spirit, depicting life truthfully, without 
decoration. According to the writer, the best example of such a book for small children is fairy 
tales about animals. Not only had his children grown up on Franko’s works. On them a whole 
generation was brought up. Generations of future sportsmen, Plastuns, Legions of Ukrainian 
Sich Riflemen, which were fighters for the freedom of Ukraine.

The fate of Franko’s descendants is a symbolic projection of the ways of the Ukrainian 
intellectuals in the 20th century. They represent difficult models of life scenarios for Ukrainians 
in the difficult historical cataclysms: the physical extermination by the Soviet system (the fate 
of the son Petro Franko), residence in the occupied Ukraine (the path of Taras Franko) and 
emigration (the way of the daughter Anna Franko-Klucko).

Key words: creative abilities, Franko’s children, generation of «Young Ukraine».
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У статті сформульовано та обґрунтовано проблему актуальності дослідження мети та 
засад спокуси в кулінарному медіатексті. Доведено, що ця спокуса поєднує в собі і зваблен-
ня загальнозрозумілими, загальноприйнятними смаком, чуттєвістю, насолодою, радістю, і 
не порушує етичні принципи, і містить важливу ідеологічну складову та впливає на проце-
си в соціально-економічному просторі.

Ключові слова: кулінарний медіатекст, медійна комунікація, ЗМІ, спокуса, масова 
культура.

Постановка проблеми. Тема та основні цілі, завдання статті, яка пропонуєть-
ся увазі, є продовженням моїх досліджень природи, поетики, риторики, естетики, 
дискурсивності, ідеологічних засад кулінарного медіатексту як одного з провідних 
репрезентантів сучасного мас-медійного і соціально-культурного процесів [Див., 
наприклад, 12–16]. У цій статті планується в загальних рисах окреслити та схаракте-
ризувати природу, сутність, мету, засади спокуси як того, що, з одного боку, є найо-
чевиднішим, найпростішим та найголовнішим завданням кулінарного медіатексту 
як природної складової мас-медійного простору і процесу, зокрема розважальних 
мас-медіа. Спокуса кулінарного медіатексту – це спокуса смаком, чуттєвістю, насо-
лодою, радістю, які є загальнозрозумілими, загальноприйнятними та не вимагають 
ані у людини, ані у суспільства поступатися етичними принципами. А з іншого боку, 
спокуса є складним, провокаційним, багатозначним, семантично багатошаровим 
підґрунтям єдності соціально-економічних, суспільно-культурних, ідеологічних 
чинників, смислів, які закладені в кулінарному медіатексті та здійснюються за його 
допомогою, нібито контрабандою, впливаючи на колективну свідомість, вчинки, 
цілі, орієнтації, мрії людей. Спокуса кулінарного медіатексту передбачає сильні, най-
більш чітко, точно, цілеспрямовано, щодо інших типів та жанрів медіатексту, запро-
грамовані ефекти праймінгу. Цей бік кулінарного медіатексту майже не дослідже-
но. Проте в останній час виявляється зацікавленість у вивченні в цілому сутності, 
завдань, функцій цього медіатексту [Див., наприклад, 1; 2; 5–11]. Найбільш активні 
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європейські, американські, австралійські вчені [Див., наприклад, 17–32]. Утім він по-
требує більш системного аналізу, спрямованого одночасно на загальнокультурні та 
національні мас-медійні, соціальні, економічні процеси, ситуації та проблеми. І для 
цього є декілька підстав.

Основний виклад. Починаючи з середини ХХ ст. в європоцентричному 
мас-медійному просторі спостерігається невпинна активізація, швидкий жанровий 
розвиток медіатекстів, що представляють гастрономічну культуру та споріднені з 
нею явища. На початку нашого століття вже можна говорити про стрімку еволюцію 
медіатексту від простого кулінарного рецепту, який здавна традиційно друкується 
в газетно-журнальній періодиці в розділах, що присвячені дозвіллю, до становлен-
ня своєрідної мас-медійно-гастрономічної культури. Ця культура репрезентуєть-
ся системою спеціалізованих періодичних видань, різноманітних за форматами та 
жанрами кулінарних шоу, відеоблогів, сайтів, документальних і художніх серіалів, а 
також системою медіапрограм, присвячених здоровому способу життя, екологічним 
проблемам, ресторанному бізнесу, туристичним подорожам, у т. ч. й модним зараз 
гастрономічним турам. Більш того, активно розвивається професійний і, головне, 
аматорський кулінарний медіатекст, що культивує цифрову їжу (digital food). Для 
цього типу кулінарного медіатексту властиво те, що не лише фахівці з журналіс-
тики, харчової, ресторанної, туристичної галузей, менеджменту, рекламної, PR-ко-
мунікації, а й прості люди докладають спеціальні зусилля, намагаючись одночасно 
естетизувати і вишукану, і святкову, і невибагливо повсякденну їжу, напої, різнома-
нітні застільні звички, ритуали, перетворити їх на образи та представити в публіч-
ному просторі, у т. ч. у соціальних мережах. 

Безперечно, що такий різкий і різноспрямований розвиток кулінарних медіа-
текстів, з одного боку, можна пояснити модою, яка ж до того ще має свої закони, 
особливості існування, поширення у глобалізованому світі. Проте, з іншого боку, 
виникає ряд питань, не обумовлених тривіальною модою. Без відповідей на ці питан-
ня неможливо пояснити, чому кулінарний медіатекст виявляється одночасно важ-
ливим, затребуваним і пересічною людиною, яка виставляє на публічний огляд у 
відеоблогах, у соціальних мережах свої сніданки, обіди, вечері у публічних місцях 
та власних будинках, і великим, середнім бізнесами, які вкладають чималі кошти в 
окремі спеціалізовані телепрограми, проекти, телеканали, присвячені гастрономіч-
ній культурі і пов’язаним з нею явищам. При первинному наближенні до кулінарного 
медіатексту стає зрозуміло, що він споконвічно задає складне, багатозначне за своєю 
природою, структурою, метою, завданням, об’ємне дискурсивне поле, яке одночасно 
спрямоване і до соціального, і політичного, і економічного, й історичного, і націо-
нального, і гендерного, і побутового, і публічного, і приватного просторів життєді-
яльності культури, людини. Це відзначають усі дослідники, що вивчають проблеми 
кулінарного медіатексту, ширше – швидке зрощенням медійної та харчової комуні-
кацій [18; 23; 30-32]. 

Так, M. Phillipov (М. Філліпов) у передмові до піонерської книги «Media and 
Food Industries. The New Politics of Food» («Медіа та харчова промисловість. Нова 
харчова політика») (2017) обґрунтовує актуальність, цілі дослідження та акцентує: 
«Наполеглива зацікавленість ЗМІ в їжі продемонструвала, що політика у сфері хар-
чування стає домінантною особливістю популярних медіа, починаючи від телевізій-
них програм і соціальних мереж до кухарських книг та реклами. Це вважається тим, 
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що обумовлюється споживанням та новою етикою споживання, проте ”Media and 
Food Industries” демонструє, як сучасна політика у сфері харчування (їжі) також фор-
мується політичними та економічними імперативами у ЗМІ та харчовій індустрії. 
Досліджуються <…> нові стосунки між ЗМІ та харчовою індустрією у становленні 
нових проблем та смислів, пов’язаних з повагою до харчування (їжі)»1 [30]. Одне з 
основних завдань дослідження М. Phillipov формулює так: «продемонструвати, як 
відносини між медіа, харчовою промисловістю і продовольчою політикою сприяють 
появі нових медіатекстів, нових продуктів і нових продовольчих ринків і маркетин-
гових стратегій» [30].

Аналогічних поглядів дотримується її колега I. de Solier (І. де Сольєр). У статті 
«Making the Self in a Material World: Food and Moralities of Consumption» («Створен-
ня себе у матеріальному світі: їжа та етики споживання) (2013) вона так характери-
зує проблему гастрономічного гурманства, дискурсів гурмана та етики споживан-
ня: «Зараз гурман розуміється як в масовій культурі, так само й в наукових колах, 
як модний споживач, який шукає статус <…> ”кухонний позер” (”cuisine poseur”)» 
[23, р.5], що приведе й до перегляду взаємозв’язків гастрономічної, масової культур 
та мас-медіа. Гастрономічні гурмани – це освідчені люди, середній клас, на якому 
тримаються соціально-культурні норми, цінності, економіка, ідеологія суспільства. 
I. de Solier наполягає: «Багато гурманів вважають, що споживання їжі, в яку вклада-
ється їхня самоосвіта, має більш високу моральну цінність, аніж, споживання інших 
матеріальних товарів, таких, як одяг» [23, р. 6]. Новітня культура, в якій гастроно-
мічна складова відіграє одну з провідних ролей, на думку дослідниці, поступово, 
але невпинно протистоїть культурі споживання, яка ще донедавна була визначаль-
ною для європоцентричного світу. Також для I. de Solier важливо наголосити: «Мо-
ральний дискурс гурманів передбачає, що споживання їжі є природною діяльністю, 
яка базується на біологічних потребах і яка може морально перевищувати форми 
споживання, котрі засновані на культурно сконструйованих потребах і бажаннях» 
[23, р. 16]. Важливу роль у такому світобаченні та соціально-культурній ідентифі-
кації гастрономічних гурманів (”cuisine poseur”) відіграють нові стосунки медійної 
та харчової комунікацій, які, на переконання I. de Solier, вже призводять до станов-
лення певного антиспоживацького світовідчуття та поведінки у сфері гастрономіч-
ної культури та гурманства, бо їхнє «…самовдосконалення пов’язано з надбанням 
культурного досвіду та знань, а не накопиченням матеріальних речей» [23, р. 8]. Для 
дослідниці зрозуміло, що така логіка світосприйняття середнього класу, яку підтри-
мують мас-медіа, скоріш за все, вийшла за межі гастрономічної культури, стала оз-
накою умонастроїв масової культури та невдовзі сприятиме трансформації соціаль-
но-економічної та суспільно-культурної площин. 

Проблеми становлення нових взаємозв’язків між їжею, принципами харчу-
вання у світі, що відходить від здорової, природної їжі, повсякденністю, соціаль-
но-культурними, економічними трансформаціями, їхньою зумовленістю не лише 
традиційними культурно-історичними уявленнями, ментальністю, а й ЗМІ, особли-
во новітніми, – також у фокусі й соціологів. Так, у статті іспанських дослідників 
D.G. Hernández, H. Saracho-Domínguez, M.G. Rivera-Ferré, I. Vara-Sánchez «Eating Well 
with Organic Food: Everyday (Non-Monetary) Strategies for a Change in Food Paradigms: 

1 Тут і далі – авторський переклад Е. Г. Шестакової.
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Findings from Andalusia, Spain» («Добре харчування з органічними продуктами: що-
денні (не-монетарні) стратегії змін в харчових парадигмах: результати з Андалусії, 
Іспанія») (2019) у розділі «Knowledge and Skills» («Знання та навички») зазначено: «У 
будь-якому випадку, ідея Добре харчування, включаючи органічні продукти, вима-
гає широкого кола знань і навичок, які включають ідентифікацію продуктів, способи 
приготування та збереження, маркетингові канали і простір соціалізації» [21, р. 13]. 
Здійснення мети, завдань, функцій цих маркетингових каналів, простору соціаліза-
ції неможливе поза або без медійної комунікації, до якої іспанські дослідники, що 
спираються на соціально-культурні, національно-державні, регіональні традиції, 
обов’язково включили ще й школи, бібліотеки, гуртки, клуби за інтересами. У розді-
лі «Social Pressure» («Соціальний тиск») наголошено на актуальності нових форм та 
каналів комунікації, пов’язаних з гастрономічною культурою як невід’ємною части-
ною соціальності: «Альтернативні, колективні та соціально-зайняті маркетингові 
канали – альтернативні агропродовольчі мережі – з’явилися як простір підтримки, 
заспокоєння і розуміння, які також стають простором опору. Ці простори стають 
просторами участі та політичної пропаганди, для створення спільноти як індиві-
дуальних, так і колективних повноважень при побудові цих перехідних процесів до 
Доброго харчування, включаючи органічні продукти» [21, р.14]. Такі тенденції вже 
отримали у світі позначення: «Alternative Food Politics» («Альтернативна харчова по-
літика») [Див. також 31; 32].

З початку XXI століття активно розвивається явище, що отримало визначення 
цифрової їжі (digital food). З ним цілеспрямовано працюють представники західноєв-
ропейської, американської, австралійської науки, а голландська телекомпанія VRPO 
зняла документальний фільм про цифрову їжу: «Digital food: feed the world» («Циф-
рова їжа: нагодуй світ») (2015) [24]. 

Т. Lewis (Т. Льюїс) цю нову для сучасного світу проблему формулює так: хар-
чування, приготування їжі та їх презентація в цифровому світі. У передмові до 
спеціального випуску «Journal Communication Research and Practice» (2018) наголо-
шується, що Т. Lewis, представляючи концепцію «цифрової їжі», робить акцент на 
«огляді зростаючого перетину між цифровою сферою і світом їжі, від споживачів, 
які діляться фотографіями з продуктами харчування через соціальні мережі, і див-
ляться, ”як” треба готувати, відео на YouTube до впливу цифрового зв’язку на альтер-
нативний рух продуктів харчування і на агробізнес» (https://www.tandfonline.com/
toc/rcrp20/current). У статті «Digital food: from paddock to platform» («Цифрова їжа: 
від кошари до платформи») Т. Lewis розглядає «все більш зростаючі, заплутані зв’яз-
ки і взаємовідносини між цифровим світом і світом їжі» [27]. Вона відштовхується 
від припущення, що їжа породжує особливий простір, через який можна зрозуміти 
«складну, але часто приховану роль цифрового світу в нашому повсякденному жит-
ті» [27]. Дослідницю цікавлять взаємозв’язки комерційного характеру між агробіз-
несом, продуктами харчування і фотографіями їжі в мас-медіа, соціальних мережах, 
якими наповнена повсякденність сучасної людини і які часто аматорські та викладе-
ні в мережу з власних кухонь, нерідко під час самого тривіального сніданку, обіду 
або вечері. Т. Lewis вивчає «... пересічних людей як учасників в онлайн-культурі 
харчування за допомогою відео-платформ» [27]. Вона з’ясовує, як «громадяни їжі», 
які роблять фото, відео продуктів, страв, процесу приготування, все більше «прив’я-
зані до повторюваних звичок, ритуалів і ритмів повсякденного життя», «все більше 
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схильні до взаємодії з продуктами харчування і способом свого практичного життя» 
[27]. Але розглядає все це під кутом зору інтересів політики, бізнесу в економічному 
просуванні продуктів харчування, торгівлі ними, пов’язаних з ними явищ (напри-
клад, вулична їжа) і обумовленого цим способу життя, в центрі якого їжа і все, що з 
нею пов’язане.

З погляду психології, фізіології, політекономії розглядає кулінарний медіа-
текст і міжнародна група дослідників Ch. Spence, K. Okajima, A.D. Cheok, O. Petit, 
Ch. Michel (Ч. Спенс, К. Окаяма, А.Д. Чеок, О. Петіт, Ч. Мітчел) у праці «Eating with 
our eyes: From visual hunger to digital satiation» («Поїдання вашими очима: від візу-
ального голоду до цифрового насичення») (2016). У статті акцентовано на процесах, 
що відбуваються у мозку, і які обумовлені візуальним поглинанням їжі («The brain 
and food»), а також на голоді мозку («The hungry brain»). Для вчених головне з’ясувати 
посилення розвитку взаємозв’язку між пропонованими мас-медіа візуальними обра-
зами їжі, психоемоційним, фізіологічним станом людини, яка розглядає візуальну 
їжу, перш за все для неї звичну, комерційними інтересами компаній, що займаються 
продуктами харчування, мас-медіа, що спеціалізуються на гастрономічних темах, і 
зростаючим ожирінням, шкодою нездорового способу життя. Автори намагаються 
проаналізувати різні аспекти візуальних образів їжі. Для них важливо визначити ті 
візуально привабливі образи їжі, які не лише прагнуть нівелювати контроль люди-
ни за якістю спожитої їжі та кількістю калорій, а й ті, які через спокусливі, приєм-
ні образи заохочують до здорового харчування. Проте основна увага фокусується 
на небезпечній, що містить загрозу фізичному життю і здоров’ю людини, проблемі 
тотальної візуалізації їжі, яка підштовхує до безконтрольного і надмірного харчу-
вання. Для авторів важливо показати, що виробники їжі експлуатують інтерес лю-
дей до кулінарного медіатексту: «У суспільстві в цілому спостерігається зростаюче 
розуміння того, наскільки людям подобається знімати їжу, яку вони замовляють 
у ресторанах, та шеф-кухарі, прагнучи займатися дизайном страв, оформляють їх 
у найприємнішій манері. Люди все більше проводять часу, дивлячись на візуальні 
образи смаковитих продуктів і все менше звертаючи увагу на фактично споживані 
продукти» [20]. Аналогічні проблеми загрози здоров’ю з боку невтримної пропаган-
ди їжі, культивування ЗМІ кулінарного медіатексту присвячено багато статей [Див., 
наприк лад, 17; 19; 22; 26]. Це значуща і комплексна загроза для сучасного суспіль-
ства, що опинилося в своєрідній і, головне, «м’якій» і милій пастці задоволення і 
насолоди, яка утворена перетинанням інтересів і взаємодією харчової та медійної 
комунікацій. 

Зрозуміло, що такі процеси будуть відбиватися на природі, структурі, жанровій 
системі, риториці, поетиці кулінарного медіатексту. Як зрозуміло й те, що складне за 
своєю природою, тенденціями, напрямами, завданнями, функціями зрощення різно-
рідних – медійної та харчової – комунікацій, в свою чергу, одночасно ставить декіль-
ка завдань перед кулінарним медіатекстом, що є наслідком політичних, комерційних 
інтересів великого та іноді середнього бізнесів і реалізації комплексних завдань, зу-
мовлених культурою споживання та вихованням засобами, можливостями мас-ме-
діа аксіологічних, ідейно значущих орієнтирів для суспільства і повсякденності. Це 
складне, багатозначне, поліфункціональне зрощення різнорідних комунікацій, через 
різні за жанром і форматом кулінарні медіатексти, інтерпелює свого споживача есте-
тично представленим у медіатексті задоволенням і насолодою, які є етично прийнят-
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ними та віддзеркалюють соціально несуперечливий, комфортний, майже ідеальний 
спосіб життя для кожної людини.

У зв’язку з цим кулінарний медіатекст завжди виявляється ідеологічно маркова-
ним і націленим на світогляд, світосприйняття, ціннісні установки, орієнтації, вчин-
ки, наміри, мрії своєї аудиторії не менш, аніж будь-який інший медіатекст. Якщо ж 
врахувати, що кулінарний медіатекст базується і апелює насамперед до гедоністич-
них настроїв, є сильним і, здавалося б, нешкідливим, безпечним і дбайливим спо-
кусником, обіцяє етично допустиме, колективно схвальне задоволення, то до мети 
і завдань спокуси в такому типі медіатексту треба поставитися серйозно. Доречно й 
актуалізувати ідею Ж. Бодріяра з есе «Спокуса» (1979) про те, що «спокушати – зна-
чить вмирати як реальність і народжуватися у вигляді приманки. Стратегія зваблю-
вання – це стратегія приманки. Омана приманки підстерігає будь-яку річ, яка прагне 
злитися з власною реальністю» [4, с. 131], кулінарним медіа текстом, то одночасно й 
актуалізується, і ускладниться проблема реальності, гри з реальністю, її створення 
у мас-медійному просторі та процесі. Кулінарний медіатекст виявиться своєрідною 
приманкою і пасткою для сучасної людини і суспільства, які спокушаються безпеч-
ними і приємними задоволеннями, непомітно, але неминуче і сильно ускладнени-
ми системою культурно-ідейних, політекономічних, маніпулятивних образів, ідей, 
знаків, смислів. У кулінарному медіатексті через спокусу задоволенням від їжі, її 
споглядання, від занурення в гастрономічну культуру, практичною, майже легкою 
та швидкою можливістю її сполучення з повсякденністю неминуче відбувається 
ускладнення системи реальностей, часом встановлюються їхні ризоматичні відно-
сини. Але, як здається, у цьому ж і сенс особливого – мас-медійно- провокаційного – 
«... джерело нечуваної сили» [4, с. 132] кулінарного медіатексту та його творців.

Тут доречно згадати твердження Р. Барта зі статті «Задоволення від тексту» 
(1973) про те, що автору тексту «... необхідна не «особистість» іншого, а саме про-
стір як можливість діалектики бажання, ненавмисністю насолоди, поки ставки ще 
не зроблені, поки ще є можливість вступити в гру» (курсив автора. – Е. Ш.) [3, с. 463]. 
Р. Барт писав це про художню літературу, зачіпаючи і проблему соціолектів, яка 
значуща насамперед для медіатекстів і масової комунікації в цілому. Однак якщо 
екстраполювати цю ідею про важливість для автора тексту не стільки особистості 
адресата тексту, скільки його життєвого простору на кулінарний медіатекст, то ста-
не зрозуміло наступне. Майже через півсотні років цей тип медіатексту реалізував 
ідею Р. Барта сповна, та ще вдало, тонко і дієво граючи системою соціолектів, яка, в 
свою чергу, здійснюється струнким хором голосів, ускладнених ідеологією, в кож-
ному конкретному кулінарному медіатексті. Більш того, в кулінарному медіатексті 
спочатку закладена і продумана стратегія реалізації того, що Р. Барт називає «не-
навмисністю насолоди». Якщо для художнього тексту це справді може і повинна 
бути ненавмисність, то для медіатексту такого роду значеннєві, ідеологічні стратегії 
чітко розраховуються, закладаються, також формуються і підтримуються пошире-
ні ним складні системи ефектів праймінгу. Кулінарний медіатекст, як репрезентант 
зрощення кількох різнорідних комунікацій, не лише створює власні, а й успішно 
використовує загальнокультурні тіні, за висловом Р. Барта: «...дещиця ідеології, де-
щиця образотворчості, дещиця суб’єктивності – все це міражі, туманні сліди, шлей-
фи, які з необхідністю тягнуться за текстом» [3, с. 488-489]. Кулінарний медіатекст, 
апелюючи до одного з найнеобхідніших елементів життєдіяльності людини – їжі, – 
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спокушає її задоволенням не лише від читання, прослуховування, переглядання тек-
сту про їжу, а й можливістю втілення цього задоволення в практику реального жит-
тя: в конкретну страву, у відвідування кафе, у гастрономічну подорож з подальшим 
перетворенням усього цього через опис, фото-, відеозйомку на новий кулінарний 
медіатекст. 

Сучасний кулінарний медіатекст здійснює себе і свій вплив на культуру в ді-
апазоні від читання тексту рецепту до своєрідного мас-медійно-гастрономічного 
тексту поведінки (Ю. Лотман) людини або групи людей. Прикладів багато. Один з 
показових – книжки, дописи на сторінці в соціальній мережі Facebook, у блозі укра-
їнського кандидата філологічних наук, культуролога, художниці та мандрівниці 
Наталії Дмитрієвої, які присвячені гастрономічній культурі як частині сучасних со-
ціальних процесів. Н. Дмитрієва є представником, якщо застосовувати поняття єв-
ропейської науки, гастрономічного гурманства (”cuisine poseur”), яке розповсюджене 
й у сучасному українському суспільстві та потребує на ретельне дослідження (Див., 
наприклад, «Мисафиры кофе пили, по-турецки говорили» https://medium.com/@
natalyadmytriyeva/мисафиры-кофе-пили-по-турецки-говорили-3ec5aad5b28b?fbclid=
IwAR3jDPjrtlozSyYisOGHWCQfBrnDa9SHd6YSNCHjb9hquoOZ4_FKUcrXrQs). Кулі-
нарний медіатекст і дискурсивне поле, яке ним задається, стали майже всеохоплюю-
чими, не випускають зі свого поля зору ні публічний, соціально значущий простір, в 
якому, наприклад, ресторану важливо отримати зірки Мішлена, відзнаку «Ревізора», 
ні приватний, орієнтований на те, що називається домашнє вогнище і родинні цінно-
сті. Кулінарний медіатекст, захоплюючи простір життєдіяльності сучасної людини 
і суспільства, активізуючи в них бажання етично загальноприйнятної і загальнозро-
зумілої насолоди, задоволення, дозволяє людям бути і читачами, слухачами, гляда-
чами і виконавцями, і учасниками мас-медійно-гастрономічного тексту та простору. 

У зв’язку з цим вкрай важливо розібратися в тому, яким чином, за допомогою 
яких засобів і способів кулінарний медіатекст спокушає звичайну людину; що в ос-
нові цієї спокуси; яка її мета, крім очевидних і традиційних для економічних і медій-
них сфер. Зрозуміло, що в кулінарному медіатексті відбулося швидке і результатив-
не зрощення політекономічної, комерційної, рекламної і PR вигод, об’єктом яких є 
пересічна людина та її повсякденність. Кулінарний медіатекст через свою, здавалося 
б, найбільш просту, зрозумілу, етично не варту осуду гедоністичну мету, яка є швид-
кою та легкодоступною для реалізації в просторі живого життя, виявився однією з 
сильних і небезпечних пасток для сучасної людини і суспільства. Це, з одного – суто 
соціально-економічного – боку.

З іншого боку, зрозуміло і те, що кулінарний медіатекст взаємопов’язаний зі 
сферою мистецтв, переважно візуальних, і їх взаємовідносинами з сучасною медій-
ною комунікацією. Так, N. Taylor (Н. Тейлор) and M. Keating (М. Кетінг) у статті 
«Contemporary food imagery: food porn and other visual trends» («Сучасний образ їжі: 
продуктове порно та інші візуальні тенденції») (2018) наполягають на тому, що «у 
харчових медіа, особливо у цифровій сфері, нерухомі зображення відіграють цен-
тральну роль у передачі культурних значень, пов’язаних з поданням і сприйняттям 
їжі» [29]. Візуальні образи їжі досліджуються під естетичним кутом зору, коли важ-
ливо проаналізувати «ключові пристрої кожної структури зображень» [29]. Один з 
висновків: «...творчий розрив – це широко поширена стратегія, яка використовується 
для створення почуття близькості і залучення уваги глядача за допомогою активі-
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зації тригерів, заснованих на бажанні. <...> відбулася нормалізація перебільшеного 
стилю в сучасній візуалізації їжі, що пов’язане з продуктовим порно» [29]. На жаль, 
поки не вдалося отримати текст цієї статті в повному обсязі, проте з її реферату зро-
зуміло, що увага зосереджена на техніці і мові візуальності, яка здійснюється через 
відносно нове явище: зображення їжі. Але тут вже виникає питання: а чи можливий 
медіатекст як виняткове естетичне явище або все ж він не відбудеться як репре-
зентант медійної комунікації, якщо не реалізує своїх субстанціальних мас-медійних 
цілей, завдань і функцій?

Попри всю безперечну важливість та перспективність такого, артцентрично-
го, підходу, як і підходу, орієнтованого на політичні, комерційні аспекти зрощення 
медійної та харчової комунікацій, все ж необхідно враховувати і розробляти власне 
текстовий характер, риторику, дискурс, поетику кулінарного медіатексту. Без цьо-
го залишиться поза увагою важлива проблема: чому кулінарний медіатекст саме як 
текст, як певний умовний простір, здатний так сильно інтерпелювати сучасну люди-
ну? Чи лише через збільшену, домінуючу візуальність? Чи все ж таки варто звернути 
особливу увагу на ідею Р. Барта про текст-задоволення – «це текст, що приносить 
задоволення, що заповнює нас без залишку, викликає ейфорію; він йде від культу-
ри, не пориває з нею і пов’язаний з практикою комфортабельного читання» (курсив 
автора. – Е. Ш.) [3, с. 471]? Можливо, одна з головних ідеологічних цілей кулінарно-
го медіатексту полягає саме в тому, щоб привчити звичайну людину доступною їй 
практикою гастрономічної культури, споглядання візуалізованої їжі до комфортно-
го життя, але при цьому нівелювати в людини та суспільства критичну, аналітичну, 
соціально активну функції, коли важливий не комфорт, а якраз навпаки? Р. Барт дає 
пояснення і для такого типу тексту, читання якого викликає «...почуття розгубле-
ності, дискомфорту (часом доходить до тужливості); розхитує історичні, культурні, 
психологічні підвалини читача, його звичні смаки, цінності, спогади...» [3, с. 471]. 
Але чи може бути таким кулінарний медіатекст?

Виходячи з аналізу найновіших праць, можна зробити висновок-визначен-
ня кулінарного медіатексту. Отже, кулінарний медіатекст – це один з ефективних 
учасників медіа- та суспільно-культурних стратегічно значущих комунікацій, у цен-
трі яких і глобалізований соціум, і його герой – людина, що всупереч усім змінам 
потребує точки опори, стабільності, звичайного, повсякденно зрозумілого щастя та 
задоволення. Гастрономічна культура і кулінарний медіатекст, як один з її репре-
зентантів в медіакомунікації, здатні дати такі відчуття. Для цього у них є вироблені 
культурою і ментально закріплені в національній мовній картині світу «сценарії по-
чуттів», «сценарії того, як хотіти», «сценарії того, як говорити що-небудь» (А. Веж-
бицька). Майже безмежні можливості кулінарного медіатексту для інтерпеляції 
і східних, західних світів, і різних страт суспільства в цих культурах неможливо 
зрозуміти без цілеспрямованого, послідовного використання ним тактик, стратегій, 
мови спокуси. Якщо врахувати характеристику спокуси Ж. Бодріяра як того, що 
ніколи не вписується в природний або енергетичний лад, але завжди належить до 
строю штучності, строю знака та ритуалу, то стає зрозумілим ще один момент. Ку-
лінарний медіатекст – це текст, наповнений гулом і хором соціолектів; це репрезен-
тант складної ідеології сучасного глобалізованого світу, а також тенденцій глокалі-
зації. Крім того, мас-медійно-гастрономічна культура формує і поступово розвиває 
стійкі, своєрідні, що відповідають її запитам, цілям, завданням, мову, стилістику, 
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риторику, типи тексту і дискурсу. Це усе робить актуальною розробку основних ме-
тодів і підходів до аналізу кулінарного медіатексту. Вважаю, що найбільш вдалими, 
ефективно працюючими виявляються структурно-семіотичні методи і підходи, що 
припускають акцентування уваги на дискурсивно-риторичних особливостях тек-
сту. У цьому плані цікаві розробки з риторики Ю. Лотмана, який пропонує вивчати 
поетику тексту як внутрішньотекстові стосунки і соціальне функціонування текстів 
як цілісних семіотичних утворень. Значущі також ідеї західноєвропейського струк-
туралізму, постструктуралізму (Р. Барт, У. Еко, Ж. Дерріда, Т. ван Дейк) відносно 
дискурсу і соціальної влади, коли важливо простежити процес здійснення контролю 
над суспільною свідомістю, пануючими культурними умонастроями і процес «війни 
мов», соціолектів за ці умонастрої. Під таким кутом зору і передбачається подальше 
вивчення кулінарного медіатексту. 
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In the article is formulated and substantiated the problem of the relevance of the study 
of the purposes and causes of temptation in the culinary media text. In the context of the 
development of world humanities, culinary media text is interpreted as representative of mass 
media and gastronomic culture, which arose and develop rapidly as a result of the interaction of 
heterogeneous communications: media and food. Culinary media text for the realization of the 
functions of temptation actively uses the meanings, proficiency, possibilities and of the culture of 
visual turn. One consequence of this is the development of digital food and related phenomena. 
In these latter days culinary media text is one of the most effective, active participants in media 
and economic, social and cultural strategically significant communications. In their centre 
there is a globalized society and its hero is a person who, in spite of all changes, needs a point 
of support, stability, ordinary, everyday understandable happiness and pleasure. Nowadays 
culinary media text much more than past define the image of the everyday life and behaviours 
of the people. Author proves what the temptation in the culinary media text unite in itself two 
beginnings. The temptation is based on the bait of the common sense, sensuality, pleasure, joy, 
which does not require destroying ethical principles. Furthermore the temptation is based on the 
important ideology component and has influence at the process of the everyday life and society, 
economic directions. The temptation in the culinary media text gradually form own language, 
poetics, rhetoric, discourse. In addition, the temptation purposefully uses the scripts produced 
by culture and enshrined in the national language picture of the world.

Key words: culinary media text, media communication, mass media, temptation, mass 
culture.
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